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عيد فكتوريا

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

عيد فكتوريا سعيد! يتم اإلحتفال بهذا العيد يف كندا وأسكتلندا إحيا ًء لذكرى ميالد امللكة فكتوريا،
ويصادف بداية موسم الصيف .هذا اليوم يتضمن عىل املسريات وعروض األلعاب النارية والنزهات
الخارجية وتجمعات الشواء بني األصدقاء والعائلة .هذه النرشة ستوفر لك أنشطة لجعل يوم فكتوريا ال
يُنىس ،حيث تستمتع بالعطلة مع عائلتك.

األنشطة:
حفلة شاي للملكة فكتوريا
املواد:

قامئة الطعام
شاي (ساخن أو مثلج)
خيار وسندويشات الكرميا
بسكويت مع املرىب أو الزبدة
حلويات
إعداد الطاولة
مفرش طاولة ومناديل
إبريق شاي ،فناجني ،وصحون
شوك ومالعق وسكاكني

التعليامت:

كيك امللكة فكتوريا املفضل:
كيك فكتوريا اإلسفنجي
املواد:

كوب طحني
ملعقة ونصف صغرية بايكنغ باودر
كوب من الزبدة الطرية
كوب سكر بودرة
بيضتان
ملعقة صغرية من مستخلص الفانيليا
نصف كوب حليب (لنب) بدرجة حرارة الغرفة
إختياري :مرىب

التعليامت:

تجهيز الطاولة:
ضع الطعام والحلويات عىل أطباق تقديم مختلفة.
ضع الشاي يف األبريق
جهز أكواب فردية وصحون ومناديل وشوك ومالعق وسكاكني لجميع الضيوف.
أد ُع أفراد عائلتك لإلستمتاع بحفلة شاي بعد الظهر معاً.
للبدء ،أسكب بعض الشاي لجميع ضيوفك.
دع ضيوفك يساعدون أنفسهم للحصول عىل الطعام من عىل الطاولة أثناء اإلنخراط يف محادثة ممتعة.
لجعل حفلة الشاي أكرث إمتاعاً ،ميكنك ترتيب أنشطة بسيطة ،عىل سبيل املثال :لعب الورق ،الحزازير،
وما إىل ذلك.

صب الخليط يف القالب .أخبز الكيك ملدة  20دقيقة تقريباً ،أو حتى يتم إدخال عود أسنان يف املنتصف
وتخرج نظيفة.

إضغط هنا للمزيد من أفكار حفالت الشاي.

يرتك الكيك يف القالب ملدة  10دقائق حتى يربد ،ثم يقلب الكيك عىل رف أو طبق ليربد متاماً.

ألعاب نارية ليوم فكتوريا
املواد:

ألوان مختلفة من الورق الشفاف
ورق ألومنيوم
قشات رشب
مقص
رشيط الصق

سخن الفرن إىل  400درجة فهرنهايت وأدهن قالب دائري بالزبدة.

أنخل الطحني والبيكنغ باودر يف وعاء متوسط الحجم وأتركه جانباً.
أخفق الزبدة والسكر بالخالط الكهربايئ أو اليدوي حتى يصبح الخليط خفيفاً.
أضف البيض واحدة تلو األخرى إىل الخليط للسامح لكل بيضة أن متتزج بالخليط قبل إضافة األخرى.
أضف مستخلص الفانيليا إىل املزيج.
أضف الدقيق والحليب إىل املزيج وأمزجهم معاً.

ميكنك تقديم الكيك كام هو ،أو يُقطع إىل نصفني ويوضع املرىب بني الطبقتني.
رش سكر البودرة فوق الكيك قبل تقدميه.
إضغط هنا أللعاب يف الحديقة الخلفية ليوم فكتوريا للعب مع عائلتك.

التعليامت:

قص األوراق امللونة بالحجم الذي تريده.
قص ورقة من األلومنيوم بنفس حجم الورق الشفاف.
إخرت لونني من الورق الشفاف وضع ورق األلومنيوم بينهام.
إط ِو الطبقات الثالثة بالطول إىل املنتصف تقريباً ستحصل عىل أطوال مختلفة من الرشائط الرباقة.
من الطرف املفتوح ،قص الرشائط بإتجاه الطية ،وإحذر من قص الطية نفسها.
ضع نصف قشة الرشب يف بداية األوراق حيث يوجد الرشيط األول ،إبدأ يف لف األوراق بإحكام حول
قشة الرشب .إضغط هنا لصورة توضيحية.

مبجرد لفها ،قم بتثبيت األوراق عىل قشة الرشب برشيط الصق إضغط هنا لصورة توضيحية.
إفتح برفق جميع الرشائط ذات الطبقات الفردية لصنع رشاراتك ،وإستمتع بها مع عائلتك!
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع خواتم األلعاب النارية.

دليل أنشطة ليوم فكتوريا
إستمتع بوقتك مع العائلة واألصدقاء يف الخارج ،عىل سبيل املثال :التنزه سريا ً عىل األقدام،
وركوب الدراجة ،والنزهة يف املنتزهات املحلية ،والشواء وما إىل ذلك.
قم بزيارة شاطىء بيل ريفري مع العائلة ،حيث ميكنك إستكشاف األنشطة مثل ركوب الزوارق
والتجديف بالكايك وما إىل ذلك.
إحتفل بعطلة نهاية األسبوع الطويلة مع أفراد أرستك مبشاهدة عروض األلعاب النارية وموكب
يوم فكتوريا.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

