بريد األطفال رقم :5
●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

الكتكوت يفقس ،ارسمه!
لعبة وأفكار لصنع كل ما يتعلق بالكتاكيت
تحتاج لصنع كتكوت إلى صحن .ارسم على ورقة دائرة باستعمال الصحن .قطع الدائرة و اطويها في
الوسط .ألصق عين على الورقة .ارسم على ورقة حمراء المنقار و عرف الكتكوت قطعهم و ألصقهم
على الرأس .ممكن إلصاق الريش على األجنحة و على الذيل أو أخذ ورق ملون .تحتاج ورق أصفر
للرجلين أو منظفات أنابيب كما في الصورة .في األخير تضع خيط في إبرة و تدخله في الكتكوت لكي
تعلقه في المكان المرغوب.
ال تصدق ،كتكوت أكل ورق شجرة من البالستيك فذهب إلى حضيرة الدجاج ووضع كرة بالستيكية.
معلومة للوالدين:
تعلم معنى الكلمات يبقى في ذاكرة األطفال مرسخا عن طريق اإلعادة .أثناء اللعب مع أطفالكم حاولوا
ذكر أسماء األشياء و إعادتها مثل ذكر األلوان أو عمل معين.
المشي بالبيض:
جهز عالمتين للمسافة األولى البدء و الثانية النهاية .ضع بيضة على ملعقة ،حاول أن ال تسقط البيضة!
من األسرع؟ ممكن بناء عقبات!
قصة بالصور:
احكي بمساعدة الصور قصة و ابعثها لنا.
حشائش البيض:
المواد المحتاجة :قشور البيض ،كارتون البيض ،تراب الغرس /قطن ،بالستيك غذائي و بذور الحشائش.
اغسل قشور البيض وضعها في الكارتون .ضع التراب في كل قشرة بيض .وزع البذور فوق التراب
واسقها بانتظام .في األيام األ ولى تستطع تغطية الكارتون بالبالستيك الغذائي.
لما تالحظ نضج عشب أخضر أزل البالستيك .الحشائش تنضج بسرعة ولها طعم لذيذ .توضع على الخبز
مع الجبن.
كم عدد األيام التي تتطلب الحشائش حتى تظهرأول بذورها؟ هل تنضج أسرع بالبالستيك الغذائي أم
بدونه؟
ارسم صورة مفضلة لديك ،اطويها وضعها في ظرف ثم ابعثها لصديقة أو صديق أو جدة أو جد.
عزيزتي /عزيزي…...
هذه الصورة رسمتها لك
تحياتي الطيبة
اإلسم…..
ماذا يمكن فعله مع العائلة في البيت؟
أفكار جميلة توصلنا بها في بريد األطفال .سنعرض لكم بعض هذه األفكار .أي لعب تريدون تجربتها؟
ل عبة المطاط ،سينما الكتاب  ،جمع أحجار وتلوينها ،شواء خبز العصا ،الرسم على النافذة ،رقص
بالبالونات ،اختراع ألة ،تشكيل أشياء من الكارتون ،تشكيل أشياء بلفات ورق الحمام ،إنشاء مكتبة في
البيت ،بناء طريق للسيارات بشريط الصق ،مساعدة في المطبخ و اختيار األكلة المفضلة ،بناء كهف
باألغطية و الوسادات ،صنع الحلويات ،إخفاء كنز في البيت ،واحد يخفي واألخر يبحث ،كتابة قصة و
رسمها ،أكل كيك مالح بدون استعمال اليدين ،من األسرع؟ كتابة رسالة.
فكرة أخرى من ستيبستورال ماربورغ:
www.citypastoral-marburg.de

اكتب إيميل بعنوان " أنا أبعث لك مالك" ل
Citypastoral-marburg@bistum-fulda.de
ستحصل على عنوان دار عجزة واسم سيدة أوسيد مقيم هناك .ارسم أو شكل أو أكتب .ارسل مالكك و سيفرح
المتلقي برسالتك .رسم صورة الربيع!

