
مناقشة كتاب
قرأنا معاً كتاب: "بعد الظهرية عىل األمازون" بقلم ماري بوب أوزبورن والرسوم التوضيحية بواسطة سال 

مردوكا. كانت قصة رائعة لصديقني جاك وآين، حيث يغامرا عرب األمازون لتحرير مورغن ليفي من السحر! 
الفكرة من القصة هي أن تكون لطيفا، وتسعى لتحقيق أهدافك، والعمل معاً  كفريق واحد! قمنا بتقييم 

هذه الرواية ب 5 من أصل 5 نجوم ذهبية، نصحنا أصدقائنا األصغر سناً بقراءة هذا الكتاب.

إضغط هنا لقراءة “ Afternoon on the Amazon” بقلم ماري بوب أوزبورن.  

.”The Magic Treehouse"eإضغط هنا لقراءة املزيد من سلسة كتب

 

 

مرحباً،
هذه النرشة هي الجزء الثاين من أبرز النشاطات الصيفية لربنامج اإلثراء، التي كتبت بواسطة أطفال 
الربنامج. نتمنى اإلستمتاع بقراءة هذه األفكار حول العديد من املشاريع الغنية التي تم نرشها هذا 

الصيف.

نبذة عن األنشطة
دليل السفر الصيفي

سافرنا إىل 12 دولة إفرتاضياً منهم: فرنسا واليابان وأيسلندا وتايالند ونيوزيالند ورومانيا والربتغال واملغرب 
وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية واألرجنتني وروسيا. أثناء زيارة كل بلد، أتيحت لنا الفرصة للقيام بجوالت 
إفرتاصية للعديد من املواقع واملعامل السياحية الشهرية، والتعرف عىل مأكوالت بالدهم، فضالً عن ثقافاتهم 

الغنية.

املواقع التي تم زيارتها:

فرنسا: زرنا برج إيفيل الشهري.

اليابان: تعرفنا عىل بركان جبل فوجي.

أيسلندا: أرض النار والجليد، زرنا األنهار الجليدية وينابيع املاء الساخنة.

تايالند: رأينا القرص الكبري الذي يحتوي عىل العديد من التامثيل الذهبية.

 نيوزيالند: مدينة يف هذا البلد تحمل الرقم القيايس العاملي لغينيس ألطول كلمة يف العامل.
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapiki

رومانيا: زرنا قلعة دراكوال املخيفة.

برتغال: رأينا مباٍن مغطاة ببالط جميل مصنوع يدوياً يسمى أزوليجوس.

املغرب: زرنا املدينة الزرقاء، تسمى شفشاون وهي لؤلؤة املغرب الزرقاء، ألن املدينة كلها مليئة باللون 
األزرق.

كوريا الجنوبية: يطلق عىل العلم الكوري )ته-كوغ -يك(. يرمز العلم إىل املكونات الثالثة لألمة: ميثل اللون 
األبيض اللون التقليدي للثقافة الكورية، ومتثل الدائرة توازن الكون، ومتثل األشكال ثالثية األبعاد، الحركة 

واإلنسجام كمبادئ أساسية.

األرجنتني: هي مكان والدة رقصة التانغو.

روسيا: زرنا كاتدرائية القديس باسيل امللونة يف موسكو.

                                                                                                    

سلسة فنية ثقافية
خالل هذه السلسلة، إستكشفنا وصنعنا فناً تقليدياً من أربعة بلدان مختلفة.

الربيهى املكسييك: منحوتات فنية شعبية مكسيكية ذات ألوان زاهية ملخلوقات خيالية.

دمية ليام جمهورية الدومينيكان: الدمى التقليدية املجهولة الوجه التي متثل التنوع والشمولية 
لجمهورية الدومينيكان.

دمى ماتريوشكا الروسية: مجموعة من الدمى الخشبية التي تتداخل مع بعضها البعض وميكن أن يكون 
هناك ما بني 5 إىل 30 دمية يف املجموعة الواحدة.

الفن الهندي التقليدي: تعرفنا عىل املانداال امللونة، ولوحات واريل  وتصميم األشياء التي تشمل 
املجوهرات واأللعاب. 

إضغط هنا ملشاهدة فيديو عن أعاملنا الفنية.
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ملاذا إستمتعنا بربنامج اإلثراء هذا الصيف...

نبذة عن أهم النشاطات الصيفية 
الجزء الثاين

كالرا: "أحببت صنع فنون مختلفة!"
فنسنت: "أحببت الحضور إىل الربنامج ألنني تعلمت كل يوم."

صوفيا: "املعلمون كانوا ممتازون  ورائعني عىل اإلطالق!"
أنجلينا: "أحببت القراءة والرسم!"

أيفن: "أحببت اللعب ورؤية األصدقاء!"

SPECIAL EDITION

https://readonline88.com/book-reader/afternoon-on-the-amazon
https://www.goodreads.com/series/41463-magic-tree-house
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_handcrafts_and_folk_art
https://www.youtube.com/watch?v=MVCXjBkmGVY&t=10s

