
إيقاعات عاملية
ال تعرف املوسيقى حدوداً وتربط الناس عاملياً. أدُع عائلتك بأكملها إلستكشاف الثقافات من خالل 

موسيقاهم.

إستمع وخمن
املواد:

أغاين أطفال من جميع أنحاء العامل

التعليامت:
إجمع أفراد عائلتك وأخربهم أنك ذاهب يف رحلة موسيقية حول العامل.

إضغط هنا إلختيار أغنية. أخرب أفراد عائلتك عن بلد األغنية وإدعو الجميع لإلستامع إليها.

أطلب من الجميع الرقص عىل املوسيقى، مع اإلنتباه إىل اإليقاع.

شارك شعورك باملوسيقى واملشاعر التي تخلقها يف كل فرد من أفراد األرسة.

حاول معرفة اآلالت املوسيقية التي ميكنك سامعها.

إضغط هنا لإلستامع إىل األغاين التي تبني تقديراً للتنوع.

 

 

البرشة التي نعيش فيها
يصبح األطفال عىل دراية باإلختالفات بني الناس يف وقت مبكر جداً، ومن السامت األوىل التي يالحظونها 

لون البرشة وملمس الشعر. ساعد طفلك عىل التعرف عىل جميع إختالفاتنا وتقديرها وفهمها.

الواننا
 املواد:

طالء بدرجات مختلفة من األبيض، إىل البني، وما إىل ذلك.

فرشاة طالء

صحون ورقية

ورق أبيض

مواد فنية أخرى مثل الرشائط، مناديل ورقية، خيطان، وما إىل ذلك.

التعليامت:

 بقلم كارين كاتز.The Colour of Usإخرت أحد أفراد العائلة لقراءة

ناقش الطرق التي تصف بها لينا لون برشة األشخاص، ثم إبتكر أسامء إبداعية لوصف درجات ألوان 
البرشة املختلفة ألفراد عائلتك.

زود كل فرد من أفراد األرسة بورقة وفرشاة طالء وصحن من الورق بعدة درجات ألوان من الطالء.

أطلب من الجميع مزج الطالء إلنشاء اللون الذي يتطابق مع لون برشتهم.

قوموا بإنشاء صوركم الذاتية وإستعملوا  مزيج األلوان الذي قمتم بإنشائه، واملواد األخرى للشعر وميزات 
الوجه.

قارن ألوان صورتك الذاتية ومتتع بتنوع ألوان البرشة يف عائلتك.

ميكنك أيضاً مناقشة أشياء أخرى تجعل كل واحد منكم فريداً، مثل األطعمة التي تحبونها، واإلهتاممات، 
والقدرات، وما إىل ذلك.

 إضغط هنا للمزيد من املعلومات.

 مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
التنوع هو أي بُعد ميكن إستخدامه للتمييز بني املجموعات واألفراد. التنوع هو قوتنا: نحن جميعاً 

مختلفون وإستثنائيون، نحرتم ونقدر كل ما يجعلنا. يف كندا، لدينا فرص ملقابلة أشخاص من خلفيات 
مختلفة ذات خربات ولغات وتقاليد وثقافات متنوعة ملشاركتها. مساعدة األطفال عىل فهم اإلختالفات 

بني الناس تشجعهم عىل الشعور بالرضا عن أنفسهم وتساعد عىل بناء مجتمعات قوية وشاملة يتمتع فيها 
الجميع بشعور  اإلنتامء. نيسان )أبريل( هو شهر التنوع يف كندا، نشجعك أنت وعائلتك عىل اإلحتفال 

بتفردنا والقيم اإليجابية التي نساهم بها جميعاُ يف النسيج امللون ملجتمعنا.

  

كيف تتحدث مع طفلك عن التنوع
إدمج املعلومات املتنوعة يف املحادثات العادية واألنشطة اليومية مع طفلك.

شجع طفلك عىل طرح األسئلة وشارك املالحظات حول اإلختالفات بني الناس، وإستخدم تفسريات واقعية 
وبسيطة وصادقة ألسئلتهم.

