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 طّّلب روضة سانت بينو،واألحبّة هالي األاألعزاء 

 

 بشكل مخصص إلى األطفال، ونتمنى منكم ان تقرأوها مع اطفالكم معاً.هذه المّرة نرسل النّشرة البريديّة 

 

 نتمنى لكم كفريق عمل روضة سانت بينو أن تستمتعوا بأوقاتكم.

 

 رسنعرض لكم لمحة سريعة عن فيروس كورونا الّصغي

 

 . بشكٍل كبير يبدو عالمنا منذ فترة قريبة متغيّراً 

أن نستمتع بلقاءكم في نحن الكبار لنا  مكني فمن غير الممكن لكم الذّهاب إلى روضة األطفال واللقاء باألطفال اآلخرين. وال

 ضة. الّرو

 

 يدعى الفيروس الّصغير بكورونا، وهو مضّر حقاً.

 !  في روضة االطفالفلقد أفسد علينا متعتنا 

 

، أن نرسم  ، أن نأكل، أن نغنيأن نلعب  يحرمنا منألنّه    زعاجا باإلفهو يتسبب لن!    ، ال يمكن فهمها بسهولةإنّها مشكلة حقيقيّة

ً ون  جميعنا مع بعض  الةصً ، أو أن قوم بالنّشطات في الفنن، أن نلعب في الّساحة، أن نصنع أشكال من الّرمل، أن نقرأ قصصا

 ً  !أو أن نقضي أوقاتنا معا

 

فيروسنا معدي    إنّ طفال، ولكن فيروس كورونا ال يهتم لذلك. يريد فقط إزعاجنا!  ا العام هو العام األخير لبعض الّطّلب في روضة األ هذ

  . أو ال يتأثر  المشاكل    ضيعاني من بعوالبعض اآلخر    - يجعل بعض الناس مرضى للغاية    مّما  . معه بشكل مختلفكل فرد  يتفاعل    ، و

 .في رياض األطفال معًا اآلنتواجد  أن نبقى بصحة جيدة ، لذلك ال يمكننا أن ن  جميعنا نريد

 

 !واالستمتاع معًا عن بُعد الستغّلل أوقاتنالكننا وجدنا طرقًا أخرى 
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 .ملقد توصلنا إلى العديد من األفكار الرائعة التي نود تنفيذها معك

 يكون ذلك ممكنًا؟" ساآلن: "كيف  ءلونتتساربما 

 المعلومات! تأتيكما نوه

 

 ""صندوق الكنز 1 لمهّمةا

ً هذا ليس سيئف،    ملم يكن لديك  إذا  ؟  أمهاتكم  وهدأن ت  ما يمكنكبالفعل فكرة عمّ   منبدأ مع عيد األم. هل لديكفل  م. لدينا شيء يمكنكا

 ندوق الكنز. صواحصلوا على   إلى مكان وضع عربات األطفال   08.05.20-06من  التّاريخ المحّددفي  تعالوا  ،صنعه

 نمكل أسبوع  كهنا كون. سياألماميوضة الرّ فناء األطفال في  اتعرب مكان وضع ونربما تعرف

  ىء مطلوب اكتشافه. بء مخشي هرظّ بعد ال 2 اعةالسّ  صباًحا إلى الجمعة 7 اعةالسّ  االثنين

 .   06.05.2020األربعاء  يوم  ةالمهمّ فقط في األسبوع األول من  أسنبدلسوء الحظ 

 .نز جاهز لذلكهناك طاولة مع صندوق ك سيوجد

 . ميع أطفال الّروضةجيجب أن تكفي لم/ابنتكم واألخذ بعين االعتبار أن العلب البنكيرجى أخذ حقيبة كنز واحدة 

 

 "صورنا –نا ت"روض 2 مهّمةال

 ؟ تحويل سياج حديقتنا إلى سور ملونب غبمن ير

 برغم  لكننا نعتقد . لسوء الحظ ، ال يمكننا حاليًا رسم الصور أو عمل الحرف اليدوية معًا

 .باأللوانن سياجنا زيّ أن نومعًا فعل ذلك يمكننا  هأنّ ،  عن بعضلنااانفص

  مّلقط ب مق صوركلتعلي الحبلاستخدام هذا  م( بسياج الحديقة. يمكنك04.05.20تاريخ  منابتداًء سيتم ربط سلك طويل )

ووضعها ،    DinA4ورقة  الحجم  ب  التّقيّد. يرجى  على الحبل  يدويًا  ةء مصنوعاشيق أتعليأيًضا القيام ب  مالغسيل. بالطبع يمكنك

بريد  صندوق في علبة  مصوركوضع  يًضا م أ، يمكنكألنّه من الممكن أن تمطر أحيانً . ءفي مغلف شفاف لمنع تبللها بالما

 .ها المطرتلفحتى ال ي مبتغليفها لكنحن نقوم سالّروضة. و

 

 لّوحة. سيسعدنا كتابة اسمكم على الّرسومات لنعرف من هو صاحب ال
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 "الهاتفمركز /مقسم"  3ة لمهمّ ا

 

مّرة بعد الّظهر و في األسبوع مّرات  4االتصال بنا  ه يمكنكمفكرنا بأنّ . لهذا السبب نطمئن عليكم وعلى أهاليكمنود أن 

