األعزاء أهالي ا
طّلب روضة سانت بينو،
شكل ال ا
ت ا
ي بشكل مفاجئ .فمن واجبات العناياة اليومياة
ظروف الحالياة تح ٍّ اد كبير لمعظم العائّلت .لقد تغيار نظام حياتكم اليوم ا
باألطفال ،إلى تنظيم أوقت العمل لم تعد معظم األشياء اليومياة بنفس البساطة الاتي كانت عليها قبل تاريخ .2020/03/13
الروضة مساعدتكم عن "بعد" .لهذا السابب قمنا بإنشاء هذه الناشرة البريدياة.
نريد نحن كطاقم العاملين في ا
الروضة بتجميع العروض ،الاتي يمكنكم تنفيذها مع أبناءكم في هذه األوقات.
لقد قام العاملون في ا

صبر وفصح مجيد.
نتمنى لكم كروضة أطفال مزيد من التاحمل ،ال ا
كما نأمل بأن نلتقي بكم مجددا ً في أسرع وقت ممكن.

طاقم روضة سانت بينو

كلمة ترحيب من القس د .يينسين

األعزاء أهالي ا
طّلب روضة سانت بينو!

الرائع ،أن نبقى في هذه األياام على
إنه لمن ا
تواصل مع بعضنا .ستكون الناشرة البريدياة
أن ا
كمساعد لنا .من األكيد ا
الطّلب يتسائلون،
الروضة .أو
متى سيسمح لهم بالعودة إلى ا
كيف تبدو اآلن؟ كيف حال الداجاجات؟ هل ال
تزال الكنيسة مفتوحة؟
أتمنى كقس أن تتحلوا بأكبر قدر من الًصبر،
وأو اد إخباركم أناي ال أنساكم في صلواتي.
امضوا هذه ألوقات بشكل جياد!
مع أطيب التمنايات ،القس ديرك يينسين
1

الرمل
الرسم على ّ
الكتابة ّ /

ماذا سنستخدم؟
الرمل رطباً)
رمال طيور أو رمال عادياة (يجب فقط أن ال يكون ا
غطاء كرتون صندوق األحذية أو ما يشبهه.
بطاقات نرسم عليها :حروف ،أرقام ،أشكال أو نماذج يمكن تشكيلها بسهولة.

كيف ّية التّنفيذ:
يمكن بسهولة تصنيع البطاقات .قطعوا البطاقات ببساطة من الكرتون وارسموا عليها أرقام ،أحرف ،أشكال أو نماذج بسيطة.
الرمل مرةً
الرمل وعنها يمكننا البدء .ما تراه على البطاقة ،يمكن رسمه بواسطة األصبع على ا
ث ام املؤا الغطاء بقليل من ا
أخرى.
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مكعبات الرياضيات:

ماذا نحتاج لذلك؟
صغار  4-3ألوان)
مكعبات او أحجار تركيب بألوان مختلفة (يكفي ألجل األطفال ال ا
لوح ،غطاء كرتون صندوق أحذية أو أي صندوق
مقوى ،ورق رسم
ورق ا
أقّلم تلوين

كيفيّة التّنفيذ:
المقوى.
يمكنكم رسم بطاقات القوالب على الورق أو الورق
ا
يمكن تلوين الناماذج أو األبراج باستخدام أقّلم التالوين.
يمكننا األن تركيب األشكال المرسومة.
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غراء األشكال اليدو ّية
نحتاج إلى:
-

نصف كأس حليب
ملعقتين طعام خل
نترون  /خميرة أو صودا الخبز

 ملعقة بّلستيكياة كيس فلتر -كأس فارغ

لنبدأ إذاً:
.1
.2
.3
.4
.5

اخفق الخل والحليب مع بعضهم ،حتى يتشكل خليط متجانس.
ضع كيس الفلتر في الكأس اآلخر.
ق ا
طر مزيج الخل-الحليب في الفلتر.
اضغط على الفلتر ،حتى يقطر المصل المتبقي.
أضف ملعقة شاي نترون وستحصل أخيراً على الغراء.

نفاخة الفقاعات
ابتدا ًء من عمر سنتين ونصف
نحتاج إلى:
فنجان أو كأس ماء
سائل جلي أو صابون سائل
شلمونة

لنبدأ إذاً:
نضع القليل من الساائل في كأس ماء ممتلئ .حركوا األن الشلمونة في الماء وانفخو فيها وستتطاير الكثير من الفقاعات.

مّلحظة :ضعوا منديل أسفل كوب الماء.
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صور ال ّ
ظل:

المواد :أقّلم ،أشكال ،ورقة بيضاء ،أشعة شمس

ضعوا األوراق على األرض وركزوا األشكال التي تم اختيارها من أطفالكم على الورقة ،ستشاهدون ظل األشكال على
الورقة وستستطيعون مع أطفالكم إعادة رسم ال ا
ظّلل على الورقة.

صناعة أشكال باستخدام لفات أوراق التّواليت:
باستخدام لفات أوراق التاواليت الفارغة يمكن صناعة العديد من أشكال الحيواتات.
أطلقوا العنان إلبداعاتكم.
يلزمنا ببساطة لفات فارغة ،الصق ،مقص ،كرتون ،أقّلم ،حبر ،الخ ...ولنبدأ إذاً.

