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الرموز الوطنية الكندية – يوم كندا
سعيد!

VIRTUAL CHILDCARE
PARENT SUPPORT
SERVICES

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

كندا لها العديد من الرموز الهامة التي متثل هذا البلد اإلستثنايئ .عىل مدار القرون نشأ العديد من الرموز
واألشياء عىل أنها كندية أو متتلك خصائص كندية فريدة .متثل هذه الرموز والعنارص ثقافة كندا وهويتها
وقيمها وقوميتها وتراث سكانها .يف هذه النرشة ،سنطلعك عىل بعض الرموز الرسمية الكندية ملساعدة
طفلك عىل توسيع معرفته وربطه بهذا البلد الذي نسميه وطن.

أنشطة لكل األرسة
العلم الوطني الكندي

العلم الوطني الكندي ،غالباً ما يشار له ببساطة بإسم العلم الكندي ،أو بشكل غري رسمي بإسم ورقة
القيقب ،يتكون من أرشطة عامودية حمراء وبيضاء وحمراء مع ورقة قيقب حمراء يف وسط الرشيط
األبيض .هناك رمزية يف تصميم وألوان العلم الوطني الكندي .ترمز األلوان إىل األمل واإلزدهار ،وكذلك
السالم ،والهدوء ،والحياد .ميثل تصميم ورقة القيقب الرتاث الثقايف لألمة واملوارد الطبيعية لكندا.

علم كندي من طبعة اليد

املواد:

ورقة بيضاء
طالء أحمر
فرشاة تلوين
طبق ورقي
مناشف ورقية

التعليامت:

قم بطالء خطني أحمرين عىل حافتي الورقة.
أغمس يد واحدة يف الطالء األحمر.

الرياضة الوطنية – هويك الجليد

هويك الجليد ،أو ببساطة "الهويك" هي الرياضة الشتوية الوطنية لكندا وهي أكرب مساهم يف الرياضة
العاملية .يتم لعب هذه الرياضة منذ القرن التاسع عرش وأصبحت اآلن رمزا ً كندياً بارزا ً .هي رياضة
كندية مؤثرة حتى أن البعض أطلق عليها إسم "التسلية الوطنية" يف كندا.

هويك يف الداخل

املواد:

وعاءان بالستيكيان صغريان
كيس صغري من القامش مملوء بالحبوب (سيكون القرص)
ثالث قطع طويلة من الرشيط الالصق
ورق وقلم رصاص (إختياري)

التعليامت:

إلعب هذه اللعبة يف الردهة أو يف مكان مفتوح .هذا سيكون امللعب.

ضع رشيطاً من الرشيط الالصق يف منتصف امللعب ،سيكون لكل العب جانب مخصص له .ورشيطاً يف
نهاية كل جانب لتحديد خط املرمى لكل العب.
ضع الوعاء يف نهاية كل منطقة والقرص يف الوسط.
تبدأ اللعبة بدفع أصغر العب للقرص.

إضغط باليد امللونة يف منتصف الورقة لعمل الجزء األوسط من ورقة القيقب.

يستخدم أحد الالعبني الوعاء لدفع الكرة عرب امللعب ويستخدم الالعب اآلخر الوعاء ملنع القرص من عبور
خط املرمى.

واصل وأعمل يد أخرى تواجه اليسار.

ال ميكن لالعبني عبور خط الوسط والدخول إىل مساحة الالعب اآلخر.

ضع املزيد من الطالء عىل يدك وأعمل يد أخرى تواجه اليمني.
ميكنك تعليق العلم عىل الحائط أو إستخدامه كمفرش سفرة.
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن علم كندا.

األلوان الوطنية – األحمر واألبيض

وهام أكرث وضوحاً يف العلم الوطني للبالد .أعلن امللك جورج الخامس يف عام  1921عن اللونني األحمر
واألبيض األلوان الوطنية الكندية ،اللون األحمر هو رمز للتضحية الكندية خالل الحروب العاملية .اللون
األبيض هو رمز السالم والهدوء الذي يعكس حياد الكنديني وعدم تحيزهم.

تسجل األهداف برضب القرص عرب خط مرمى الالعب اآلخر.
قم بإنشاء ورقة وسجل األهداف.
تنتهي اللعبة عندما يسجل أول العب خمسة أهداف.
يتم تتويج الالعب بإعتباره بطل الهويك الداخيل.
إضغط هنا لقراءة “.”ABCs of Canada

العصا السحرية ليوم كندا

املواد:

قشة رشب حمراء

ورقة بيضاء
أرشطة حمراء وبيضاء
رشيط الصق
مقص
أقالم تلوين حمراء

التعليامت:

قص قطعة طويلة من الورق األبيض وزينها بأوراق صغرية من القيقب األحمر بإستعامل أقالم التلوين.

قم بربط أحد طريف قطعة الورق بنهاية القشة ولفها حولها حتى النهاية.
قص الرشيطة إىل ضعف طول القشة ،وقم بتجعيدها باملقص .إضغط هنا ملعرفة كيفية تجعيد الرشيط
باملقص.
قم بربط الرشيطة بأعىل القشة حيث قمت بلصق قطعة الورق الطويلة.
لوح بالعصا السحرية لإلحتفال بيوم كندا.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

ماذا تعرف عن الرموز الوطنية لكندا؟
تشمل الرموز الوطنية الكندية :العلم الكندي ،النشيد الوطني ،األلوان الوطنية (األحمر
واألبيض) ،القندس (رمز سيادة كندا) ،الحصان الوطني (الحصان الكندي) ،الشجرة الوطنية
(القيقب) ،والرتتان الوطني (نقشة ورقة القيقب) ،والرياضة الشتوية (الهويك الجليدي) والرياضة
الصيفية (الكروس).
لعبت املواضيع ورموز الطبيعة والرواد والصيادون والتجار دورا ً مهامً يف التطور املبكر للرموز
الكندية.
تؤكد الرموز الحديثة عىل جغرافية البلد ،واملناخ البارد ،وأمناط الحياة ومزيج الرموز األوروبية
واألصلية التقليدية.
وجد مسح إحصايئ أُجري يف كندا عام  2013أن أكرث من  %90%من الكنديني يعتقدون أن العلم
الوطني ،ورشعة الحقوق والحريات الكندية ،هام أهم رموز الهوية الكندية يليه النشيد الوطني
والرشطة امللكية الكندية وهويك الجليد.
الرمز األكرث شهرة يف كندا ،ورقة القيقب ،التي أُستخدمت ألول مرة من قبل املستعمر الفرنيس يف
القرن الثامن عرش امليالدي .منذ خمسينيات القرن التاسع عرش ،تم إستخدام ورقة القيقب عىل
الزي العسكري ثم نُقشت بعد ذلك عىل شواهد القبور لألفراد الذين خدموا يف القوات املسلحة
الكندية.
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن رموز كندا.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