 إلى مقسم/مركز هاتف!لذلك نحتاج صباحاً 

 

 ء".ك بشير"أريد أن أخبسيكون اسم مركز هاتفنا: 

 

ربما لديكم فضول  .يتم الّرد عليكم واخذ مكالمتكم على حيّز من الجدس. تلك األوقاتخّلل رغبتكم  ل ي حافاالتصال م يمكنك

 حال رغبتهم. بسؤالنا ماذا نفعل يومياً وسنسألكم كذك. يمكن للكبار االتصال أيضاً 

 

ثّّلثاء/أزرق،  أصفر، ال/: االثنينالمجموعات ألوانع سيكون مركز الهاتف موزع على الّشكل التّالي خّلل أيام األسبوع م

 األربعاء/أخضر، الخميس)جابي(
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 منزلستخدامها في الالبالطبع ، قمنا أيًضا بإعداد أفكار  

 

 ! من أجل المتعة وغسل اليدين. يكمالدمع صابون معجون صنع  م.يمكنك

 

 بحاجة إلى: م أنت

طعام ، إذا  ملونات ، ءنشا أيّ  الذرة أو ءمّلعق كبيرة نشا 4ملعقة كبيرة كريم لليدين ،  2ملعقة كبيرة جل استحمام ،  2

 أيًضايع عض اللمم ببرغبتب

 . خلطللجميع المكونات مع ملعقة كبيرة في وعاء  وااخلط .1

إذا كانت . شكال أخرىأو أ ات صغيرةيرك بشكلوتشكيلها  عجينةالبدء في عجن ال م، يمكنك تجمد الخلطة. عندما  .2

طرات من  بإضافة ق فيمكن تعديلهاجًدا ،  ةجاف تإذا كانو. ء لهاضافة بعض النشاإ  مليكعرطبة جًدا ، العجينة 

 .الّشامبو لها

 ساعات. 5-3الكرات / األشكال النهائية تجف على طبق لمدة   وااآلن دع .3
 (فارغ مربى وعاء يل المثال ، بشكل خاص في كوب مغلق )على سبوجيًدا  حفظ معجون الّصابوننصيحة: يتم  .4
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 كيفية العمل:  م. إليكءالما  بركطفو على  تل  من سدادات الفلّينصنع قوارب رائعة    ماآلن بعد أن أمطرت مرة أخرى ، يمكنكو

 

 خنسا جهاز سيليكونخشبية ، كرتون ملون ،   عواد، أفلين طية  أغلمواد: عدة ا

 . ماربكولمنطقة األساسية لقهي ا تصبح هذه المنطقة سويلة. الطّ  هاجوانبمن ها معًا وعلى بعض الفلين وألصق و. اعثر1

، أو ما شابه( لحفر حفرة في   برغيشيئًا مدببًا )مسمار ،  وا. بعد ذلك ، استخدم2

هو يكون سإدخال سيخ خشبي في الحفرة وبالتالي  مبحيث يمكنكة الوسطى الفلين

 .القاربلخاص باري االصّ 

من قطعة من الكرتون  مناسب شراع قص كميمكن. راع فقطالشّ هو اآلن  مفقودال. 3

 اري.بالصّ  قهتعليو

 

 !موقتكب واستمتعاجاهز اآلن لإلبحار.   مقاربك

 

 .أيًضاة إجراء تجرب  ميمكنكفلعب بالماء في أي وقت ،  لّ ا ونتستطيع مت إذا كن 

 ة مياه نظيف

 :بحاجة إلى مأنت 

 ء إنا –                                 رمال  -                             ماء                          - 

 عقم  –                             فلتر قهوة    -                         لعقة م -                               

 ق منديل ور -                            كأس  -                               

 :إليك كيفية العمل

 .هما معًا والقليل من الرمل والماء في وعاء واخلط واضع .1

 .ربال خليط الرمل والماءغ /.القمع على الزجاج  وامرشح القهوة في القمع وضع  واضع .2

 .العملية عدة مرات وا كرر. المياه المتسخة تتدفق مرة أخرى  و المنديل بين القمع وفلتر القهوة واترك واضع .3

 

 ؟   اظتهقد تّمت مّلحي االختّلفات التي ما ه
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 ساحة لوقوف السيارات. أيًضا إنشاء  ميمكنك

   بحاجة إلى: م أنت 

 قطعة من الكرتون أو الكرتون 

 م س 10- 5بطول يارات لعبةس

 سوداء  ات حواف أو عّلم

 ورقة 

 الصق شريط  

 مقص

 

 

 العمل: ف سيتمّ كي

األرقام.   عليها وافياكن وقوف السيارات الفردية بالقلم وأضأم واساحة لوقوف السيارات من الورق المقوى. ارسم وااصنع

األرقام على الورقة. يجب أن تتناسب األرقام مع السيارة.    وا. فقط اكتبهاسطحعلى  يُكتب  على رقم    رةسياستحصل كل  اآلن  

 حيح. الصّ  هاإيقاف السيارات في موقف كمها بشريط الصق. اآلن يمكنوها وألصقوثم قصّ 
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 .م، فإن كريستين لديها ورقة عمل جديدة لك)تحضيري(مرحلة ما قبل المدرسة  من طّلب مإذا كنت

 