هنا مجموعة من األمثلة:
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سلة الفصح / -أو عيد الميالد
 1في البداية قوموا بقص قطعة أشغال ملونة بشكل مربع
(بطول  21سم).

 2قوموا بطي المربع إلى  9مربعات صغيرة متساوية بالمساحة.

صوا مربعات اليمين واليسار كما
 3قوموا بإعادة بسط المربع وق ا
صورة الثاانياة.
هو موضح في ال ا

 4خذوا اآلن الزوايا الخارجية للصفحات المقطوعة وادفعوها معًا
أمام المربع األوسط .ث ام الصقوا الزوايا معًا.
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 5بعد تنفيذ الخطوة  4على كّل الجانبين ،
الصق المربعات المتبقية على الجانبينإلى الزوايا.

 6الخطوة أخيرة  ،يمكنكم أاستخدام شريط ملون من الورق المقوى كمقبض  ،ولصقه على
سلتكم  ،واآلن يمكنكم ملئ السلة بالحلويات .بالهناء!

القفز كالمهر (صغيرالحصان):
يلزمنا :أوراق أشغال ملونة ،أوراق بيضاء ،الصق و مقص.
ارسموا مع أطفالكم أيادي وأقدام على األشغال وقصوها
.
قوموا بصناعة العدد الاذي ترغبون به.

الصقوا األيادي واألقدام المقصوصة على األوراق البيضاء.
اقفزوا قفزات صغيرة كمهر الحصان.
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التّركيز على طالب التّحضيري!
نقاط باستخدام أصابع األلوان أو الحبر كيف يمكن قول األعداد .بحيث تحصل الدودة على جسمها ،الزهرة على أوراقها
الملونة ،والخنفساء على نقاطها.
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في مخبز الفصح
كعكة فصح مع مفاجأة
المقادير:
 180غرام طحين (مرتين)
 180غرام زبدة (مرتين)
 140غرام سكر (مرتين)
 1ملعقة شاي باكينغ بودر (مرتين)
 1رشة ملح (مرتين)
 3بيضات (مرتين)
 30غرام بودرة كاكاو (مرة)
صندوق تشكيل (قالب فارغ)
قالب كعك (كمثال شكل أرنب)

.1

.2

.3
.4

بدايةً شغلوا الفرن على درجة حرارة  180درجة .وادهنوا القالب الفارغ ا
بالزبدة .وم ث ام لصناعة عجينة األرنب
البني اخلطوا 180 :غرام ا
الزبدة مع  140غرام س اكر في ألة عجن واضيفوا لهم في الناهاية  3بيضات واخفقوهم
ً
ً
جيداً .اخلطوا المقادير الجافاة (طحين ،ملح ،باكينغ بودر و بودرة الكاكاو) مسبقا جيدا ومن ث ام اضيفوها للعجينة.
املؤا القالب واخبزوه مع اجراء اختبار العيدان للتأكد من التاماسك لمدة  45دقيقة تقريبا ً .ث ام قوموا بتبريد الكعكة
لمدة  15دقيقة واآلن قوموا بملئ قوالب األرانب.
ق ا
طعوا قالب الكاتوا لشرائح سميكة وشكلوا منها أشكال األرانب ( ال داعي للقلق من المتبقي ،ألناها أسرع طريقة
مرة أخرى ا
بالزبدة ةاخبزوا األرانب بوضعها على أوراق ألمنيوم في الفرن لمدة
يمكن اتاباعها) ث ام ادهنوا القالب ا
ساعة تقريباً.
ث ام يتم إعداد األرانب الفاتحة باستخدام نفس المقادير الساابقة ولكن بدون استخدام بودرة الكاكاو.
الناهاية ،استمتعوا بوقتكم !
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كعكة أميركيّة صغيرة

مقادير  24قطعة
 100غرام س اكر
 100غرام زبدة أو سمنة
 1عبوة سكر فانيليا
 60م.ل حليب
 2بيضة
 200غرام طحين
 1عبوة فانيليا
 2ملعقة شاي باكينغ بودر
 1قالب شوكوال بيضاء
 1قالب شوكوال سوداء

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

شغلاوا الفرن مسبقا على درجة ( 170ال ينصح بتشغيل الجهتين العلوياة والسافلياة معاً)
اخلطوا الساكر ،ا
الزبدة وسكر الفانيليا معا في وعاء بواسطة خّلط يدوي.
اخفقوا البيض والحليب معا جياداً.
اخفقوا الطحين ومسحوق كريم الكراميل والباكينغ بودر مع بعض.
قوموا بتشكيل  24قطعة حلوى وصفها على ورق الخبز مع ترك فواصل جيدة بينها منعا ً من تّلصقها.
توضع الكعكات األميركية في الفرن لمدة  15دقيقة حتى يتغير لون العجين .ثم تخرج من الفرن وتوضع
خارجا ً حتى تبرد.
يتم تذويب الشوكوالتة وتزيين الكعكات األميركياة بها الحقاً.
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