
التعليامت:

إغسل ثم جفف حبات الفراولة، إقطع الجزء السفيل منها لعمل قاعدة لسانتا وضعها عىل الطبق. إقطع 

الجزء العلوي لعمل "قبعة" سانتا.

إستعمل املرضب الكهربايئ أو اليدوي لخفق سكر البودرة والكريم يف وعاء كبري لعمل مزيج متامسك.

ضع القليل من الكرميا املخفوقة فوق قاعدة الفراولة لعمل "وجه" و "لحية" سانتا، ضع "قبعة" الفراولة 

فوق الكرميا املخفوقة.

ضع نقطة من الكريم فوق القبعة ونقطتني عىل قاعدة الفراولة لعمل "أزرار املعطف".

إخرياً ضع قطعتني من الشوكوالتة عىل "الوجه" لعمل عيون سانتا.

شارك هذه الحلوى الصغرية مع طفلك وأفراد األرسة اآلخرين.

.”Fluffy Hot Chocolate“ إضغط هنا لتعلم كيفية صنع

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(

بسكويت الرنة بالشوكوالتة

املواد:

أوعية الخلط

أدوات الطبخ

ورق الخبز

صينية الخبز

املكونات:

2 وثالثة أرباع كوب  طحني

ملعقة صغرية وربع بايكنغ صودا

ملعقة صغرية ونصف ملح

كوب ونصف سكر

3/4 كوب زبدة

2 مالعق طعام ماء

2 كوبان رقائق الشوكوالتة

2 بيض

1/2 ملعقة صغرية خالصة الفانيليا

1 علبة كرميا الشوكوالتة

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
مع إقرتاب العطالت، هذا هو الوقت املثايل لقضاء أوقات ممتعة مع أطفالك وأفراد أرستك. إحدى الطرق 

لقضاء تلك األوقات معاً هي يف املطبخ لصنع حلويات شهية. يحب األطفال القيام بأعامل مهمة وقضاء 

وقت ممتع. أطلب من طفلك القيام بعمل جديد سيصبح تقليداً محبوباً أثناء التحضري للمناسبة الخاصة. 

الطبخ وتحضري الحلوى مع طفلك يوفر مجموعة متنوعة من الفرص للتعلم والنمو. من املهم أن تحصل 

عىل مساعدة يف املطبخ. رق العجني، وقياس املكونات، و تحريك البودينغ، كل هذه املهام تساعد األطفال 

عىل تطوير مهارات قيمة. يف هذه النرشة، ستجد وصفات خاصة للمناسبات الخاصة التي ميكنك أنت 

وطفلك القيام بها معاً. 

األنشطة:                                             

األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

قطرات الفراولة املجمدة

املواد:

1كوب زبادي

6 فراولة

1ملعقة طعام سكر )إختياري(

كيس بسحاب

مقص

ورق الخبز

صينية الخبز

خالط

التعليامت:

إغسل الفراولة وقطعها إىل رشائح.

ضع الفراولة والسكر يف الخالط، إخلطهم حتى تحصل عىل فراولة مهروسة.

إضف الفراولة املهروسة إىل الزبادي وأخلط جيداً.

إسكب املزيج يف كيس بسحاب وأقطع إحدى جوانبه باملقص.

قم بعرص قطرات الزبادي عىل ورقة الخبز املوجودة عىل الصينية.

ضع الصينية يف الثالجة حتى تتجمد قطرات الزبادي.

أعِط قطرات الزبادي لطفلك ليأكلها ويستمتع بها. 

 .”Grinch Mini Muffins“ إضغط هنا ملعرفة كيفية صنع

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(

سانتا الفراولة الصغري

املواد:

فراولة طازجة

1 كوب من كرميا الخفق

1 ملعقة طعام سكر بودرة

1 ملعقة صغرية من قطع الشوكوالتة الصغرية

وعاء

ملعقة

سكني

عود أسنان

مرضب كهربايئ أو مرضب يدوي
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أطلب من طفلك املساعدة يف الوصفة، ميكنه تجهيز جميع املكونات.
دع طفلك يقوم بجميع القياسات وتحضري الوصفة.
عني طاه مساعد، الطاهي املساعد هو يدك اليمنى.

