األطفال األحباء،
نبعث لكم اليوم بريد األطفال الجديد بموضوع "رجال المطافئ" نتمنى لكم وقت ممتع.
أحر السالم من فرقة االتحرير.
خرجت رجال المطافئ  ،ماذا ستطفئ؟ إذا أرسلتم لنا صوركم ،سوف ننشرها في بريد األطفال المقبل.
● رجال اإلطفاء 112
تحرك الماء ،اآلن تستطيعوا إطفاء النار،
ارسموا بأقالم ملونة على ورق نار ،ألصقوا الورق على جزء من الفلين حتى تستطيعوا وضع الورق على الطاولة  .ضع
النار إما في المطبخ أو في الحمام أوفي األماكن التي تستطيع التبلل بالماء .خد رشاشة ماء أو مسدس مائي و حاول إطفاء
النار .ما حجم المسافة التي تحتاج إلطفاء النار؟
ابحث عن الطريق للعودة إلى مكان المطافئ!
● تجد على صفحة المطافئ بكبل متاهة صعبة:
www.feuerwehr-mr-cappel.de
●

●

●

●
●

●

●

خدع العين ،إطفاء النار بلفة يد:
قطعوا الصورتين التاليتين ،رجل إطفاء و النار على الخطوط بالضبط .ارسموا الماء الذي يخرج من خرطوم
الماء .ألصقوا خشب رقيق في الوسط على ظهر الصورة .ألصقوا الصورة الثانية .سترون رجل اإلطفاء في األمام و النار
في الوراء .ماذا ترون عندما تحركوا الخشب باليد؟
معلومة للوالدين:
الشرب بالقش أو اللعب به مثل النفخ أو المص يساعد على تطوير و تقوية عضالت الفم والخدين واللسان.
إلقفال الفم و إتقان اللغة والنطق نحتاج لعضالت فم جيدة.
صور بالنفخ
باستعمال قش و ملون مائي تستطيعوا تشكيل صور نار جميلة .ابدأ بألوان فاتحة (األصفر) ،ضع نقط على الورق وقم
بالنفخ في اتجاه األعلى ثم بعد ذلك تأخذ ألوان غامقة مثل البرتقالي و األحمر .ضع قطرات على الورق و انفخ .الملون
يجب أن يكون سائل جدا.
هذه الساللم تحتاجها لللعبة الموجودة على الصفحة التالية.
إطفاء ،إنقاذ ،حماية ،حفر
في حالة حريق أو حادثة أو فيضان يساعدوا رجال اإلطفاء و ينقذوا حياة اإلنسان و الحيوان.أغلبية الناس الذين يشتغلون
في اإلطفاء يعملون عمل تطوعي هذا يعني أنهم ال يتقاضون أي أجر لعملهم.توجد كذلك جمعيات أخرى تطوعية مثل ت-
ه -ف ،الصليب األحمر إلخ.هناك جمعيات كثيرة .نحن نقول لهم شكرا!
مساعدة فيضان
مساعدة القطة التي ال تستطيع النزول من الشجرة .تستطيعوا مساعدة الناس و القطة أثناء اللعب بالقش .قطعوا الساللم
الموجودة على الصفحة السابقة إلى قطع صغيرة .ضعوا قطع الساللم على هذا المكان األصفر ثم حاولوا مص األطراف
بالقش وبناء الساللم من جديد.
شكلوا سيارات إطفاء خاصة بكم ،اطبعوا هذا الشكل على ورق سميك ،قطعوها و اطووها ثم ألصقوها.
للتشكيل أو الرسم أو اللعب تجد أفكار ولعب أخرى رائعة على الصفحة التالية:
www.feuerwehr-mr-cappel.de
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