
إصنع بنفسك لعبة لوحية
 

املواد:

ورق مقوى

ماركرز

قطع من لعبة )ميكنك إستخدام قطع من لعبة لديك أو صنعها بنفسك(

إختياري: نرد

 

التعليامت:

معاً كأرسة إختاروا موضوعاً وإسامً للعبة اللوحة.

فكر بعمل قواعد للعبتك، كيفية لعب اللعبة، أكتب هذه التعليامت عىل قطعة من الورق.

إبدأ يف تصميم اللوحة، قد ترغب يف رسم تصميم للوحة عىل قطعة من الورق قبل عمل اللوحة النهائية.

تأكد من أن لديك البطاقات والقطع املناسبة للعبة.

عند اإلنتهاء أدعو عائلتك للعب معاً واإلستمتاع بلعبة اللوحة الفريدة من نوعها.

 

إضغط هنا ألفكار ليلة لعب أرسية.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
أهالً وسهالً بعطلة آذار! يف كل عام يوفر هذا األسبوع الفرصة لك ولعائلتك لقضاء بعض الوقت مع 

بعضكام البعض وخلق ذكريات تعتز بها. خالل هذه العطلة، ميكنك تقوية الروابط األرسية مع اإلستمرار 
يف البناء عىل مهارات طفلك من خالل املشاركة يف أنشطة تفاعلية وغنية. ستكون هذه النرشة مبثابة دليل 

لعطلة شهر آذار "مارس" وتتضمن تجارب تفاعلية لتستمتع بها مع أرستك.

أنشطة عطلة آذار "مارس" العائلية
 

مصور عطلة آذار "مارس"
 

املواد:

كامريا

ورق

ماركرز

 

التعليامت:

إلتقط صوراً لك وألفراد أرستك يف أماكن داخلية وخارجية مختلفة أثناء عطلة آذار "مارس".

إستخدم الصور العائلية لعمل يشء إبداعي، عىل سبيل املثال:

إعمل شجرة عائلة أو صورة جامعية.

سِم جميع أفراد عائلتك يف الصورة الجامعية، وألف قصة عن الوقت الذي تم فيه التقاط الصورة.

قم بإنشاء سجل قصاصات عن ذكريات عطلة آذار.

مبجرد اإلنتهاء، شارك إبتكارك مع عائلتك.

 

إضغط هنا للمزيد من أفكار التصوير الفوتوغرايف.

 

نزهة عائلية يف الطبيعة مشياً عىل القدمني
 

املواد:

ورق

قلم رصاص

أقالم تلوين

 

التعليامت:

إضغط هنا ملشاهدة الحدائق واملمرات الطبيعية يف مقاطعة وينزور- أسكس.

إخرت منتزهاً طبيعياً من الرابط أعاله.

قم بعمل خريطة للحديقة التي إخرتتها.

إخرت يوماً للذهاب إىل املنتزه مع عائلتك، وقم بجولة سرياً عىل األقدام بإتباع الخريطة التي عملتها.

 

إضغط هنا ملشاهدة ألعاب ميكن القيام بها يف نزهات طبيعية.

 

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

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES

دليل أنشطة عطلة آذار "مارس"

SPECIAL EDITION

أنشطة لعطلة آذار )مارس(

قم بزيارة مركز تجاري محيل مع عائلتك.
خذ عائلتك إىل حديقة بوينت بيييل الوطنية وقم ببعض األنشطة: كالبحث عن الكنز، أو زيارة 

أقىص نقطة يف جنوب كندا.
إصطحب عائلتك يف نزهة عىل ضفاف النهر املحيل.

إستمتع باملناطق السياحية يف وينزور - أسكس مثل: حدائق كوالسانتي اإلستوائية، أو قلعة 
مالدن التاريخية، وما إىل ذلك.

إستمتع مبشاهدة فيلم مع عائلتك يف املنزل.
إضغط هنا لعرض دليل أنشطة عطلة آذار يف وينزور- أسكس.

https://happymomhacks.com/family-game-night-ideas-at-home/
https://clickitupanotch.com/photography-for-kids/
https://visitwindsoressex.com/place-categories/parks/
https://activeforlife.com/kids-games-for-trail-walks/
https://visitwindsoressex.com/event/2022-windsor-essex-march-break-guide/

