
مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
كطفل، رمبا ساعدت والدتك ووالدك وأجدادك يف املطبخ يف إعداد وجبات الطعام. ما مل تكن تعرفه عىل 

األرجح هو أنك تطور مهارات حياتية قيّمة. تقليب مزيج الفطرية، قياس كوب من املاء، رق العجني...
كل هذه املهام تساعد األطفال عىل تطوير املهارات األكادميية واملعرفية والحركية الرضورية. يوفر الطبخ 
وتحضري الحلوى مع طفلك مجموعة متنوعة من الفرص للتعلم والنمو! يف هذه النرشة، ستجد وصفات 

سهلة شهية ميكنك أن تفعلها أنت وأطفالك معاً، أو مبفردهم.

األنشطة:                                                                 
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

كرات الفواكه املجمدة
املواد:

وعاء

عيص البوظة

أكواب

املحتويات:
ثلث كوب من كيوي مقطعة، بطيخ، فراولة،ناناس.

ربع كوب من عصري األناناس أوالربتقال الطازج.

التعليامت:
أمزج جميع الثامر املقطعة يف وعاء، إمأل األ كواب بالفواكه.

أضف ملعقة كبرية من العصري إىل األكواب ثم ضع العيص فيها.

ضع األكواب يف الثالجة لبضع ساعات حتى تتجمد.

أخرج األكواب من الثالجة وأزل الفواكه املجمدة من األكواب بوضعها تحت املاء الداىفء لبضع ثوان.

أعِط الفاكهة املجمدة لطفلك ليستمتع بها!

إضغط هنا للمزيد من الوصفات.       

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
وجبة األرض الخفيفة 

املواد:
ملون طعام أخرض

وعاء

ملعقة 

املكونات:
16 أونصة من الزبادي )فانيال(

ربع كوب من التوت األزرق

ربع كوب من غرانوال 

التعليامت:
ضع الزبادي يف الوعاء.

أضف ملون الطعام األخرض ووزعه عىل الزبادي مبلعقة ليبدو كاألرض.

دع طفلك يرش القليل من الغرانوال عىل الزبادي )األرض( لصنع الجبال والتالل.

دع طفلك يضيف التوت األزرق حول األرض لجعلها تبدو مثل البحريات.

إستمتع بأكل األرض.

إضغط هنا للمزيد من الوصفات.

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
عقد من الفاكهة

املواد:
خيط

إبرة الغزل

مقص

املكونات:
فواكه طازجة )عنب، فراولة، توت أزرق وما إىل ذلك.(

التعليامت:
دع طفلك يغسل الثامر.

قم بقص خيط بطول قدمني، أدخل الخيط يف إبرة الغزل.

إبدأ  كل عقد بقطعة واحدة من الفاكهة معقودة يف أسفل الخيط لتثبيت الفواكه عىل الخيط.

ضع الطبق أمام طفلك لعمل عقده وإنشاء منط خاص به.

عند اإلنتهاء، إستمتع بتناول العقد.

إضغط هنا للمزيد من الوصفات.
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أطعمة شهية صيفية بيتية 

عند الطهي مع أطفالك، أطلب منهم قراءة الوصفات، بالنسبة لألطفال الصغار، إبدأ بقراءة 
األرقام مثل "2" كوبني من الدقيق.

أترك أطفالك يغسلون الفواكه والخرضوات يف الحوض، إضافة الخضار املقطعة إىل األطباق، شم 
رائحة الطعام، واألعشاب العطرية والتوابل التي تستخدمها، وما إىل ذلك.

شجع اإلستقاللية، إحتفظ مبجموعة مختارة من الخضار الجاهزة لألكل يف الثالجة. أترك الفاكهة 
الطازجة يف وعاء عىل الطاولة.

إستخدم قطاعة البسكويت لعمل أشكال من رشائح الجبنة أو  الخبز او رقائق التورتيال، أو سيخ 
من الفواكه، أو دعه يتناول الفواكه املقطعة بالعيدان املخصصة لألكل.

األطفال من )٤-٦ سنوات(
بيتزا البطيخ

املواد:
خالط كهربايئ

سكني

املكونات:
بطيخة كاملة

كرميا الخفق

6 أونصات من التوت األسود

6 أونصات من التوت األزرق

1 باينت من الفراولة

نعنع طازج

1/2 ملعقة صغرية فانيال

التعليامت:
قطع البطيخ إىل رشائح مستديرة بسامكة 1 إنش أو أكرث. قطع خمس حبات فراولة لكل بيتزا تريد صنعها. 

قطّع النعناع.

إستخدم الخالط لخفق الكرميا والفانيال حتى تتامسك )ال تخفق ملدة طويلة وإال ستحصل عىل الزبدة(

دع طفلك يدهن الكرميا املخفوقة عىل رشيحة البطيخ ثم وضع التوت والنعناع فوقها.

قطع كل بيتزا إىل مثاين رشائح متساوية وقدمها عىل الفور.

إضغط هنا للمزيد من الوصفات.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
قطع املوز املجمدة محشوة بالشوكوالتة

املواد:
عيص البوظة )إختياري(

سكني

صينية الخبز

قشة رشب

املكونات:
موزتان

ربع كوب رقائق الشوكوالته

التعليامت:
قطع املوز إىل رشائح مستديرة بسامكة 3/4 البوصة.

ضعها عىل صينية الخبز.

إستخدم قشة الرشب لعمل ثقب يف منتصف كل رشيحة موز.

حرك قشة الرشب عرب رشيحة املوز، من األسفل إىل األعىل.

ذوب الشوكوالتة يف امليكروويف عىل درجة حرارة متوسطة ملدة 1-2 دقيقة تقريباً.

إمأل الثقوب بالشوكوالتة املذابة.

ضع صينية الخبز يف الثالجة ملدة 10-20 دقيقة حتى يتجمد املوز.

خذ املوز املجمد من الثالجة وإستمتع.

إضغط هنا للمزيد من الوصفات.

https://babyhintsandtips.com/5-cool-summer-treats-for-baby-and-beyond/
https://www.parents.com/recipes/scoop-on-food/ideas-for-healthy-summer-snacks-for-kids/
https://helloyummy.co/summer-snacks-for-kids/
https://www.superhealthykids.com/recipes/30-kid-friendly-summer-snacks/
https://traditionalcookingschool.com/food-preparation/summer-treats-kids-can-make-themselves/

