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وظائف:

هذه الوظائف يقوم بها أفراد عائلتي.
ماهي /ماذا كان يشتغل جدي و جدتي؟
هذا الذي أريد عمله عندما أكبر.
مدينة مملوءة بالوظائف .ماهي الوظائف التي ستكتشف في الصورة؟ ابعثها لنا على اإليميل التالي:
Carla.sack@marburg-stadt.de
توجد في البيت أشياء تستعمل كأدوات للعمل أو لوظيفة معينة .ابحث في البيت ،كم ستكتشف من األدوات
و كيف سترتبها على حسب الوظيفة؟
تخمين الوظائف:
يذهب شخص إلى األمام و يستعرض وظيفة معينة عن طريق حركات بدون كالم مثال صباغ /صباغة
أو خباز /خبازة أو سائق سيارات سباق /سائقة سيارات سباق أو مصور /مصورة… .األشخاص اآلخرين
يحاولوا تخمين هذه الوظائف.
ممكن لعبها في الداخل أو الخارج أو مع الجيران من شرفة إلى أخرى.
أفكار للصغار:
توضع صحون ذات لون و احد (مثال أزرق ،أحمر وأخضر) مفرقة في الغرفة ،نرتب مواد ذات نفس
اللون في هذه الصحون على حسب اللون .ستصعب اللعبة شيئا ما إذا ما رسمتم أشكال مثلث ،دائرة،
مربع على الورق بعد ذلك نبحث في الغرفة عن أشياء مطابقة لهذه األشكال الثالثة.
وظيفة صانع الحلوى
كلمة "بون ب ون" تأتي من اللغة الفرنسية و قد ترجمت للغة األلمانية .بون يعني كود ( جيد)
توجد وظيفة صانع البون بون قبل  100سنة ،لقد كان عمل يدوي مثل النجاار أو الخباز أو صانع
األحذية .اليوم أصبح هذا العمل حديثا ،توجد هناك محالت صغيرة الكثير منها يصنع هذا النوع من
الحلويات ( بون بون) ياليد.
هنا تجد فيلم يتحدث عن هذه الوظيفة:
https://youtube.be/CGmsOHnpGrc

● وصفة مارشمالوس:
 2كؤوس من الجيالتين النباتي المطحون ()g9
150مل نكتار حب الملوك
 2-1ملعقة كبيرة فاكهة الدهن (حب الملوك)
 250جرام ملعقة كبيرة سكر ناعم
ملعقة كبيرة نشا
زيت وسكر ناعم
الطريقة :نمزج الجيالتين مع نكتار حب الملوك حتى يصبح رطبا .نضع فاكهة الدهن ( حب الملوك) في
مصفاة ثم نضع السكر الناعم  250جرام في المصفاة .نخلط ملعقة سكر ناعم مع النشا .نطبخ الجيالتين
لوقت قصير و نمزجها مع السكر الناعم  ،نضف فاكهة الدهن و نخلط الكل .توضع هذه الكمية في شكل
( 20×20سم) مدهون بالزيت و السكر الناعم و يوزع في الشكل .يوضع هذا الخليط على األقل ساعة
في الثالجة ،تطبع بعد ذلك بشكل قلب (3×4سم) وفي األخير ترش بسكر ناعم .ننتظر بعض الوقت ثم
نجربها .ممم ،لذيذ!

● معلومات مهمة:
ستنطلق " نصائح في المساء"
ابتداءا من يوم الخميس  9أبريل ،ستنطلق "نصائح في المساء" عبر الهاتف ،لآلباء والعائالت والشباب
في مدينة ماربورغ وفي بلدية بدنكبف في وقت أزمة فيروس كورونا.
تستطيعون اإلتصال يوميا من الساعة  19:00إلى  22:00بالرقم التالي 064214806170 :طيلة
األسبوع و حتى في نهاية األسبوع.
"نصائح في المساء" الجديدة هي مبادرة من مدينة ماربورغ والبلدية .يوجد  14مكتب للنصيحة يشارك
في هذا العمل مختصون سيتكلموا معكم إذا ما اتصلتم بهم .سيساعدوا البعض منكم ،الذين يعانون من
مشاكل بسبب األزمة الحالية .الحضانات و المدارس مغلقة و شركات عديدة تشتغل لوقت محدود .ربما
تفكروا بقوة في الحالة المادية ،ربما تشتاقوا لعائالتكم و أصدقائكم و وتشعرون بالوحدة .قد تحتاجون
للكالم مع أحد أو تحتاجون ألذن صاغية أو مساعدة.
نحن نستمع لكم و نعطيكم نص ائح و نبقى على اتصال بكم إذا رغبتم بذلك .بإمكاننا اإلتصال بمكاتب
أخرى لمساعدتكم أيضا .كل اتصال يبقى مجهول .األرقام ال تظهر لنا في الهاتف عند اإلتصال بنا .أنتم
تقررون ما تودون قوله ،لكم كامل الحرية .اإلتصال يبقى مجهوال على الرقم التالي:
064214806170

