
 األطفال من )٤-٦ سنوات(
ضع الكلمة املناسبة عىل حاوية إعادة التدوير

إجعل إعادة التدوير عادة.

املواد:
حاويتان إلعادة التدوير، أو أوعية أخرى تستخدم إلعادة التدوير

ورقتان من الورق السميك

أقالم تلوين

كيسان كبريان بسحاب

رشيط الصق 

التعليامت:

ناقش مع طفلك األشياء التي ميكن إعادة تدويرها يف كل حاوية. إضغط هنا ملراجعة  دليل مدينة وينزور 
إلعادة التدوير.

خذ ورقتني من الورق السميك وساعد طفلك عىل كتابة "ورق" و "أوعية".

أطلب من طفلك أن يرسم صوراً لألشياء التي توضع يف حاوية إعادة التدوير.

ضع كل ورقة يف كيس بسحاب وألصقه عىل الحاوية.

ساعد طفلك عىل فرز األشياء يف كل حاوية. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
مجلة الطيور

تعرف عىل الحياة الربية يف منطقتك 

املواد:
دفرت صغري

قلم رصاص

منظار )إختياري(

التعليامت:
تعرف عىل األنواع املختلفة من الطيور التي تعيش يف مدينة وينزور.

خذ دفرتاً صغرياً وقلم رصاص، وإذهب يف نزهة يف الحي.

أنظر حولك والحظ الطيور املوجودة عىل أغصان األشجار، أو األسطح، أو عىل األسالك الكهربائية أو عىل 
األرض.

إذا كان لديك منظار ميكنك أن تراقب عن كثب تفاصيل كل طائر.

قم بعمل رسومات للطيور التي رصدتها وحاول تضمني العديد من الخصائص التي تتذكرها. عىل سبيل 
املثال: هل كان منقار الطائر طويالً أو قصرياً؟ هل كان الطائر نحيفاً أو سميناً؟ هل كان الذيل متجهاً 

ألعىل أو إلسفل؟ هل الحظت األلوان واألمناط عىل جسم الطائر أو أجنحته أو رأسه؟

إنتبه لألصوات التي تصدرها الطيور وطريقة طريانها. قم بتدوين مالحظات عن ذلك أيضاً.

تأكد من إضافة التاريخ واملكان الذي رصدت به كل طائر.

إستمر يف إضافة مالحظاتك إىل مجلة الطيور. ستجد طيوراً مختلفة يف وينزور يف مواسم مختلفة.

 

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن الطيور والحصول عىل املساعدة يف التعرف عىل الطيور.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
كوكبنا األرض الجميل لديه الكثري ليقدمه: نحن نعيش ونتغذى عليه، ونسرتخي يف مساحاته الخرضاء، 
ونستخدم موارده الطبيعية الغنية لإلزدهار والبقاء عىل قيد الحياة. نتحمل جميعاً مسؤولية الحفاظ 

عىل بيئتنا وحاميتها والقيام بدور نشط يف تعزيز حياة نظيفة، ومواطن صحية مستدامة للناس والحياة 
الربية عىل حد سواء. أول إحتفال بيوم األرض تم يف الواليات املتحدة يف 22 نيسان )أبريل( يف عام 1970، 

وإنضمت كندا إىل الحركة يف عام 1990. اآلن، يوم األرض هو أكرب حركة بيئية يف العامل، معرتف بها من 
قبل أكرث من 193 دولة. الغرض الرئييس منه هو زيادة الوعي عند الناس بالتأثري اإليجايب ألفعالنا عىل 

البيئة املبارشة والكوكب بأرسه. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة من شأنها تشجيع العائلة عىل اإلحتفال 
بيوم األرض كل يوم.   

األنشطة:                      
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

حلقة من أغطية الزجاجات البالستكية
إمنح املواد القابلة إلعادة التدوير حياة ثانية.

املواد:
أغطية زجاجات بالستيكية

خيط سميك 

التعليامت:
إجمع أغطية الزجاجات املعاد تدويرها وقم بعمل ثقب يف منتصف كل واحدة.

أدخل الخيط يف الثقب املوجود يف الغطاء و أربط األطراف لعمل حلقة.

ضع الحلقة يف مكان لعب طفلك، و دعه يستكشفها.

راقب طفلك أثناء إستكشافه: قد ميسكها بيديه و يهزها لعمل بعض األصوات، و يسحب األغطية للخلف 
و لألمام، و ما إىل ذلك.