أطلب من طفلك املساعدة يف التنظيف بعد اإلنتهاء من الخبز.

https://www.tasteofhome.com/recipes/fluffy-hot-chocolate/
https://babyfoode.com/blog/healthy-grinch-mini-muffins-for-baby-toddler/


األطفال من )٦-١٢ سنة(

منزل كعكة الزنجبيل

املواد:

أوعية الخلط

أدوات الطبخ

سكني

ورق الخبز

صينية الخبز

املكونات:

350 غرام دقيق

1 ملعقة صغرية بايكنغ صودا

2 ملعقة صغرية زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغرية بهارات كعكة الزنجبيل

125 غرام زبدة

174 غرام سكر بني

1 بيضة كبرية

2 ملعقة طعام قطر ذهبي

2 ملعقة طعام عسل

سكر بودرة

حلويات صغرية

التعليامت:

املكونات الجافة: أخلط الدقيق والبايكنغ صودا وبهارات الزنجبيل يف وعاء كبري، أضف الزبدة وأفركها مع 

الخليط حتى يصبح كفتات الخبز، ثم أضف السكر وأخلط جيداً.

املكونات الرطبة: أخلط البيض مع القطر الذهبي والعسل.

أمزج املكونات الرطبة مع املكونات الجافة جيداً لعمل عجينة.

رق العجينة ثم قطعها عىل شكل منزل وضعها عىل صينية الخبز لتخبز يف الفرن.

مبجرد اإلنتهاء أخرجها من الفرن حتى تربد كلياً.

ميكنك بعد ذلك تزيني املنزل كام تريد.

.”Chocolate Pudding Pie“ إضغط هنا لتعلم كيفية صنع

التعليامت:

قم بتجهيز كل املواد مع طفلك.

إخلط الدقيق مع البايكنغ صودا وامللح  ثم ضعهم جانباً.

ضع السكر والزبدة واملاء يف قدر كبري وحرك عىل نار خفيفة حتى تذوب الزبدة. إرفع القدر عن النار، 

أضف قطع الشوكوالتة وحرك حتى تذوب متاماً.

إضف البيض والفانيليا إىل الخليط وحرك، ثم إضف الدقيق والبايكنغ صودا وامللح وحرك حتى يصبح 

الخليط متامسكاً وميكن تشكيله.

ضع أجزاء صغرية من العجني عىل صينية الخبز وأخبز يف فرن محمى مسبقاً حتى تنضج.

عندما تربد متاماً، إدُع طفلك لتزيني الرنة، وإستمتع بتناولها مع عائلتك.

 .”Candy Cane Popcorn“ إضغط هنا لتعلم كيفية صنع

 

األطفال من )٤-٦ سنوات(

رجل الثلج من البان كيك املوز

املواد:

أوعية الخلط

أدوات الطبخ

املكونات:

1 كوب من خليط البان كيك

3/4 كوب ماء

1/3 كوب موز مهروس

ملعقة صغرية سكر

التعليامت:

أخرب طفلك بأنك ستصنع بعض البان كيك وستزينها معاً.

دع طفلك يحرك مزيج البان كيك يف وعاء مع املاء واملوز، حتى يتحول إىل خليط رخو.

إدهن صينية خبز ساخنة بقليل من الزيت وصب الخليط عليها لصنع البان كيك.

إطهو البان كيك حتى يصبح لونها ذهبياً من كال الجانبني، ومبجرد اإلنتهاء، إنقلها إىل طبق التقديم.

عندما تربد البان كيك ، أطلب من طفلك ترتيبها عىل شكل رجل الثلج.

شجع طفلك عىل تزيني رجل الثلج بأي طريقة يريد.

.”Football Cupcakes“ إضغط هنا لتعلم كيفية صنع
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https://www.thespruceeats.com/easy-chocolate-pudding-pie-recipe-2098512
https://www.thespruceeats.com/candy-cane-popcorn-520639
https://www.thespruceeats.com/football-cupcakes-4774792

