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Summer Activity Guide 

  الصيفى النشاط دليل

WHAT AN EXCITING TIME!       ! بهجم   يا له من وقت 

ة صعوب العديد من أولياء األموريجد ولقد أنهى طفلك مرحلة ما قبل الروضة و فى طريقة الى مرحلة الروضة 

ون أمام أعيننا ، و الوقت الذى نقضيه إن أطفالنا يكبرقد وصلوا الى هذا الحدث الهامأن أطفالهم فى أن يصِدقوا

 معهم ذو قيمة كبيرة 

تساعدك  فهى يمكن أنبها معاً فى هذا الصيف  لتقوماإن األنشطة الُمتََضمنة فى هذا الدليل تم تصميمها لك و لطفلك 
ندماج لقد أشارت الدراسات بوضوح الى أهمية إى خبرات تعليمية ممتعة إلبينكما  الذى تتشاركونه وقتكمفى تحويل 

لطُرق إلظهار حدى أفضل اد بأهمية المدرسة و التعليم ، و إيحتاج أطفالنا أن يعرفوا أننا نعتقاآلباء فى تعليم أطفالهم 

 هو اإلستمتاع بتعلم األشياء معاً ، هذا 
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Table of Contents الفهرس  جدول المحتوى   

Lots of ideas for summer learning! Here are some great activities:

 الرائعة و هذه بعض األنشطة أفكار كثيرة للتعلم الصيفي 

 

4 READING WITH YOUR CHILD إقرأ مع طفلك 
Extend the book into your own adventures      لى مغامراتكم الخاصةإالكتاب بتحويل قُم 

7 TO MARKET, TO MARKET لى السوق إلى السوق ، إ  

Special things to do at the grocery store متجر البقالة أشياء خاصة تقوم بها في   

8 LET’S GO OUT AND PLAY دعنا نذهب خارجاً و نلعب 
Outdoor games, inexpensive field trips, and nature adventures 

 الطبيعة  أحضان ، رحالت ميدانية رخيصة ، و مغامرات فىالبيت ألعاب خارج  

10 ART PROJECTS GALORE مشاريع فنية وافرة 
Easy arts and crafts projects    مشاريع فنية و أشغال يدوية سهلة 

13 ON THE ROAD AGAIN فى الطريق مرة أخرى 
Making the most of travel time    اإلستفادة القُصوى من وقت السفر

14 FUN WITH LANGUAGE AND MATH و الحساب متعة مع تعلم اللغة   

Summer fun with reading, writing, and counting متعة صيفية بالقراءة والكتابة و الّعد 

18 MUSICAL MAGIC السحر الموسيقي 
Songs, finger plays, dancing and more الرقص و أكثر من هذا ،ألعاب باألصابع أغانى ،   

22 LET’S EAT   نأكل دعنا

Yummy recipes and cooking activities    وصفات شهية و أنشطة للطهي 

 

These boxes found throughout this guide contain book titles you can find at your 
local library. The stories relate to each section’s topic.

ضوع تنتمى  القصص الى كل موتحتوى هذه الُمربعات الموجودة على مدار هذا الدليل على عناوين للكتب التى يمكن أن تجدها فى مكتبتك المحلية 

 على حدة  
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Reading & Writing Tips for Parents
  الكتابة&  القراءة في األمور ألولياء نصائح

 

 
READING WITH YOUR CHILD القراءة مع طفلك 

 ،على منكبيك ، فى حضنك على الفراش يمكن أن يكون على مريح لقراءة طفلك كل يوم موضع قُم بإيجاد 

 أو جنباً الى جنب على المنضدة أو على األريكة 

 إسأل طفلك عن ما قد يكون موضوع الكتاب إقرأ العنوان أنظر الى ُغالف الكتاب من األمام 

 شجع طفلك أن يتحدث عن القصة و التعرف على الصور إقرأ الكتاب معاً 

  تقوم باآلتي و أثناء إعادة قراءتها ، حاول أنأقرأ القصة ِعدة مرات إذا إستمتع طفلك بها 

 توقف من وقت آلخر حتى يقوم طفلك بتكملة الكلمة التالية أو أن يقول لك ماذا حدث بعد هذا  •

