
أنساب األرسة
املواد:

دفرت مالحظات

قلم حرب

مسجل الصوت )إختياري(

التعليامت:

أدُع أحد أفراد األرسة األكرب سناً إلجراء مقابلة حول حياته. ميكنك القيام بذلك عرب الهاتف إذا كان قريبك 
يعيش بعيداً.

إليك بعض األسئلة التي ميكنك طرحها عليه:

أين نشأ وكيف كان شكلها؟

كيف كان شكل مدرسته؟

ما هي أسعد ذكرياته العائلية؟

ماذا كان يريد أن يكون عندما يكرب؟

كيف كانت أعامله املنزلية، وماذا فعل للتسلية؟

من كان أصدقائه؟ وما إىل ذلك.

ميكنك إجراء مقابلة مع أكرث من قريب وكتابة حكايات عائلية ملشاركتها مع عائلتك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

وجبة خفيفة ولعبة
حمص القرفة والسكر

املكونات:

علبة حمص مغسول )15 أونصة(

ملعقة طعام من السكر

ملعقة طعام من القرفة

ملعقة صغرية من الزيت النبايت

وعاء صغري ومتوسط 

التعليامت:

ضع رف الفرن يف الفتحة الثالثة، وقم بتسخني الفرن إىل 450 درجة فهرنهايت.

جفف الحمص، ووزعهم عىل صينية خبز وأخبزهم ملدة 10 دقائق.

يف وعاء صغري أخلط السكر والقرفة.

أنقل الحمص إىل وعاء متوسط الحجم وقلبهم بالزيت ومزيج السكر والقرفة.

أرجعهم إىل صينية الخبز وأخبزهم ملدة 15 إىل 20 دقيقة حتى يصبح لونهم بني ومقرمش.

دعهم يربدون ملدة 15 دقيقة، إخرت اللعبة املفضلة لعائلتك لتلعبها، وإستمتع!

إضغط هنا للمزيد من األنشطة العائلية.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يوم األرسة هو عيد يحتفل باألرسة وأهمية العالقات الخاصة. يوفر يوم األرسة فرصة لقضاء وقت ممتع 
مع األحباء ولخلق ذكريات عزيزة مع طفلك. يتم اإلحتفال بيوم األرسة يف أونتاريو يوم األثنني األسبوع 
الثالث من شهر شباط )فرباير(. هذا العام سيكون يف 20 شباط )فرباير(. يف هذه النرشة، سنوفر بعض 

األنشطة لك ولعائلتك لتستمعوا بها معاً.

أنشطة لجميع أفراد العائلة                                             
الراقص الرسي                                  

التعليامت:

دع جميع أفراد العائلة يقفون يف دائرة.

إخرت العباً ليكون املحقق وأطلب منه الخروج من الغرفة.

عدما يغادر املحقق الغرفة، إخرت العباً آخر ليكون "الراقص الرسي" الذي سيختار حركة الرقص وسيبدأ 
الجميع يف تقليده.

يجب عىل الراقص الرسي أن يغري حركات الرقص التي ستقلدها بقية املجموعة.

عندما يبدأ الجميع بالرقص وتقليد حركات الراقص الرسي، يتم إستدعاء املحقق للعودة إىل الغرفة ولديه 
ثالثة تخمينات ملعرفة الراقص الرسي. 

إضغط هنا للمزيد من أفكار النشاط العائيل.

  

لعبة املالعق 
املواد:

ورق اللعب

ملعقة لكل العب ناقص واحدة )6 العبني = 5 مالعق(

التعليامت:

رتب املالعق يف دائرة صغرية يف وسط الطاولة ووزع أربع بطاقات لكل العب.

سيحاول كل العب أن يجمع أربعة بطاقات من نفس النوع. عىل سبيل املثال: 4 قلوب، 4 ملوك، وما إىل 
ذلك.

ضع باقي البطاقات مقلوبة عىل وجهها يف وسط الطاولة.

يقوم املوزع بسحب بطاقة من أعىل املجموعة ليحصل عىل خمسة بطاقات، يأخذ بطاقة واحدة وميررها 
مقلوبة عىل وجهها إىل الالعب املوجود عىل يساره.

كل العب ميرر بطاقة واحدة للشخص املوجود عىل يساره.

يتم سحب البطاقات ومترريها برسعة حول الطاولة.

عندما يحصل الالعب عىل أربعة بطاقات من نفس النوع، يحاول برسعة أخذ ملعقة من الوسط.

يلتقط باقي الالعبني برسعة املالعق املتبقية.

الالعب بدون ملعقة يرتك اللعبة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

 

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

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES

أنشطة ليوم األرسة يف مقاطعة وينزور - أسكس

SPECIAL EDITION

يوم األرسة!

يف هذا اليوم العائيل، إستمتع ببعض املناطق السياحية العديدة يف مقاطعة وينزور – أسكس.
 

إضغط هنا للحصول عىل معلومات عن حدائق كلسنتييز اإلستوائية.
إضغط هنا للحصول عىل معلومات عن حلبة التزلج الخارجية يف وينزور.

إضغط هنا للحصول عىل معلومات عن املعرض الفني يف وينزور.

http://www.growinglittleleaves.com/activities.html
https://family.lovetoknow.com/family-activities/family-night-ideas
https://www.signupgenius.com/home/fun-things-to-do-family.cfm
https://www.shutterfly.com/ideas/family-activities/
https://www.colasanti.com/
https://www.citywindsor.ca/residents/Recreation/Rinks/Pages/Lions-Outdoor-Rink.aspx
https://artwindsoressex.ca/

