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عيد شكر سعيد!

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

سيحتفل الكنديون هذا األسبوع بعيد الشكر .هذا هو الوقت املناسب للتفكري بال ِنعم الكثرية يف حياتنا
 ،غالباً ما يتم االحتفال به بتناول وجبة طعام ممتعة .إن تعليم أطفالنا أهمية الشكر سيشجع الشعور
بالتأمل وتقدير األشياء .بسبب جائحة كوفيد  19قد يكون التجمع لالحتفال بالعيد مختلفاً هذا العام.
ومع ذلك ،من املهم أن نتوقف ،ونقدر الكثري من الوفرة يف حياتنا .ستزودك هذه النرشة مبعلومات عن
عيد الشكر والطرق التي ميكنك من خاللها االحتفال بالعيد بإمتنان.

هل تعلم؟

تم االحتفال بأول عيد شكر رسمي يف كندا يف  ٦ترشين الثاين ١٨٧٩
أصدر الحاكم العام لكندا عام  ١٩٥٧إعالنًا يعلن فيه "يوم عيد الشكر العام" ليتم اإلحتفال به يوم االثنني
من اإلسبوع الثاين ،من شهر ترشين األول.
يتم االحتفال بعيد الشكر الكندي عىل الصعيد الوطني  ،ولكن ميكن ترشيعها عىل مستوى املقاطعات
واألقاليم .يف نيوفاوندالند ونيو برونزويك ونوفا سكوشا وجزيرة األمري إدوارد  ،تعترب عطلة إختيارية.
عطلة عيد الشكر الفعلية يوم االثنني  ،يجتمع الكنديون لالحتفال بعيد الشكر يف أي يوم خالل عطلة
نهاية اإلسبوع الطويلة ،ومع ذلك  ،يعترب يوم األحد األكرث شيوعاً .الطعام التقليدي الذي يتم تقدميه
يف عيد الشكر الديك الرومي املشوي  ،الحشوة الخاصة بالديك الرومي  ،البطاطا املهروسة مع املرق ،
البطاطا الحلوة  ،صلصة التوت الربي  ،الذرة  ،خرضوات الخريف املتنوعة وفطرية اليقطني.

أنشطة عيد الشكر لألرسة
ثبت الذيل عىل الديك الروم
املواد:
أقالم تلوين
ورق مقوى
رشيط الصق
مقص
باندانا

فطرية اليقطني
املواد:
عبوة  ٥.١أونصة خليط بودنغ الفانيليا الفوري
نصف كوب حليب
كوب من حشوة فطرية اليقطني املعلبة
عبوة واحدة ( ٨أونصات) من الكرمية املخفوقة
قرشة فطرية غراهام كراكر
التعليامت:
ضع خليط البودينغ والحليب يف وعاء.
إخفق حتى يصبح البودينغ سميكاً.
أضف حشوة فطرية اليقطني وأخلط جيدا ً.
أضف نصف الكرمية املخفوقة إىل الخليط وحرك برفق.
صب الخليط يف قرشة الفطرية.
أضف ما تبقى من الكرمية املخفوقة.
قم بتغطيتها وتجميدها ملدة ساعتني عىل األقل .قدمها ومتتع بها.
إضغط هنا للمزيد من وصفات عيد الشكر.
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن تاريخ وتقاليد عيد الشكر.

التعليامت:
أُرسم ديك رومي كبري بدون أي ريش للذيل عىل قطعة من الورق املقوى .علقها عىل الباب أو عىل
الحائط أُرسم الكثري من ريش ذيل الديك الرومي عىل الورق وقصها .ضع قطعة صغرية من الرشيط
الالصق عىل نهاية كل ريشة.
إستخدم باندانا لتعصيب أعني الالعبني .واحدا ً تلو اآلخر ،قم بلفهم ثالث مرات تقريباً ووجههم يف إتجاه
الديك الرومي.
ساعد الديك الرومي يف الحصول عىل ريش للذيل.
إضغط هنا ملزيد من األنشطة.
جرة الشكر
املواد:
جرة بغطاء
ورق
مقص
أقالم رصاص

نود أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل
CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

التعليامت:
قص الورق إىل رشائط أو مربعات .يجب أن تكون كبرية مبا يكفي للكتابة عليها .
أُطلب من كل فرد من أفراد األرسة أن يكتب شيئاً واحدا ً هم شاكرين له عىل قطعة من الورق.
قم بطيها وضعها يف الجرة.
ً
ً
ميكنك املساعدة يف الكتابة لألطفال األصغر سنا  ،بينام ميكن تحدي األطفال األكرب سنا إلستخدام جملة
كاملة بدالً من كلمة واحدة.
يف عيد الشكر  ،إفتح الجرة وتناوب عىل قراءة جميع أوراق الشكر بصوت عالٍ.

إحتفلت األمم األوىل مع احبائهم عىل وجبة طعام كبرية للتعبري عن الشكر واالمتنان ،من قبل هجرة

إضغط هنا لقراءة كتاب " "The Bear Gives Thanksللكاتبة كارما ويلسون.

األوروبيني إىل كندا .عىل سبيل املثال أقام اإليروكوا احتفاالً ملدة ثالثة أيام تكرمياً للذرة والبقول واالسكواش.

تاريخ عيد الشكر يف كندا
عيد الشكر هو عطلة سنوية كندية ،يحدث يوم االثنني من اإلسبوع الثاين من شهر ترشين األول ،الذي
يحتفل بالحصاد ويدعونا للتفكري يف كل ما لدينا لنكون شاكرين.
يشار إىل عيد الشكر أيضاً بعيد الشكر الكندي  ،والذي مييزه عن العطلة األمريكية.

يف الرباري  ،تم االحتفال مبهرجانات األرز الربي ألن الحبوب كانت بالغة األهمية لبقائهم عىل قيد الحياة.
شملت بعض األمم األوىل التوت الربي ورشاب القيقب يف أعيادهم أيضاً.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