 سرد القصة لك بينما تقوما بتقليب الصفحات معاً دع طفلك يعيد  •

 لتذكر القصة .  على إستخدام مفاتيح الصور طفلكشجع  •
 

 

ENCOURAGE YOUR CHILD TO WRITE شجع طفلك على الكتابة 

 قُم بإحضار ألوان شمعية أو ماركر و العديد من األوراق لطفلك 

يمكن لطفلك أن يَّدعى القيام بملء اإلستمارات أو اللعب بالبطاقات و يمكنه إحتفظ بالخطابات عديمة القيمة 

 إستخدام المظروف إلرسال خطاباته الخاصة أو البطاقات 

 Iثل ل متتضمن أسماء العائلة و ُجمَ  بسيطة حتى يقوم طفلك بنسخها باستخدام كلمات قُم بعمل بطاقات 
love you و Thank you 

إتركوا رسائل كالً منكما لآلخر ، أكتب رسالة ُشكر أو بطاقة تهنئة بعيد الميالد ص عديدة للكتابة فُرَ  إعط طفلك

تذكر أن طفلك حديث فى تعلم الكتابة ، لذا ال تقلق إذا لم تكن الحروف بالكفاءة ، قُم بعمل قائمة للمشتريات 

 فى وقت الحق بعد حين  كل هذا سيأتىالمطلوبة أو أن تهجى الكلمات ليس صحيحاً 
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Reading A Book With Your Child 

  طفلك مع كتاب قراءة
 

 

 
MAKE LEARNING FUN! ل التعلم ُممتعاً ع  ج  ا  

 األشياء . إسألبعض ب منه أن يتعرف و يشرح بينما تقرأ كتاباً مع طفلك ، أ نظر الى الصور ، و أطل   •
 لسرد قصته .يحدث بعد هذا؟" دع طفلك يرسم صورة سطفلك " ماذا تعتقد 

 د أشياء موجودة فى الكتاب .ق م بع   •

ق م باإلشارة الى أى إختالفات أو متشابهات تراها فى القصة . إسأل طفلك عن أى إختالفات أو تشابهات  •
 أخرى يراها من حوله .

لطفلك . ثم ق م انت و طفلك فى التفكير فى كلمات أخرى على  عليهاأشر إذا كان هناك كلمات مسجوعة ،  •
 نفس السجع .

ل لديه . • ف ض   بعد قراءتك للكتاب ، إسأل طفلك عن ما هو الجزء الم 

 أكتب جملة عن ما يشرحه طفلك ، و دع طفلك يستخدم هذه الجملة كدليل لكتابة جملته الخاصة . •

إذا كان الكتاب عن المدرسة ، أو  عن مدينة أو عن  مثالً فَكر فى أغنية يمكنك غنائها  أثناء إستخدام الكتاب 

”.The Wheels on the Bus“ناء أغنية وسائل المواصالت فيمكنك غِ 
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The wheels on the bus 
Go round and round, 
Round and round,  
Round  and round 
The wheels on the bus 
Go round and round,  
All through the town. 

The wipers on the bus  
Go swish, swish, swish 
Swish, swish, swish 
Swish, swish, swish  
The wipers on the bus  
Go swish, swish, swish 
All through the town. 

The dog on the bus  
Goes Arf! Arf! Arf! 
Arf! Arf! Arf! Arf! 
Arf! Arf! 
The dog on the bus  
Goes Arf! Arf! Arf! 
All through the town. 

 
 

 

Repeat using: 

Horn: Beep, beep, beep 

Lights: Blink, blink, blink 

People: Up and down, up and 

down, up and down 

Babies: Waah, waah, waah! 

Moms (or Dads): Shhh, shhh, 

shhh! 

