
شجرة عيد الشكر
املواد:

فروع شجرة

حجارة

مزهرية

ورق ملون

مقص

قلم رصاص

ماركرز

خيط

 

التعليامت:
إجمع أغصان األشجار والحىص من الخارج.

ضع أغصان الشجرة يف املزهرية وضع الحىص حولها لتثبيتها.

أرسم صوراً ألوراق الشجر عىل األوراق امللونة ثم قصهم، إصنع ثقباً صغرياً يف أسفل كل ورقة بإستخدام 
قلم الرصاص.

إكتب ما أنت ممنت له عىل كل ورقة، أطلب من عائلتك كتابة األشياء التي هم ممتنون لها أيضاً.

أدخل الخيط يف الثقب الذي صنعته عىل كل ورقة وأربطه.

عند اإلنتهاء، علق األوراق عىل األغصان.

  
.”I Spy Thanksgiving Game“  إضغط هنا لتعلم كيفية لعب

  

                                                                                                                             

كركرة الديك الرومي
 

املواد:
ورق أبيض

طالء )بني، أخرض، أصفر، أحمر، برتقايل(

فرشاة طالء

ماركرز

 

التعليامت:
قم بدهن كف اليد واإلبهام بالطالء البني، واألصابع األربعة بألوان الطالء األخرى: األخرض واألصفر 

واألحمر والربتقايل.

إضغط بيدك برسعة عىل الورقة البيضاء لعمل جسم الديك الرومي.

مبجرد أن تجف بصمة اليد، إستخدم قلم التلوين إلضافة عني ومنقار وعنق وأرجل.

إضغط هنا  ملشاهدة الصورة.

 

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع ديك رومي بطبعة اليد والقدم.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
عيد شكر سعيد! يتم اإلحتفال بعيد الشكر يوم األثنني يف األسبوع الثاين من شهر أكتوبر. يحتفل هذا 

العيد بحصاد الخريف، ويذكرنا مبامرسة اإلمتنان لكرثة النعم يف حياتنا. يف عيد الشكر هذا، ميكنك 
صنع ذكريات مع أطفالك ستعتز بها لسنوات. يف هذه النرشة، ستجد األنشطة التي ميكنك تضمينها يف  

إحتفاالت عيد الشكر.

تقاليد عيد الشكر تبدأ مع عائلتك
شارك وجبة عيد الشكر مع عائلتك.

إصنع طبقاً عائلياً خاصاً أو حلوى مع أطفالك، مثل فطرية التفاح التقليدية.

مبجرد اإلنتهاء من العشاء، أرسم صوراً ملا أنت ممنت له.

إجمع البضائع املعلبة وتربع بها. إضغط هنا للحصول عىل قامئة بنوك الطعام يف وندزور.

 

أنشطة عيد الشكر العائلية
فطرية التفاح

املواد:
حشوة التفاح:

2 باوند تفاح

ملعقة طعام طحني أبيض

نصف كوب سكر أبيض

ملعقتان طعام عصري حامض أو ماء

نصف ملعقة صغرية قرفة ناعمة

مكونات الفطرية

كوب شوفان

كوب طحني أبيض

كوب سكر بني

نصف ملعقة صغرية بايكنغ باودر

نصف ملعقة صغرية قرفة ناعمة

نصف كوب زبدة مذابة غري مملحة

قليل من امللح

طبق الخبز

وعاءان

بوظة الفانيال )إختياري(

التعليامت:

سخن الفرن إىل 350 درجة فهرنهايت.

قرش التفاح، ثم قطعهم إىل مكعبات بسامكة 1.5 سم.

ضع التفاح يف وعاء، أضف الطحني والسكر والقرفة ثم أسكب عصري الليمون فوقهم. وزع التفاح 
بالتساوي يف طبق الخبز.

ضع مكونات الفطرية يف وعاء وأخلطهم حتى تتشكل الكتل، وزع املزيج فوق التفاح، فتفتهم بأصابعك 
إذا لزم األمر.

إخبزها ملدة 30-40 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبياً. أخرجها من الفرن، وغطها بشكل غري محكم بورق 
األملنيوم لتبقى دافئة وترتك ملدة 10 دقائق قبل التقديم.

قدمها مع آيس كريم الفانيليا.

 

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع كب كيك الديك الرومي.

 

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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عيد شكر سعيد

https://pjsandpaint.com/printables/thanksgiving-i-spy-game-free-printable-thanksgiving-activities/
https://i.pinimg.com/564x/6f/fc/6c/6ffc6c4dda7756530723ebfff34a0ad0.jpg
https://www.craftymorning.com/colorful-handprintfootprint-turkey-craft/
https://www.weareunited.com/servlet/eAndar.article/763/Windsor-Essex-Food-Bank-Association-Hours
https://www.delish.com/holiday-recipes/thanksgiving/a29368652/turkey-cupcakes-recipe/

