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يوم كندا سعيد

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يوم كندا سعيد! يوم كندا هو العيد الوطني الذي يحيي ذكرى التوقيع عىل قانون التأسيس يف متوز
(يوليو) سنة  .1867يوم كندا هو يوم معروف بإسم عيد ميالد كندا ،هذا العام سيبلغ عمر بلدنا كندا
 155عاماً! يحتفل الكنديون بهذا اليوم املميز باأللعاب النارية والتجمعات واملرح! ستزودك هذه النرشة
بأنشطة كندية لتستمتع بها عائلتك.

أنشطة عائلية ليوم كندا
ل ّوح بالعلم الكندي
املواد:

ورقتان حمراء
ورقة بيضاء
قلم رصاص
مقص
رشيط الصق
صمغ
أسياخ خشبية أو عيدان املثلجات

التعليامت:

قص رشيطني من الورق األحمر بعرض  3أنش .إرتفاع الرشائط يجب أن يكون بعرض الورقة البيضاء.
عىل قطعة أخرى من الورق األحمر ،أرسم ورقة قيقب ثم قصها .إضغط هنا ملشاهدة الصورة.

ألصق الرشائط الحمراء عىل أطراف الورقة البيضاء .ألصق السيخ أو عود املثلجات عىل الخلف عىل
الجانب األيرس.
ول ّوح بعلمك بفخر "O Canada” .لقد صنعت العلم الكندي! غنِ النشيط الوطني الكندي
إضغط هنا ملعرفة كيفية إبتكار كشك صور ليوم كندا.

بنغو املقاطعات ،واألقاليم والعواصم
املواد:

ورق

قلم رصاص
ماركرز

التعليامت:

إضغط هنا للحصول عىل قامئة املقاطعات واألقاليم والعواصم الكندية.
إطبع أو أرسم بطاقة بنغو لكل العب ،وأكتب بشكل عشوايئ أسامء املقاطعات واألقاليم والعواصم
الكندية يف كل مكان فارغ عىل البطاقات.
أكتب أسامء املقاطعات واألقاليم والعواصم الكندية عىل قطع فردية من الورق .أط ِو قطع الورق وضعها
يف وعاء.
ِ
أعط بطاقة واحدة لكل العب.
للعب اللعبة:
قرروا كيف سيفوز الالعبون ،عىل سبيل املثال ،بوضع "×" يف كل املساحات يف خط أفقي أو عامودي أو
خط قطري ،وما إىل ذلك.

حلوى ذيل القندس
املواد:

وعاءان كبريان
وعاء صغري
منشفة مبللة
صينية الخبز
قدر القيل

املكونات:

العجينة
¼ كوب ماء فاتر
 ½ 2ملعقة صغرية خمرية
½ كوب حليب (لنب) فاتر
 2ملعقة كبرية زبدة ذائبة
 2ملعقة كبرية سكر
½ ملعقة صغرية ملح
½ ملعقة صغرية فانيليا
بيضة واحدة
 ½ 2كوب طحني
زيت للقيل
سكر القرفة
 1كوب سكر
 1ملعقة صغرية قرفة

التعليامت:

يف وعاء كبري ،ضع املاء الداىفء والحليب الداىفء والخمرية وملعقة صغرية من السكر وأتركهم ملدة 10
دقائق.
أضف الزبدة املذابة والسكر وامللح والفانيليا والبيض وأخلط جميع املكونات معاً.
أضف الدقيق إىل الوعاء وأخلط حتى تتامسك العجينة وال تلتصق بجوانب الوعاء.
إعجن العجينة ملدة  10دقائق حتى تصبح العجينة ملساء ،إستخدم املزيد من الدقيق إذا كانت العجينة
لزجة.
ضع العجينة يف وعاء مدهون قليالً بالزيت وغطها مبنشفة مبللة وأتركها ملدة ساعة حتى تتضاعف يف
الحجم.
ضع العجينة عىل سطح مرشوش بالقليل من الدقيق .إعمل  8قطع بيضاوية متساوية األحجام.
ضع القطع عىل صينية خبز مرشوشة قليالً بالدقيق وغطها ملدة  30دقيقة أو حتى يتضاعف حجمها.
أمزج السكر والقرفة يف وعاء صغري لصنع سكر القرفة.
قم بقيل ذيول القندس ملدة  60-30ثانية عىل كل جانب حتى يصبح لونها ذهبياً .ضعها عىل الفور يف
سكر القرفة ،وإستمتع.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”Canadian Butter Tarts

شخص واحد سيكون املنادي .سيختار املنادي ورقة مطوية من الوعاء ،ويقرأ إسم مقاطعة أو إقليم أو
عاصمة.
إذا كان لدى الالعب املقاطعة أو اإلقليم أو العاصمة يف إحدى مساحات بطاقة البنغو الخاصة به ،عليه أن
يضع عالمة "×" فيها.
ستستمر هذه العملية حتى يفوز أحد الالعبني باللعبة.
إضغط هنا للعب لعبة “.”Canada I Spy

دليل األنشطة ليوم كندا
إذهب لحضور اإلحتفال بيوم كندا يف وينزور ومشاهدة اإلستعراض يف  1متوز (يوليو).
إضغط هنا للتفاصيل.
إحتفل بإستضافة حفلة شواء تقليدية ليوم كندا.
إستمتع باملأكوالت الكندية الكالسيكية ،مثل تيم هورتون تيمبيتس أو الفطائر مع رشاب القيقب
الكندي.
أظهر فخرك بإرتداء األلوان الوطنية الكندية األحمر واألبيض.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

