
تاج امللكة فكتوريا    
املواد:

أنابيب محارم الورق

رشيط الصق ملون

مقص

حبل مرن

أداة لعمل الثقوب

قلم رصاص

التعليامت:

ألصق الرشيط امللون حول أنبوب لفة الورق.

قص رؤوس التاج بإستخدام املقص.

إصنع ثقبني أسفل التاج.

أدخل الحبل املرن عرب الثقوب وأربطه ليناسب رأس طفلك.

دع طفلك يزين التاج.

إضغط هنا للقيام بجولة إفرتاضية يف قرص باكنغهام.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يوم فكتوريا هو عالمة عىل أن الصيف قد إقرتب. هذا العيد الذي يتم اإلحتفال به فقط يف كندا 

وأسكتلندا، بدأ كإحتفال لتكريم عيد ميالد امللكة فكتوريا. حالياً، يوم فكتوريا هو عطلة يف معظم أنحاء 

كندا ويتم اإلحتفال بهذا اليوم من خالل املسريات والفعاليات واألنشطة الخارجية مثل التخييم وعروض 

األلعاب النارية. هذا العام قد يتم اإلحتفال به بطرق مختلفة تسمح للناس بالحفاظ عىل مسافة آمنة 

مثل، إفرتاضياً عرب اإلنرتنت أو عىل شاشة التلفزيون أو كعائلة يف الحديقة الخلفية. يف هذه النرشة، 
سنزودك مبزيد من املعلومات واألنشطة لإلحتفال بيوم فكتوريا يف املنزل.

أنشطة يوم فكتوريا

ألعاب نارية فّوارة
املواد:

خل

كربونات الصودا

زجاجة الرش

ماء

فلرت القهوة

ملون الطعام

التعليامت:

ضع فلرت القهوة عىل الطاولة.

إمأل زجاجة الرش بثالثة أرباع خل وربع ماء، وأضف بضع قطرات من ملون الطعام.

أغرف بعضاَ من كربونات الصودا وضعها عىل فلرت القهوة.

إبدأ بالرش والحظ بدأ فوران كربونات الصودا امللونة عندما تتفاعل مع املحلول.

أضف املزيد من األلوان واملاء وكربونات الصودا حتى تبقى األلعاب النارية تتأجج لفرتة.

أترك فلرت القهوة حتى يجف ثم أنقله، ضع فلرت جديد وأبدأ ثانية. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

 

يوم فكتوريا – جملة مبعرثة
املواد:

ورق

قلم رصاص

مقص

التعليامت:

عىل قطعة من الورق أكتب جملة تتمحور حول حقائق عن يوم فكتوريا.

عىل سبيل املثال، ميكنك الكتابة "يف عام 1952، إتخذت الحكومة قراراً ببدأ اإلحتفال بيوم فكتوريا يوم 
اإلثنني."

قص كل كلمة، مبا يف ذلك النقط والفواصل.

أخلط األوراق وحاول ترتيب الجملة.

تحدث عن األجزاء األكرث صعوبة.

إضغط هنا للمزيد من املعلومات.
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يحتفل يوم فكتوريا، ميالد امللكة فكتوريا يف 24 أيار، سنة 1819، التي حكمت اإلمرباطورية 
الربيطانية من عام 1837 حتى وفاتها عام 1901.

أعلنت الحكومة الكندية يوم فكتوريا هو عطلة كندية يف عام 1845.
عندما توفيت امللكة فكتوريا عام 1901، أطلق الربملان الكندي رسمياُ عىل هذه العطلة يوم 

فكتوريا.
يف عام 1952، إتخذت الحكومة قراراً بالبدء يف اإلحتفال بيوم فيكتوريا  يف 24 أيار أو يوم األثنني 

قبله مبارشة.

إضغط هنا للمزيد من املعلومات.
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