THE WHEELS ON THE BUS اإلطارات فى الحافلة  أغنية العجالت



8 | SUMMER ACTIVITY GUIDE 

To Market, To Market لى السوقإلى السوق ، إ  

قرأ" راقب طفلك و هو "ي الحساب . لمشتريات فرصة مثالية لطفلك ليرى ما مدى أهمية القراءة واتسوق يقدم 
لة و الحظ الفخر فى إبتسامته ف ض   ! العناوين المكتوبة على أطعمته الم 

 

 

قات الى المتجر و ق م بإيجاد  • لص  ذ الم  لصقات لعناوين األطعمه التى تتناولونها بكثرة . خ  إحتفظ بالم 
 المتجر .ب عربة المشترياتنفس المواد ، و ضعهم فى 

 

ق م بالبحث عن إعالن أو مجلة أو كوبون . دع طفلك يضع دائرة حول كل الصور التى هى على شكل  •
دائرة و أن يرسم مربع حول الصور التى هى على شكل مربع . إستمر فى هذا النشاط مع إستخدام باقى 

 .األشكال 
 

 –ر المتجوضعه فى عربة المشتريات بق م بمناقشة حول كل طعام أثناء  •
ل . إلعب لعبة التمثيل /  ف ض  ما هو شكله و لونه ؟ تكلم عن طعامك الم 

 –. إجعلها ف كاهية  لعشاء أو حفل شايما يود طفلك تقديمه ل اإلدعاء عن
 هوت دوج مع رانش , تتبيلة السلطة مع شراب الشيكوالتة . 

ضروات أو الفاكهة  •  يود أن ي جربه . الذيدع طفلك يختار نوع جديد من الخ 

من سوق المشتريات المحلى . إقرأهم مع طفلك و دع طفلك يضع دائرة  اتق م بالبحث عن صفحة التخفيضات أو اإلعالن •
 حول اللوازم التى ت خطط لشرائها .

 الكاشير .إلى ق ص كوبونات و ساعد طفلك فى مماثلة الكوبون مع المواد الغذائية . و بعد هذا إعطها  •
 

 
 Janet Stevensللكاتبة   ”Tops and Bottoms“إقرأ كتاب  
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Let’s Go Out and Play للخارج و نلعبدعنا نذهب    
 

 

 
دة ! مجرد التمشية فقط ، ت قدم العديد من ف رص التعلم . ق م باإلستفافي الخارجهناك العديد من األشياء إلستكشافها 

من الفضول الطبيعي لدى طفلك عن العالم من حولنا . يحب م عظم األطفال اللعب باألحجار و فروع األشجار 
اء الخلفى األلعاب الكتابية بالفنق دم بعض المالبس القديمة لطفلك و شجعه على القيام ببعض و الماء و الطين . 

  للمنزل .
 

 

أو أمام الحروف على أرضية الممر ،  "يكتب"إستخدم الماء و فرشاة تلوين قديمة . ش جع طفلك أن  •
  فقطالمنزل أو على جانبه . تأكد أن ت خبر طفلك أن يستخدم المياه 

مة عال يترك الطباشيرهو نوع من  و.  طباشير الكتابة على األرضيات )طباشير جيري(إبحث عن  •
 لكتابة رسائل أو رسم صور . الطباشير اعلى أرضية الممر أو موقف السيارة. دع طفلك يستخدم هذ

قم بعمل طالء بالطين ! قم بمزج الماء مع الت راب حتى تحصل على خليط ي شبه الطالء . إعط طفلك  •
ة و موقف السيارفرشاة قديمة أو دعه يستخدم أصابعه لرسم صور أو كتابة حروف على أرضية الممر أ

 فلك بعض الماء إلزالتها و تنظيفها بعد اإلنتهاء .ط. إعط 

 إستخدم األغصان المكسورة لتشكيل حروف و كلمات . •

الزرقاء . ما هى بعض األشياء  خرج خارجاً و إرسم صورة عن السماء مستخدماً ألوانك الشمعيةأ   •
 األخرى ذات اللون األزرق ؟

ري النباتات أو الزهور ، و تساعد طفلك بالمثل على أن من خالل عة يمكن أن ت علم طفلك عن الطبي •
أكواب من الماء لكل  8طلب من طفلك أن ي عطى يكون أكثر مسؤولية و يتدرب على األرقام . كمثال ، أ  

عندما يستخدم خرطوم   12أو 10نبات ، أو يروي كل نبات طوال الفترة التى تستغرقونها فى العد الى 
 المياه .