علق عىل ما يفعل طفلك.

حلقة األغطية هذه ملونة جداً. 

إضغط هنا لصنع العاب لألطفال من املواد املعاد تدويرها.

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
أنا أرى

تعرف عىل بيئتك.

املواد:
دلو

عدسة مكربة )إختياري(

التعليامت:
إذهب يف نزهة مع طفلك وأحرض معك دلواُ.

أرش إىل أشياء مثرية لإلهتامم يف البيئة وقل "أنا أرى" شجع طفلك عىل عمل نفس اليشء.

تحدث عام تراه. عىل سبيل املثال: براعم نرضة، أزهار، ديدان، صخور، طيور، حفرة يف األرض وما إىل ذلك.

شجع طفلك عىل جمع بعض األشياء الطبيعية املثرية لإلهتامم ووضعها يف الدلو.

أفرش األشياء التي تم جمعها عىل رششف يف البيت وإفحصها عن قرب. تحدث عنها وعن خصائصها. 
ميكن لطفلك إستخدام عدسة مكربة إللقاء نظرة فاحصة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

      

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
زرع براعم فاصوليا املونغ

إحصد طعامك

 املواد:
فاصوليا املونغ

وعاء وماء

منشفة ورقية

التعليامت:
أرشك طفلك يف كل خطوة من عملية زراعة براعم الفاصوليا:

1 إغسل حبوب الفاصوليا باملاء.

2 إنقعهم يف وعاء مملوء باملاء من 8 إىل 12 ساعة.

3 أفرغ املاء عن الفاصوليا.

4 غِط قاع الوعاء بطبقة سميكة من املناديل الورقية.

5 وزع الفاصوليا املغسولة يف الوعاء، بالتساوي يف القاع، أضف كمية كافية من املاء حتى تبتل املنشفة 
الورقية. أفرغ املاء الزائد.

6 غِط الوعاء بقطعة قامش مبللة وأتركه جانباً.

7 إغسل الفاصوليا وكرر الخطوات من خطوة رقم 3 إىل خطوة رقم 6 مرة يف اليوم ملدة 5 إىل 6 أيام أو 
حتى يبلغ طول الرباعم حوايل 2 سم.

8 ميكن إضافة براعم الفاصوليا إىل السلطات والحساء والوجبات املطبوخة. إستمتع بتناول براعم 
الفاصوليا.

إضغط هنا  لقراءة "Earth Day Every Day”  بقلم ليزا بوالرد وشياو شني. 

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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يوم األرض

مارس مع عائلتك عىل تقليل إستخدام األشياء، وإعادة اإلستعامل، وإعادة التدوير.
إصنع فناً بإستخدام مواد معاد تدويرها.

حافظ عىل الطاقة يف املنزل عن طريق إطفاء األنوار واألجهزة اإللكرتونية يف حالة عدم 
إستخدامها.

أقفل حنفية املاء عند تنظيف أسنانك. ميكنك توفري ما يصل إىل 30 ليرتاً )أو 120كوباً( من املاء 
يومياً.

أحرض حقائبك القابلة إلعادة اإلستخدام إىل املتجر لتقليل التلوث البالستييك.
إكتشف أين ميكنك إعادة تدوير اإللكرتونيات والبطاريات يف منطقتك. ميكن إسرتداد معظم 
أجزائها مثل الفوالذ والزجاج والنحاس واألملنيوم والبالستيك واملعادن الثمينة، وتحويلها إىل 

منتجات جديدة.
إدعم التنظيف العاملي الشهري وإلتقط القاممة أثناء اإلستمتاع بأنشطتك الخارجية.

إزرع شجرة. متتص األشجار ثاين أوكسيد الكربون وتطلق األوكسجني للناس للتنفس، وتوفر املأوى 
والغذاء للحيوانات.

إزرع الزهور التي تجذب الفراشات والنحل وامللقحات األخرى.
إصنع وحدة لتغذية الطيور أو بيت للطيور.

http://www.ewswa.org/recycling/residential-recycling/
https://kids.nationalgeographic.com/celebrations/article/earth-day
https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/birds-of-windsor-and-essex-county-1.3541282
https://www.birds.cornell.edu/home/
https://theimaginationtree.com/4-diy-baby-and-toddler-toys-for-motor/
https://www.life.ca/naturalchild/1304/ten-ways-to-celebrate-earth-day-with-children.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qvdhsn-BFDI
https://cleanup.earthday.org/

