
مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تقع ويندسور وأسكس يف جنوب غرب أونتاريو ومحاطة باملاء من ثالث جهات - بحرية إيري من 

الجنوب، ونهر ديرتويت من الغرب وبحرية سان كلري من الشامل - التي توفر مناظر خالبة وشواطىء 
وفرصاً للرياضات املائية. البلديات يف املنطقة تشمل ويندسور، تيكومسيه، السال، كينغسيفيل، اليك 

شور، أسيكس، ليمنغتون وجزيرة بييل. لكل منها صفات فريدة تساهم يف نكهة وحيوية املنطقة. تشتهر 
املنطقة مبزيج من املناظر الطبيعية الحرضية والريفية والتصنيع والزراعة والسياحة والسكان املتنوعني. 
كام أنها موطن ملنتزه بوينت بييل محمية صغرية من الغابات إىل السهول الخرضاء وبعض أفضل أماكن 

مشاهدة الطيور والفراشات يف البالد. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة من شأنها أن تساعد طفلك عىل تعلم 
املزيد عن ويندسور وأسكس.

األنشطة:                                                                 
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

تعترب وندسور وأسكس واحدة من أكرث املجتمعات تنوعاً ثقافياً يف كندا، حيث أن 27% من السكان 
مولودون يف الخارج وأكرث من 100 ثقافة. يتم متثيل هذه الثقافات بالعديد من املهرجانات عىل مدار 

العام. 

تهليالت بلغات مختلفة
املواد:

تهليالت من دول مختلفة

التعليامت:
غِن وإستمع مع طفلك إىل التهليالت بلغات مختلفة وقت النوم. ميكن أن تشمل إختياراتك التهليلة 

األفريقية-األمريكية أو الفرنسية أو اإلسبانية، وغريها الكثري.

تكرار هذه التهليالت يف كثري من األحيان سيسمح بحفظ كلامتها.

إضغط هنا لإلستامع إىل تهليالت من جميع أنحاء العامل. 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
وندسور هي مساهم رئييس يف صناعة السيارات يف كندا وتُعرف بإسم "عاصمة السيارات". الرتاث 

الصناعي والتصنيعي لوندسور مسؤوالً عن كيفية تطور املدينة عىل مر السنني.

قيادة وإسقاط
املواد:

صندوق كرتون

قلم تلوين أسود

سيارات سباق صغرية

سكني

التعليامت:
أعمل فتحة يف الجزء العلوي من الصندوق.

أرسم بعض الخطوط يف الجزء العلوي من الصندوق لعمل الطرق.

ضع سيارات السباق بجوار الصندوق وأدعو طفلك للعب بهم.

شجع طفلك لقيادة السيارات عىل طول الطرق املرسومة عىل الصندوق، ثم إسقاطها يف الفتحة 
وإسرتجاعها من الصندوق. 

.”We All Go Traveling by“ إضغط هنا لإلستامع إىل

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
متتلك وندسور وأسيكس بعضاً من أفضل أنواع البيتزا يف كندا. وندسور بيتزا هي نوع من الهجني بني 
البيتزا اإليطالية األصلية ذات العجينة الرقيقة واألخرى السميكة. أشهر بيتزا يف وندسور هي السوبر 

كالسيكية مكونة من بىربوين، فلفل أخرض، فطر معلب وجبنة املوتزاريال.

إصنع بيتزا فريدة
املواد:

خبز النان

صلصلة البيتزا

جبنة

خضار متنوعة

ورق

قلم

منبه

التعليامت:
إطلب من طفلك أن يصنع بيتزا لنفسه.

فكر مع طفلك عن األشياء التي ميكنه إستخدامها.

أطلب من طفلك إنتقاء أسم فريد للبيتزا.

ساعد طفلك عىل كتابة إسم البيتزا واملكونات عىل الورقة.

جنباً إىل جنب مع طفلك، قم بتحضري املكونات لصنع البيتزا.

ساعد طفلك عىل وضع البيتزا يف الفرن وضبط املنبه.

عندما تصبح البيتزا جاهزة، أخرجها من الفرن وإنتظر حتى تربد.

أدُع أفراد العائلة إىل املائدة وأطلب من طفلك تقديم إخرتاعه الجديد للبيتزا.

قطّع البيتزا إىل رشائح وإستمتع بها.

إضغط هنا لقراءة “Pete the Cat and the Perfect Pizza Party” بقلم جيمس دين وكيمربيل دين
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ماذا تعرف عن وندسور وأسكس؟

قبل التسوية الفرنسية واإلنكليزية، كانت املنطقة مأهولة بالسكان األصليني لشعوب اوجيبوي 
وبوتاواتومي وأوداوا وهيورون وندات الذي يعيش بعضهم هنا حتى يومنا هذا.

إستُوطنت ويندسور يف عام 1749 وهي واحدة من أقدم املدن يف كندا.
خالل القرن التاسع عرش، كانت املنطقة موطناً لشبكة رسية من األشخاص الذين خبأوا العبيد 

والالجئني أثناء فرارهم هرباً من العبودية يف الواليات املتحدة. حيث وجد اآلالف منهم الحرية يف 
مجتمعات ويندسور وأسكس.