 Audrey Woodللكاتب  ”Quick as a Cricket“إقرأ  كتاب   
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يحب األطفال تجميع األشياء الموجودة بالطبيعة . إعط طفلك صورة و قائمة ألشياء ليقوم بإيجادها فى  •
 الفناء الخلفى أو فى الحديقة . مثال : 

 

 
 

7 flowers زهور  

 

 

 
5 feathers ريشات  

 

 

 

 

د ليرى كم المدة المطلوبة لتكملة نشاط م عين . مثالً ، " زيارة الحديقة أو الملعب ، يمكن لطفلك الع  عند  •
 د لترى كم تستغرق للتزحلق أسفل لوحة التزحلق ، أو لتسلق السلم أو للحبو داخل النفق . "قم بالع  

 

بأنه طعام . إعط طفلك إناء عاء يحب األطفال خلط الرمال و الماء و الصخور و أوراق الشجر و اإلد   •
قديم يمكن إستخدامه بالخارج ، أبريق حليب بالستيك ، وعاء زبدة ، دلو/ جردل . يمكنه خلط وصفات 

مالعق من التراب  ، كوب من  5د . قم بعمل كيك . أضف مثيرة لإلهتمام و يتدرب على مهارات الع  
 محل الشمع .لتحل مكسورة  فروع 10ق م بتزيين الكيك مستخدماً صخور .  8الماء ، و 

 

مع " العين" و ضعها فى إناء صغير . ساعد )البطاطس( ق م بزرع بطاطا ! إقطع قطعة من البطاطا  •
ا تنمو ور تنمو قريباً . و عندمراقبها كل يوم و سترى الجذطفلك أن يقوم بتغطية البطاطا جزئياً بالماء . 

الكوب  .  منِعدة جذور ، ضع البطاطا فى كوب به ت ربة . إزرعها بالخارج عندما تصبح أكبر حجما 
ت يب .الموجود يمكنك الكتابة عنها فى دفترك الصيفي   فى آخر هذا الك 

ز رة شحن ؟ طائر ؟ ماكينة ج  قاطإستمع و انت تمشي . توقف و إستمع الى األصوات . ما هى ؟  •
الحشائش ؟ حاول تقليدها . تكلم عن ما ترى أثناء  تمشيتك . قم بعمل قائمة بالكلمات و صور بسيطة . 

ذ القائمة .  حاول إيجاد نفس األشياء.و  و عندما تتمشى المرة التالية ، خ 
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Art Projects Galore   وافرةمشاريع فنية 

فيما يلى العديد من األفكار لتشجيع مهارة اإلبداع يحب أن يرى األطفال إبداعاتهم الخاصة و هى تأخذ أشكاالً 

 يتواجد فرد بالغ أثناء األنشطة الفنية التالية يجب أن  ، تذكرلدى طفلك 
 

األلوان و إضغطهم على الورق لعمل أغمرها فى الطالء إقطع إسفنجات قديمة على هيئة أشكال  •
 صورة ممتعة باألشكال 

 

 في. ساعد طفلك فى التفكير  ”All About Me“" كل شيئ عنى "  بعنوان قم بعمل لوحة  •
طرق مختلفة لوصف نفسه . ماذا يحب أن يفعل ؟ ما هو الطعام الذى يُفضل تناوله ؟ ما هو لونه 

الُمفضل ؟ قم بلصق صور من مجالت أو صور فوتوغرافية على اللوحة . إرسم صوراً أو إلصق 
 كرة من الفيلم الُمفََضل . شارك اللوحة مع األصدقاء و العائلة .ذ  بعض األشياء مثل تَ 

 

ه مع الموسيقى . قم بتزيين طبقان ورقيان زّ هَ بعمل ِرق / ُدف لَ  قُم •
ستخدماً ألوان الشمع . إمأل أحد الطبقين باألرز أو المكرونة أو مُ 

الحبوب الكبيرة . ضع الطبق اآلخر مقلوباً فوق الطبق األول و ضع 
 شريط الصق حول األحرف . 

