
رزنامة انشطة للعطلة الشتوية
املواد:

سلة صغرية/وعاء

ورق

قلم حرب

صمغ أو رشيط الصق

التعليامت:

خالل العطلة الشتوية، قص بعض األوراق إىل قطع صغرية.

إجتمع مع أفراد عائلتك أو أصدقائك وأعِط كل شخص قطعة من الورق. أطلب منهم أن يكتبوا عىل كل 
قطعة نشاطاً يرغبون يف القيام به خالل العطلة الشتوية. عىل سبيل املثال: الذهاب إىل صالة األلعاب 

الرياضية أو حامم السباحة، أو بناء متاهة ثلجية، أو امليش يف الحي، أو مشاهدة فيلم، أو خبز كعكة، أو 
صنع مأكل للطيور، وما إىل ذلك.

ضع القطع يف السلة.

عىل ورقة كبرية، أرسم خطوط أفقية وعامودية متساوية األبعاد لعمل رزنامة، يف كل مربع، أكتب تواريخ 
وأيام األسبوع لكل يوم من أيام العطلة الشتوية.

يتناوب أفراد العائلة عىل سحب قطعة ورق من السلة. ألصق كل قطعة من الورق يف الرزنامة التي 
صنعتها بحيث يكون هناك نشاط مختلف لكل يوم من أيام العطلة.

قم بعمل األنشطة التي عىل الرزنامة يومياً وإستمتع بالوقت الذي تقضيه مع عائلتك وأصدقائك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة العائلية.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
األعياد عزيزة علينا ولدينا جميعاً ذكريات جميلة مرتبطة بها. نتطلع كل عام لإلحتفال مع عائالتنا 

وأصدقائنا واإلنخراط يف طقوس وتقاليد مألوفة. توفر العطلة الشتوية أيضاً فرصاً للمشاركة يف اإلحتفاالت 
واملناسبات يف مجتمعاتنا. يف هذه النرشة، نقدم أنشطة ستجمع عائلتك وأصدقائك معاً، وتخلق ذكريات 

دامئة وحتى تقاليد جديدة.

اإلنشطة الشتوية يف مقاطعة وينزور-أسكس
إضغط هنا للحصول عىل معلومات حول مهرجان الشتاء يف وسط مدينة وينزور.

إضغط هنا ملشاهدة األضواء الساطعة يف وينزور.

أنشطة لجميع أفراد األرسة
 

مباراة يف الطهي
التعليامت:

قم بعمل قامئة من الوصفات السهلة.

قَسم أفراد العائلة إىل فرق مكونة من شخصني أو ثالثة.

دع كل فريق يختار وصفة واحدة قبل أيام قليلة من يوم املباراة.

تأكد من أن كل فريق لديه املكونات الالزمة جاهزة يف يوم املباراة.

حدد مهلة زمنية للطهي وترتيب وجبة الطعام عىل أطباق التقديم.

شجع الفرق عىل اإلبداع يف عروضهم التقدميية.

أطلب من كل فريق وصف إطباقهم ودعوة الجميع لتذوق كل طبق.

شجع الجميع عىل تقديم املالحظات.

إستمتع بتناول األطباق بصحبة عائلتك. 

إضغط هنا لوصفات طعام عائلية.

 

موسيقى وذكريات
التعليامت:

أدُع أفراد عائلتك إلنشاء قامئة من أغاٍن نشأوا اإلستامع إليها أو األغاين التي لها معنًى خاص بالنسبة لهم.

إجتمعوا معاً خالل األعياد وأدُع الجميع ملشاركة قوامئهم. أطلب من أفراد األرسة رشح سبب إختيارهم 
لهذه األغاين. عىل سبيل املثال، قد يستمع األجداد إىل أغنية سمعوها معاً أول مرة، وميكن للوالدين 

اإلستامع إىل موسيقى كانت شائعة يف العام الذي ولد فيه طفلهم، وما إىل ذلك.

شجع أفراد األرسة التحدث عن ذكرياتهم املرتبطة بأغانيهم. 

إضغط هنا ألفكار عرض املواهب.
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https://www.familyeducation.com/entertainment-activities/vacations/14-fun-activities-winter-break
https://www.visitwindsoressex.com/event/winter-fest-2022/
https://www.citywindsor.ca/residents/Recreation/Special-Events/bright-lights-windsor/Pages/default.aspx#:~:text=The%20City%20of%20Windsor%20is%20excited%20to%20invite,thousands%20of%20lights%20and%20stunning%20displays.%20Stay%20tuned.
https://insanelygoodrecipes.com/winter-desserts/
https://ladyandtheblog.com/talent-show-ideas-for-kids/

