
دعونا نتناقش!
ما هو النقاش؟ تعلمنا أن املناقشة هي حجة منظمة بني طرفني متعارضني، والتي تستخدم األدلة لدعم 
األفكار والعمل عىل التوصل إىل نتيجة. ناقشنا أيهام أفضل: التعلم الشخيص أم التعلم اإلفرتايض؟ قسمنا 

أنفسنا إىل فريقني، وجمعنا األدلة التي كانت مع هذه األطراف أو ضدها. عىل الرغم من أن كل فريق 
قد أثار العديد من النقاط الجيدة لكال النوعني من التعلم، إال أنه يف النهاية الفائز يف املناقشة هو التعلم 

الشخيص! هذا ألن غالبية األطفال يتطلعون إىل العودة إىل املدرسة يف سبتمرب.

إضغط هنا لتعلم كيفية املناقشة.

 

مرحباً،
هذا الصيف، شارك برنامج اإلثراء يف العديد من األنشطة القامئة عىل املشاريع. إستخدم األطفال العمل 

الجامعي، والقيادي، والعديد من املهارات واملواهب املتنوعة لعمل 13 مرشوعاً. هذه النرشة املكونة من 
جزئني كتبت بواسطة األطفال، وتتضمن أفكارهم للربنامج الصيفي.

نبذة عن األنشطة
فيديو القصص

هذا الصيف، أنتجنا فيديو لقصتني "الكل مرحب بهم" بقلم الكسندرا بنفولد وسوزان كوفامن. والفيديو 
الثاين كتب ورسم بواسطة األطفال، وسمي: "رحلة ميدانية يف جميع أنحاء املدينة" كانت عملية صنع 

الفيديو ممتعة ومثرية لإلهتامم. الخطوة األوىل كانت كتابة أو إستالم سطر من قصة قصرية. تدربنا عىل 
قراءة السطور معاً، ثم حان وقت العرض! قمنا بتسجيل أصواتنا ونحن نقرأ السطور، وإستعملنا خيالنا 
لرشح الكتاب بشكل إبداعي. أيفان وأنجيلينا كالهام يتفقان عىل أنهام أحبا مغزى القصة املأخوذ من 

كتاب "الجميع مرحب بهم" ألن كل طفل مرحب به دامئاً يف الربنامج! الرسا أحبت كتابة القصة ألن كل 
طفل شارك بأفكاره الخاصة، عملوا معاً  كمجموعة لعمل القصة والفيديو. فاطمة قالت أنها أحبت كتابة 

"رحلة ميدانية يف جميع أنحاء املدينة" ألننا نستطيع كتابة قصتنا، ورسم الصور التي توضحها.

.”All Are Welcome“ إضغط هنا لرؤية

.”All Around Town – SAEP Fieldtrip Adventure“ إضغط هنا لرؤية

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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SERVICES

ملاذا إستمتعنا بربنامج اإلثراء هذا الصيف...

نبذة عن أهم النشاطات الصيفية 
الجزء األول

فاطمة: "أحببت املجيء إىل الربنامج ألن املعلمني كانوا مرحني!"
هارنور: "أحببت مناقشة كتاب “Afternoon on the Amazon” ألنه كان ممتعاً!"

الرسا: "أتيت إىل الربنامج يومياً بسبب األنشطة املمتعة ومقابلة أصدقاء جدد!"
فنسنت: "أحببت املشاريع يف الربنامج خاصة أثناء صنع مقاطع فيديو للقصص."

محمد: "أحببت الحضور إىل الربنامج ألننا نتحدث دامئاً عن األشياء الرائعة ونزور األماكن املمتعة 
إفرتاضياً."

SPECIAL EDITION

كتاب الطبخ الصيفي
أنشأنا كتاب طبخ، يتضمن وصفاتنا املفضلة. من أشهى املأكوالت يف كتاب الطبخ هي سلطة الفواكه ونأمل أن تستمتع بتذوق هذا الطبق الصيفي اللذيذ. 

 

املواد:

املكونات:

ربع كوب عسل

ربع كوب عصري برتقال

برش حامضة واحدة

1 باوند فريز مقطع إىل أرباع

6 أونصات  من التوت األزرق

6 أونصات من التوت العليق

3 كيوي، مقرشة ومقطعة

برتقالة واحدة، مقرشة والفصوص مقطعة إىل نصفني

تفاحتان، مقرشة ومقطعة

مانغو واحدة، مقرشة ومقطعة

كوبان عنب

 

التعليامت:

إخفق يف وعاء صغري العسل وعصري الربتقال وقرش الحامض.

قطع كل الفواكه، وضعهم يف وعاء كبري.

أسكب العسل وعصري الربتقال وقرش الحامض عىل الفاكهة وقلب برفق حتى متتزج.

ضعها يف الثالجة حتى تصبح جاهزة للتقديم.

https://www.youtube.com/watch?v=hCu0546zkGo
https://www.youtube.com/watch?v=ax6eXqj7Hdc
https://www.ncceinc.org/stv-all-around-town-video/

