
خريطة الهجرة العائلية

املواد:

أقالم تلوين

ورق

آلة الطباعة

التعليامت:

قم بطبع خريطة كندا أو خريطة العامل.

من خالل ما تعرفه عن عائلتك من السجالت املكتوبة أو القصص العائلية، أرسم خريطة لرحلة كل فرد 
من أفراد العائلة إىل كندا.

إستخدم لوناً مختلفاً لتتبع رحلة كل شخص.

شارك الخريطة مع عائلتك. إنتقل إىل أكرب عدد ممكن من األجيال السابقة بناًء عىل املعلومات التي 
جمعتها.

علق الخريطة عىل الحائط وتعرف عىل خلفية عائلتك وتراثها.

إضغط هنا لإلستامع إىل كتاب “From Far Away” بقلم روبرت مانش وسوسن أسكر.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
معرفة القراءة والكتابة هي القدرة عىل القراءة والكتابة والتصميم والتحدث واإلستامع بطريقة تسمح 

لألطفال بالتواصل بفاعلية وفهم العامل. ميكن لألطفال البدء يف تطوير املهارات التي يحتاجون إليها 
ليصبحوا قراًء أقوياء يف سن مبكر من خالل النظر يف الكتب والتعرف عىل املطبوعات ومتابعة القصة 

وتعلم املفردات وتحديد األصوات. يوفر يوم الكتابة والقراءة لألرسة فرصة لزيادة الوعي بأهمية القراءة 
واملشاركة يف األنشطة األخرى املتعلقة بها. موضوع يوم القراءة والكتابة لهذا العام هو "اإلحتفال 

بالرتاث". يف هذه النرشة، سوف نقدم أنشطة ملساعدة طفلك عىل اإلستكشاف والتعرف عىل تراثك 
ومشاركة ثقافتك مع اآلخرين.

أنشطة لجميع أفراد األرسة                                             
تقاليد عائلتك

املواد:

ورق

أقالم رصاص أو ماركرز

التعليامت:

أدُع عائلتك إلجراء محادثة حول تقاليد عائلتك، مثل عطلة خاصة، أو وجبة تأكلها عائلتك، أو األماكن 
الخاصة التي تزورها معاً.

أرسم صورة لتقاليد عائلتك.

شارك صورتك مع عائلتك وإستكشف التقاليد من خالل طرح أسئلة مثل:

ما هي تقاليد عائلتك الخاصة؟

ما هو الجزء املفضل لديك يف التقليد؟

منذ متى عائلتك تفعل هذا التقليد؟

ما أنواع التقاليد الجديدة التي تود أن تبدأها مع عائلتك؟

إضغط هنا للمزيد من املعلومات واألنشطة عن يوم القراءة والكتابة.

 

حزازير عن تاريخ العائلة

املواد:

ورق

قلم رصاص

سلة 

التعليامت:

إجلس مع أفراد األرسة وقم بعمل قامئة بأحداث مختلفة عىل سبيل املثال: ذكريات من طفولة شخص ما، 
كيف إلتقى والديك وأجدادك، اإلنتقال إىل مكان/منزل جديد، إجازة أو رحلة ال تُنىس، وما إىل ذلك.

أكتب كل حدث عىل قطعة ورق منفصلة وضعها يف السلة. قسم أفراد األرسة إىل فرق.

سياخذ كل فريق حدث عائيل واحد من السلة ويبدأ يف رسمه أو متثيله بدون كلامت.

سيحاول الفريق اآلخر تخمني الحدث الذي تم متثيله.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

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

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES
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SPECIAL EDITION

يوم القراءة والكتابة 
العائيل

إبحث عن مكان منشأ عائلتك.
إعمل مقابلة مع أحد أفراد العائلة وأسأله عن املكان الذي نشأ فيه وكيف كان شكله.

إستمع مع عائلتك إىل املوسيقى من خلفيتك الثقافية.
أخرج ألبوم صور العائلة أو املجالت والصحف القدمية لعمل صورة حول ما تعنيه عائلتك وتراثك 

بالنسبة لك.
إبحث عن وصفة لوجبة شهرية من ثقافتك.

https://www.google.com/search?q=book+From+Far+Away&rlz=1C1GCEU_enCA971CA971&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiv6IKJzbH7AhWxk4kEHf6NA78Q_AUoA3oECAEQBQ&biw=1366&bih=657&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:5a2b6ae6,vid:ifBmWED2Vu0
https://abclifeliteracy.ca/all-programs/family-literacy-day/
https://www.ldsliving.com/21-activities-to-get-your-kids-excited-about-family-history/s/84045

