
حلوى الشوكوالتة الساخنة

 املواد:

 أربعة أكواب من الحليب

 ربع كوب من مسحوق الكاكاو الغري محىل

 ربع كوب من السكر

 نصف كوب من رقائق الشوكوالتة أو لوح شوكوالتة مقطع.

 )Candy cane( عيص الحلوى

أربعة فناجني

 التعليامت:

 ضع الحليب، ومسحوق الكاكاو، والسكر يف قدر صغري.

ساعد طفلك بوضع القدر عىل الطباخ عىل نار متوسطة مع الخفق املستمر حتى يسخن الخليط تأكد من 

 عدم الغليان.

أضف رقائق الشوكوالتة و أخفق بإستمرار حتى تذوب. إذا مل يكن لديك رقائق شوكوالتة، قطع لوح 

 شوكوالتة و أضف إىل الخليط.

 وزع الحليب بالتساوي يف أربعة أكواب.

 وزع مزيج الشوكوالتة بالتساوي يف كل كوب من الحليب وأخلط جيداً.

 أضف عصا الحلوى إىل املزيج.

إستمتع بكوب لذيذ من الشوكوالتة الساخنة مع عائلتك!

إضغط هنا لتتعلم كيف تصنع بسكويت الشوكوالتة لتستمتع بها مع الشوكوالتة الساخنة!

اإلحتفال باألعياد حول العامل

 إضغط هنا لقراءة “Celebrate The Holidays, Diverse Culture” بقلم صوفيا داي .

 إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “Holidays All Around the World” لجون وآن فاريل.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن العطالت حول العامل.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
موسم األعياد عىل األبواب، وهناك الكثري لإلحتفال به. هذا العام، بسبب جائحة كوفيد ١٩، تغري العديد 

من إجراءات األعياد، ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري من الفرص لتشارك يف نعيم وروعة هذا املوسم مع 

عائلتك. هذا وقت رائع لعائلتك لتكوين تقاليد قد تستمر لسنوات. نتمنى لكم ولعائلتكم أعياداً جميلة 

مليئة بالسعادة والذكريات الدامئة. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة الشتاء لتستمتع بها عائلتك طوال 

موسم األعياد. 

أنشطة األعياد العائلية
كرة ثلجية يف مرطبان  

 املواد:

 مرطبان مايسون

 ملعقة

 مسدس الغراء

 كوب من املاء

 ملعقتان طعام من الورق الالمع

متثال الشتاء، أو لعبة صغرية. عىل سبيل املثال، شجرة صغرية، متثال لرجل الثلج، لعبة صغرية الخ.

 التعليامت:

ساعد طفلك، بإستخدم مسدس الغراء للصق الجزء السفيل من لعبتك الصغرية بداخل غطاء املرطبان. 

 تأكد من إستخدام ما يكفي من الغراء لتثبيت اللعبة. أُتركها جانباً حتى تجف.

 إمأل املرطبان مباء دافئ.

 ضع ملعقتني من الورق الالمع يف املرطبان. قلب جيداً بامللعقة.

مبجرد أن تجف اللعبة عىل الغطاء، ضعها يف الجرة ووجهها ألسفل. يجب أن يكون الغطاء مبساواة الحافة 

 العلوية.أغلق الغطاء وتأكد من أن املرطبان مغلق باحكام.

 ساعد طفلك، ألصق محيط الغطاء باملرطبان بالغراء الساخن للتأكد من إحكام إغالقه.

هز املرطبان وإستمتع مبشاهدة تساقط الثلج!

إضغط هنا  لصنع الرنة الطائرة!

ضع األنف عىل الرجل الثلجي

 املواد:

 عدة قطع كبرية من الورق األبيض

 أقالم تلوين

 مقص

 رشيط الصق

وشاح لتعصيب العينني

 التعليامت:

أرسم رجل ثلج عىل قطعة كبرية من الورق. ميكنك إستخدام عدة قطع من الورق لعمل رجل ثلج كبري. 

 تأكد من وجود جميع أجزاء رجل الثلج ، مثل العيون، األذرع، القبعة والوجه.

 أرسم أنف عىل شكل جزرة عىل قطعة أخرى من الورق.

 ميكنك تلوين رجل الثلج واألنف.

 إستعمل املقص لقص رجل الثلج واألنف.

 ألصق رجل الثلج عىل الحائط أو الباب.

 حان اآلن وقت اللعب! إجمع عدداً من أفراد األرسة وإبدأ اللعب.

 إستعمل وشاحاً لتعصيب عيني أول العب يف اللعبة. ضع رشيطاً الصقاً خلف األنف وأعطه لالعب.

 قم بلف الالعب مرتني إىل ثالث مرات.

 قم بتحدي الالعب بأن ميسك األنف ويضعه يف منتصف وجه رجل الثلج حيث يجب أن يكون.

ضع عالمة عىل املكان الذي يضع فيه كل العب األنف، الشخص الذي يضع األنف بالقرب من منتصف 

الوجه يفوز!

إضغط هنا لتتعلم كيفية صنع حلبة الهويك.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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اإلحتفال باألعياد مع عائلتك

https://www.allrecipes.com/recipe/10813/best-chocolate-chip-cookies/
https://www.youtube.com/watch?v=Mgg1rGl1fVE
https://www.youtube.com/watch?v=lp3xpaLeasM
https://www.youtube.com/watch?v=3Sv0ac-W8Vc
https://team-cartwright.com/flying-reindeer-stem/
https://www.handmadecharlotte.com/diy-tabletop-ice-hockey/

