
بيتزا و فيلم
املواد:
البيتزا:

خبز البيتا )خبز عريب(

صلصة البيتزا

جبنة مربوشة

طبقات البيتزا من إختيارك. عىل سبيل املثال: خرضوات، لحم، وما إىل ذلك.

إختياري: أعشاب عطرية وتوابل. عىل سبيل املثال: حبق، زعرت، وما إىل ذلك.

ورق زبدة

صينية

قطاعة البيتزا

وجبات خفيفة. عىل سبيل املثال: رقائق البطاطا، بوشار، عصري، وما إىل ذلك.

بطانية ووسادات

فيلم من إختيارك

التعليامت:
لتحضري البيتزا:

سخن الفرن إىل درجة حرارة 375 فهرنهايت/ 190 مئوية.

ضع صلصة البيتزا فوق خبز البيتا.

ضع الجنب املبشور فوق الصلصة.

أضف الخرض أو اللحمة واألعشاب العطرية والتوابل فوق الجنب.

ضع ورقة الزبدة عىل الصينية، ثم ضع البيتزا عليها.

أدخل البيتزا إىل الفرن، وأخبزها ملدة 5 7- دقائق أو حتى تذوب الجبنة.

بينام يتم خبز البيتزا، إستعد ملشاهدة الفيلم.

جهز الوسائد والبطانيات.

حرض وجبتك الخفيفة. عىل سبيل املثال، ضع رقائق البطاطا والبوشار يف األوعية.

أحرض فيلم من إختيارك.

مبجرد اإلنتهاء من خبز البيتزا، إنتظر حتى تربد قليالً. ميكنك إستخدام قطاعة البيتزا لتقطيع البيتزا إىل 
قطع متساوية.

إستمتع بالبيتزا ومشاهدة الفيلم مع العائلة.

 

إضغط هنا للحصول عىل أفكار حول كيفية إجراء تجربة تخييم داخلية.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
مرحباً بعطلة نيسان! هذا العام، ستكون عطلة نيسان مختلفة بسبب جائحة كوفيد19-؛ ومع ذلك، ال 

تزال هناك فرصة رائعة لقضاء بعض الوقت مع العائلة وخلق ذكريات دامئة. ميكنك إعادة إخرتاع أنشطة 
سابقة؛ قم برحلة نهارية إىل صالة السينام يف غرفة الجلوس أو إستضف ليلة ألعاب عائلية، أو إستمتع 

ببعض  املأكوالت املفضلة لعائلتك! ستوفر لك هذه النرشة أنشطة مثرية وممتعة لتستمتع بها مع عائلتك.

 

أنشطة لعطلة نيسان )أبريل( العائلية
إقامة عائلية إفرتاضية

املواد:
ورق

أقالم رصاص

أقالم تلوين

التعليامت:
إخرت موقعاً تود عائلتك زيارته لقضاء العطلة.

ميكنك البحث يف اإلنرتنت للعثور عىل جوالت إفرتاضية ومعامل ومباٍن تاريخية مشهورة وما إىل ذلك، عىل 
سبيل املثال، إذا إختارت عائلتك زيارة فرنسا، فإنك تريد زيارة برج إيفل أو متحف اللوفر.

إبتكر معامل لزيارتها! عىل سبيل املثال، ميكنك زيارة برج إيفل من خالل رسمه وتلوينه ولصقه عىل 
الحائط أو النافذة.

إستخدم الورق وأقالم التلوين لعمل جواز سفر وتذاكر طريان لك أو لعائلتك.

قم بتزيني غرفة الجلوس لتبدو وكأنها غرفة فندق، حيث ستكون أثناء إقامتك.

قم بإعداد وتناول طعام الفطور والغداء والعشاء الخاص باملنطقة عىل سبيل املثال، املطبخ الفرنيس.

إذهب إىل املطار وإستقل رحلتك، وإستمتع بإقامتك األفرتاضية!

إضغط هنا ملشاهدة اإلجازة اإلفرتاضية.

 

رحلة نهارية عائلية – قم بزيارة صالة البولينغ يف الردهة
املواد:

عرش زجاجات ماء فارغة

كرة

قمصان بيضاء أو وملونة

أقالم تلوين

مقص

رشيط الصق

التعليامت:
إمأل عرش زجاجات باملاء حتى النصف. 

إستخدم املقص لقص عرشة رشائط سميكة من الورق. قم برتقيم كل رشيط من 1 إىل 10.

ألصق كل رشيطة من الورق إىل زجاجة املاء. لقد صنعت دبابيس البولينغ.

قّسم أفراد عائلتك إىل فرق. أطلب من كل فريق إختيار"إسم غريب لفريقه".

قد يستخدم كل فرد من أفراد األرسة أقالم تلوين لتزيني قميصه، هذه القمصان ستكون مبثابة قمصان 
لفريقك،  قم بتزيينها وفقاً لذلك.

حان الوقت لزيارة صالة البولينغ! إنتقل إىل الردهة، ضع دبابيس البولينغ عىل شكل مثلث، بحيث تكون 
نقطة املثلث يف مواجهة الالعب.

أحرض الكرة وإبدأ يف اللعب.

بالتأكيد ستميض وقتاً ممتعاً مع عائلتك!

إضغط هنا لتعلم كيفية إنشاء ملعب غولف صغري.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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فوائد قضاء الوقت مع العائلة
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أنشطة عائلية لعطلة نيسان

قضاء الوقت مع العائلة يساعد األطفال عىل األداء األكادميي الجيد. األطفال الذين لديهم عالقات 

عائلية جيدة يتعلمون مهارات مثل التواصل الفعال الذي ميكن تنفيذه يف دراستهم بعد فرتة 

الراحة.

قضاء الوقت مع األرسة يعلم املهارات الشخصية، مبا يف ذلك الطرق البناءة للمناقشة وحل 

النزاعات.

غالباً ما يشعر األطفال الذين لديهم روابط أرسية قوية االحساس بالراحة واألمان، مام يبني 

ثقتهم بنفسهم وإحرتامهم لذاتهم.

https://mybackyardlife.com/indoor-camping-activities/
https://www.louvre.fr/en/online-tours#tabs
https://www.youtube.com/watch?v=HNApxhvK1Hg
https://www.delish.com/cooking/g2095/easy-french-recipes/
https://www.tripsavvy.com/best-virtual-vacations-around-the-world-4799910
https://crockpotsandflipflops.com/build-your-own-mini-golf-course/