 

كسيليفون بوضع كميات مختلفة من الماء فى أكواب زجاجية فارغة  مستخدماً  أكواباً متماثلة إقم بعمل  •
على جانب كل كوب مستخدماً ملعقة خشبية  ، و يستمع لألصوات يمكن لطفلك أن يطرق فى الحجم . 

ُمضحكة .الموسيقية المختلفة ، و يؤلف أغانى  
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Fun Ways To Paint     للرسمطُرق ممتعة 

CRAYON PAINTING الرسم باأللوان الشمعية 
 فوقها  طالءضعقم بعمل تصميم على الورق مستخدماً األلوان الشمعية ثم 

  

INK BLOT PAINTING الرسم ببقع الحبر 
األلوان السائلة على أحد جوانب يتم وضع بعض قطرات من الطالء يتم طي الورقة الى نصفين ثم فتحها 

اعة تعمل طباظر نَ يخلق هذا نوعاً من التصميم الُمتَ يتم طي الورقة مرة ثانية و الضغط عليها بقوة الورقة 

 الُصحف بشكل أفضل 

 
MARBLE PAINTING التلوين بالكرات الزجاجية / البليي    

لون سائل سميك ، و ضعها فى الصندوق أُغمر الكرات فى طالء قاع صندوق أحذية قُم بقص ورقة تُناسب 
يمكنك إستخدام كرات البينج بونج أو ضع الطالء مباشرةً على الورقة أوالً ثم أضف الكرات و قم بدحرجتهم 

بنفس الطريقة 

 

 
PAINTING ON DIFFERENT MATERIALS مختلفة  التلوين على خامات  

قماش ، إسفنج، منشفة ، ِجلد ، كرتونة البيض اللمس  عن طريقمختلفة ِحِسية تعطى الخامات المتعددة خبرات 
 الكعك ، ورق الشمع اب المافين ، ورق األلومنيوم ، الورق الُمَمَوج ، أنابيب البريد ، األكياس الورقية ، أكو

، المعادن ، الصخور ، و إلخ 

 

 
BEADS الخرز 
½ c salt كوب ملح  1/2  ¼ c cornstarch كوب نشا  1/2  

¼ c water (heated) دافئ كوب ماء   food coloring (optional) إختياريلون طعام   

 

ذ قِطع خُ قم بالمزج حتى يصبح ناعماً م بإذابة الملح فى الماء الدافئ ، و قم بتقليب النشا و لون الطعام قُ 
بإستخدام مسامير صغيرة أو أقالم رصاص و ضعها على  / بثقبها هيئة أشكال قم بخرمهاصغيرة و شكلها على 

 مها ظ  عندما يجف الخرز ، قُم بنزع الُعصي و قم بتمريرالخيط داخلها و نَ ورق زبدة ورق شمعى 
 

 

 

 

 JohnsonCrocketللكاتب”Harold & the Purple Crayon“ إقرأ كتاب  
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SALT AND FLOUR FINGERPAINT األصابع بإستخدام الملح و الدقيقب التلوين  
1 c flour كوب دقيق  1/2  1 ½ c salt كوب ملح  1/2  

¼ c water كوب ماء  food coloring ألوان طعام 

Stir flour and salt into water.  Paint will have grainy quality.

 ستكون نوعية الطالء محبحبة قم بتقليب الدقيق و الملح فى الماء 

 
PUDDING FINGERPAINT البودينج  بإستخدام األصابعب التلوين   

فل قائالً إشرح للطعند التلوين بالطعام ،يمكن إستخدام بودينج بديل أو مطبوخ لعديد من الخبرات المختلفة 

ب حفظ كل األلوان يجو سوف نتناوله فى يوم آخر للسناك البودينج مستخدمينسنقوم اليوم بالتلوين بأصابعنا 

 فى وعاء ُمحكم اإلغالق فى مكان بارد 

 
GLARCH (SLIMY GOOP) ) الغراء النشوى ) سائل لزج 
1 c Elmer’s glue كوب غراء أبيض  1  1 c liquid starch كوب نشا سائل  1  