واحد من كل أربعة من سكان ويندسور وأسكس مهاجر.
املنطقة هي األكرث دفئاً يف اونتاريو ومن بني أكرث املناطق دفئاً يف كندا.

يقع منتزه بوينت بييل الوطني يف أقىص نقطة يف الجنوب من الرب الكندي.
نظراً لرتبتها الخصبة، متتلك أسيكس أكرب الحقول وأكرث البيوت البالستيكية املخصصة للزراعة يف 

كندا حيث تضم 1740 مزرعة.
كانت وندسور أول مدينة يف كندا لديها نظام ترام مكهرب تم بناؤه يف عام 1886. تم إيقاف آخر 

ترام يف 7، أيار )مايو( سنة 1939، إلفساح املجال للسيارات والحافالت.
املغنية الشهرية شانيا توين ولدت يف ويندسور واملمثل كومل فيوري نشأ فيها.

األطفال من )٤-٦ سنوات(
تعد الحياة الربية يف منطقة أسيكس من بني أندر الكائنات الحية وأكرثها تنوعاً يف كندا. فهي موطن 

ألكرث من 240 نوعاً نادراً من النباتات أو الحيوانات عىل املستوى الفيدرايل أو اإلقليمي. براري أوجيبواي 
التي تبلغ مساحتها 350 هكتار هي أكرب بقايا محمية يف اونتاريو مبسارها املتعرج عرب األعشاب الطويلة 

واألرايض الرطبة والغابات والسهول. إنه مكان رائع لزيارته إذا كنت تريد أن تحيط نفسك بالطبيعة.

نزهة يف حديقة اوجيبواي
املواد:
إنرتنت

منظار )إختياري(

التعليامت:
إضغط هنا للوصول إىل موقع اوجيبواي.

إستكشف املوقع مع طفلك وتحدث عن الحيوانات والنباتات التي ميكن العثور عليها.

إذهب يف نزهة إىل حديقة اوجيبواي وإبحث عن الحيوانات والنباتات. إذا كان لديك منظار أحرضه معك 
إللقاء نظرة فاحصة عىل ما تشاهده أنت وطفلك.

حاول تسمية الحيوانات والنباتات التي رأيتها.

إذهب إىل املوقع مرة أخرى وقارن ما شاهدته مبا هو مدرج هناك.

ميكنك الحقاً مشاركة ما الحظته مع أصدقائك أو عائلتك.

إضغط هنا للتعرف عىل حديقة بوينت بييل الوطنية.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
تلعب السياحة دوراً  كبرياً يف إقتصاد ويندسور وأسكس. تشمل مناطق الجذب واملعامل املحلية: املواقع 

الطبيعية، الحدائق، مسارات امليش وركوب الدراجات، التامثيل، املنحوتات واملباين األثرية.

خريطة مناطق الجذب
املواد:

ورقة كبرية

أقالم تلوين

صمغ

مقص

مجالت او صحف قدمية

التعليامت:
ناقش مع أصدقائك او عائلتك األماكن الشيقة التي ترغب يف زيارتها يف ويندسور وأسكس. بعض هذه 

األفكار: بوينت بييل، حديقة التامثيل عىل ضفاف النهر، وما إىل ذلك.

أرسم مخططاً لشكل ويندسور وأسكس. إضغط هنا للعثور عىل خريطة كمرجع لك.

تأكد من رسم املسطحات املائية عىل خريطتك، أيضاً.

إبدأ يف إضافة مناطق الجذب السياحية واملعامل التي إخرتتها عىل الخريطة.

فكر يف املسافات واإلتجاهات ومخطط ويندسور وأسكس.

أرسم صوراً ملناطق الجذب السياحية عىل الخريطة ولونها.

ميكنك قص بعض الصور من املجالت أو الصحف املحلية وألصقها عىل خريطتك.

أكتب أسم كل مكان وبعض التفاصيل تحت الصور.

مبجرد اإلنتهاء من الخريطة، ميكنك مشاركتها مع شخص يريد زيارة ومعرفة املزيد عن ويندسور وأسكس.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن أماكن الجذب الرتفيهية العائلية يف ويندسور وأسكس.

إضغط هنا للعثور عىل املزيد من املعامل الطبيعية واملتنزهات يف املنطقة.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1JPCVROsLh4E7zmzUGvuTDFikc_Lbsfl
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=yrVrFBGi43w
http://www.ojibway.ca/index.htm
https://www.todocanada.ca/point-pelee-national-park/
https://www.citywindsor.ca/visitors/Maps/Pages/MAPS-For-Residents.aspx
https://windsorite.ca/2019/08/how-to-plan-a-weekend-of-family-fun-in-windsor-essex/
https://www.todocanada.ca/25-must-visit-nature-attractions-in-the-windsor-essex-region/

