
األربعاء – ليلة للطبخ والخبز العائيل.

الخميس – هل تعتقد أنك تستطيع الغناء؟ وغريها.

عىل قطعة من الورق، أطلب من كل فرد من أفراد األرسة كتابة األلعاب واألغاين والوصفات التي يرغبون 
يف القيام بها.

ضع خطة معاً وقم بكتابتها. عىل سبيل املثال: ما هي األلعاب التي سيتم لعبها يف املسابقة، وعدد املرات 
التي ستُلعب فيها هذه األلعاب، وغريها.

خالل كل ليلة سيقوم أفراد العائلة باألداء وسيحصلون عىل نقاط.

يف اليوم األخري من املباراة، الشخص الذي يحصل عىل نقاط أكرث هو الفائز.

إضغط هنا  للمزيد من األنشطة الشتوية.

  

شموع الجليد
املواد:

وعاء بالستيك صغري أو دلو

كوب بالستيك صغري

حجارة صغرية

التعليامت:

إمأل الوعاء البالستييك أو الدلو مباء بارد من الحنفية وضع كوباً يف املنتصف.

ثقل الكوب بوضع حجارة صغرية، لكن ال تدعه يغرق.

ضع الوعاء أو الدلو بالخارج عىل الرشفة أو يف الثالجة حتى يتجمد املاء.

قم بإزالة كتلة الثلج بعناية من الدلو.

قم بإزالة الكوب من منتصف الكتلة، إذا مل تستطع، ميكنك مأله باملاء الداىفء لتسهيل إخراجه.

ضع شمعة صغرية يف الحفرة حيث كان الكوب وشاهد كيف تتحول الحديقة الخلفية اىل أمسية شتوية 
عجائبية.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة املسلية للعطلة الشتوية.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تعترب العطلة الشتوية وقتاً رائعاً من السنة حيث ميكننا جميعاً اإلنضامم إىل عائالتنا واإلستمتاع بإسرتاحة 

نحن يف أمس الحاجة إليها. إنها لحظات سعيدة يف نهاية عام طويل حيث يتاح للجميع فرصة الراحة 
واإلنتعاش. األعياد والتجمعات األخرى تغريت منذ ظهور جائحة كوفيد-19. الجائحة كانت مرهقة 

للجميع، الكبار والصغار عىل حِد سواء. لذلك من املهم اإلستمرار يف اإلحتفال واإلجتامع بطرق إبداعية. يف 
هذه النرشة، ستجد أنشطة ممتعة إلرشاك جميع أفراد أرستك يف هذه العطلة الشتوية. 

إنشطة عائلية:                                             
إضغط هنا لألضواء الساطعة يف وندسور.

إضغط هنا للحصول عىل معلومات عن التزلج املجاين.

 

دفرت ذكريات عائلية لعام 2021
املواد:

ورق مقوى

ورق دفرت القصاصات

مقص

أداة لعمل الثقوب

صمغ

ماركرز

صور للعائلة

رشيط/ملصقات 

التعليامت:

إصنع دفرت قصاصات من ذكرياتك لعام 2021.  إضغط هنا للمزيد من األفكار.

قم بتجميع الصور أو أي ذكريات أخرى ترغب يف تضمينها حول موضوعات محددة. كل مجموعة عىل 
صفحة أو عدة صفحات يف دفرت القصاصات .

لكل مجموعة، ضع الصور واألشياء األخرى عىل ورقة من الورق املقوى أو ورقة من دفرت القصاصات.

إذا أعجبك التصميم، ألصق الصور واألشياء األخرى عىل الورق.

تأكد أيضاً من تزيني صفحة "العنوان" التي تعكس عام 2021 والذكريات التي صنعت مع العائلة.

بعد إكتامل جميع الصفحات، إربطهم معاً لعمل ألبوم. إستخدم آلة الثقوب الثالثة لعمل ثقوب عىل 
الجانب األيرس من كل صفحة. أربط الصفحات معاً بإستعامل رشيط أو خيط.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

مباراة األلعاب العائلية
املواد:

ورق

أقالم حرب 

التعليامت:

خطط مع عائلتك للقيام مبسابقة أنشطة العطلة الشتوية.

إخرت األيام واألنشطة وإستمتع بليلة عائلية ستتذكرها دامئاً.

عىل سبيل املثال:

األثنني – ألعاب طاولة.

الثالثاء – هل تعتقد أنك تستطيع الرقص؟
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أنشطة عائلية للعطلة الشتوية

https://www.verywellfamily.com/fun-winter-activities-for-teens-2608987
https://www.familyeducation.com/fun/winter-break/14-fun-activities-winter-break
https://windsorite.ca/events/bright-lights-windsor-186/
https://www.citywindsor.ca/residents/Recreation/Rinks/Pages/Lions-Outdoor-Rink.aspx
https://www.scrapbookingcoach.com/ideas/
https://www.livingmontessori.com/enrich-winter-break-for-children/