أظهر لطفلك أنك مهتم مبجموعة متنوعة من األشخاص ومبعتقدات وسلوكيات وعادات مختلفة.

كن منوذجاً لطفلك: يصبح األطفال حساسني ثقاقياً ومحرتمني عندما يرون الكبار يتسمون بالحساسية 
واإلحرتام.

عند الحديث عن القدرات املتنوعة، إعرتف باإلختالفات، وأرش إىل التشابه وشدد عىل نقاط القوة.

إستخدم لغة محرتمة وإيجابية ومصطلحات دقيقة.

عرّض طفلك لفرص ثقافية مختلفة، مثل الصور الفوتوغرافية، واألفالم، والكتب، أو الدعوات الثقافية، 
وناقش تجاربك بعد ذلك.

زود طفلك بالكتب والصور واأللعاب التي تظهر أشخاصاً من مختلف األعراق واألعامر والجنس والقدرات 
املختلفة عىل قدرتهم ومشاركتهم يف جميع أنواع األنشطة.

إضغط هنا لإلستامع إىل أطفال يتحدثون عن التنوع.

 

أنشطة لجميع أفراد األرسة
نكهات العامل

املطابخ العاملية متنوعة وملونة ولذيذة. إستكشف املأكوالت املختلفة مع عائلتك من خالل إعداد أطباق 
من جميع أنحاء العامل وإستخدام أدوات مختلفة. تعرف عىل يشٍء مثريٍ لإلهتامم عن البلدان التي تأيت 

منها األطباق.       

سلطة املانغو من تايالند   
املواد:
طاسات

كوب

ملعقة

عيدان األكل     

تتبيلة السلطة:
ثالث مالعق كبرية صلصة الصويا

ربع كوب من عصري الاليم أو الحامض

ملعقتان كبريتان سكر بني

ثلث ملعقة صغرية من الفلفل الحار املجفف     

السلطة:
2 مانغو، مبشورة

نصف كوب كزبرة طازجة مفرومة

بصلة واحدة خرضاء مفرومة

ثلث كوب من الفستق أو الكاجو)إختياري(

التعليامت:
أخلط جميع مكونات تتبيلة السلطة يف كوب وّضعهم جانباُ.

ضع املانغو املبشور يف وعاء وأضف الكزبرة والبصل األخرض.

أضف تتبيلة السلطة، وقلب ثم أنرث املكرسات فوقهم.

قم بتذوقها: أذا كنت تحبها مالحة، أضف القليل من الصويا، إذا تحبها حلوة، أضف القليل من السكر، إذا 
تحبها حارة أضف قليالً من الحر، إذا كانت مالحة أو حلوة، أضف عصري الاليم.

أدُع عائلتك لتذوق السلطة وشجعهم عىل مناقشتها: هل هي مشابهة للسلطات التي تتناولها يف املنزل 
أم تختلف عنها؟ ما هي املكونات الجديدة املستخدمة يف السلطة؟ هل تنمو هذه املكونات يف منطقتك؟ 

هل أكلتها من قبل؟ هل تحبها؟ ملا وملا ال؟

ميكنك تحدي الجميع ملحاولة تناول سلطة املانغو بعيدان األكل.

إبحث عن بعض الحقائق الشيقة حول تايالند وشاركها مع عائلتك أثناء الوجبة. ميكن لكل فرد من أفراد 
األرسة تقديم حقيقة واحدة.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن تايالند.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن املطابخ من جميع أنحاء العامل.
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إحتفل بالتنوع مع عائلتك

https://www.allaroundthisworld.com/listen/#.YCaR3GhKjIU
https://www.songsforteaching.com/diversitymulticulturalism.htm
https://www.youtube.com/watch?v=O58brpCvmRs
https://www.youtube.com/watch?v=O58brpCvmRs
https://www.educonsa.com/embracing-diversity.html
https://www.youtube.com/watch?v=spHQcfGAsQU
https://www.globetrottinkids.com/countries/thailand/
https://www.globetrottinkids.com/introducing-cultures-through-international-cuisines/

