● من دودة قز صغيرة إلى فراشة ملونة
ما هو شكل فراشتك؟
● هذا أنا
قياس طولي البوم هو…...سم
● فصل الربيع والنمو
بمقياس متري تستطيع قياس طولك .ارسم صورة لك
و اكتب قياس طولك.
● كم هو قياس رجليك؟ من لديه أرجل أصغر من رجليك؟
من لديه يدين كبيرتين؟
● النباتات ثحتاج لكي تنمو للشمس و المطر.
فكر ،ماذا تحتاج أنت لكي تنمو؟
● شكل لك باقة ورد ملونة
ارسم ورود ملونة على الورق ،قطعها ،ألصقها باللصاق مع شرب القش ثم ضعها في مزهرية أو في كأس،
بنفس الطريقة تستطيع تشكيل حيوانات أو أشكال أخرى و تلصقها بشرب القش ثم تضعها في مزهرية أو وعاء زهور.
● معلومات للوالدين:
( بالكالم)  .اللغة التي تصاحب األعمال تساعد األطفال على
صاحبوا األنشطة التي تقومون بها مع أطفالكم باللغة
تعلم اللغة بإتقان.
● ماذا نستطيع عمله في فصل الربيع؟
قطف الورود و إهدائها اللعب في بالخارج المشي في الخارج الجلوس بتشرط في الشمس المشي على المرج بدون حذاء لبس مالبس ملونة مناسبة لفصل الربيع اإلسترخاء على مرج أخضر إعراض الوجه للشمس الضحك و امتالك مزاج مرح سماع تغاريد العصافير● عمل أيس كريم بالتوت بالبيت
 250غرام توت مبرد
 200غرام قشدة طرية
 3مالعق كبار سكر
يخلط الكل في إناء ،نترك الخليط لبعض دقائق ثم يطحن الكل بالخالط الكهربائي .يوزع األيس كريم و نستمتع بالمذاق
اللذيذ.
● لعبة البحث
ابحث عن هذه األشياء عند خروجك للتنزه مع العائلة
● اإلدارة الخاصة بالثقافة لمدينة ماربورغ تحتفظ لكم بهدية
● كل شيء ينمو ،حتى عندكم بالبيت؟
إذا أردتم تلقي رسالة خاصة فابعثوا لنا إيميل مع العنوان على هذه الصفحة:
Kultur@marburg-stadt.de
افرحوا بهدية بسيطة منا .في داخل هذه الهدية توجد حبوب لزراعة الورد(القطيفة) .إذا كان عندكم حديقة أو شرفة بالبيت ،تستطيعوا
زراعة هذه الحبوب أو توزيعها في األماكن الفارغة أو الخضراء أو فوق مرج في المدينة .بعد أيام قليلة سترون النباتات األولى.
بصورتنا هذه تساعدوا بذور الخشخاش و زهرة الذرة و وردة المارجريت على النمو.