ن حالما يجمد الغراء ، قُم بإضافة مزيد مسكب النشا السائل على الغراء و قم بالتقليب برفق بواسطة ملعقة أُ 

ت ماء حالما يصبح صلباً نوعاً ما قُم بشطفه تحيصبح المزيج أكثر صالبة و مطاطية كلما قمت بتقليبه النشا 

 بارد للتخلص من النشا 

 
BASIC FINGERPAINT (RECIPE 2) ( 2األصابع البسيط )وصفة  طالء  
3 c laundry detergent كوب ُمنظف الغسيل  3  water ماء    

ضع صابون فى وعاء متوسط الحجم . أضف الماء تدريجياً . اخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح ناعم 
 وخفيف و متماسك نوعاً ما. 

 
BASIC FINGERPAINT (RECIPE 1) ( 1األصابع البسيط ) وصفة  طالء  
1 c flour كوب دقيق            1 tsp. salt ة ملح ملعقة صغير              3 c cold water  كوب ماء  

قُم بالطبخ حتى يغلظ القوام ، و قُم الضرب . الدقيق و الملح و الماء البارد  –قُم بالخلط معاً فى غالية مزدوجة 
 . بمضرب البيض أو الخالط الكهربائى 

 
COOKED PLAYDOUGH معجون / صلصال مطبوخ 
2 c flour كوب دقيق  2   1 c salt كوب ملح  1  

4 tsp cream of tartarمالعق صغيرة كريم تارتار           2 c  water كوب ماء    

2 tbsp oil ملعقة كبيرة زيت fool coloring (optional) لون طعام 

Spice إختياري  such as cinnamon or cloves for scent 

(optional) إختياريتوابل مثل قرفة أو قرنفل للرائحة   

قم بمزج الدقيق و الملح و كريم التارتار فى وعاء ألومنيوم ثقيل . قُم بإضافة و خلط الماء و الزيت و التوابل . 
دقائق أو حتى يفصل المزيج من الوعاء . ضعه بعيداً عن النار و قم بالعجن  3د لمدة قَ و  قم بالتسخين على المُ 

غ من الهواء . يمكن اإلحتفاظ بالصلصال لعدة شهور . معجون فى وعاء ُمحكم اإلغالق مفرفوراً . قُم بحفظ ال



 “On the Go” 
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ON THE ROAD AGAIN 

مرة أخرى  ى الطريقف  

 

ركوب السيارة أو الحافلة أو القطار يمكن أن يكون وقتاً عظيماً للبحث عن الحروف و األرقام فى كل 
م و ب ألعاب التعلع  يمكن أن تتحول فترة التعلق فى حركة المرور الى فرصة مثالية للَ مكان من حولنا 

 قُم بتشجيع طفلك بأن يستخدم خياله الذاكرة 
 

 

يمكنك عمل واحدة بإستخدام قطعة و أوراق للكتابة فى السيارة  ُخذ معك لوحة خشبية •
 شجع طفلك أن يكتب أو يرسم أشياء يراها من الورق الُمقوى و مشبكين 

ُخذ معك حروف مغناطيسية و ورق الكوكيز فى السيارة . ساعد طفلك فى تهجي كلمات  •
 أو إشارات تراها .

 قُم بتسجيل قصة مفضلة و قم بتشغيلها اثناء إرتيادكما/ ركوبكما السيارة •

-Walات : مثل الالفتودع طفلك يقرأ اإلشارات و  ”.Read the Road“قم بلعبة   •
Mart و إلخ 

إختر حرف أو رقم . و تسابقا لمعرفة َمن يمكنه إيجاده أوالً فى الفتة أو لوحة ترخيص  •
 السيارات .

 ”bree“مستخدماً كلمات مسجوعة . قل مثالً " أنا أرى شيئاً مثل  ”I Spy“لعبة  إلعبا  •
(tree)  أو“bar” (car).” 

ها قبل دّ مثل ، " كم عدد إشارات المرور التى يمكنك عَ قم بعد األشياء موضع اإلهتمام .  •
وصولنا للمنزل ؟  عربات البوليس؟ محطات الوقود ؟ الدرجات البخارية ؟ إشارات 

 التوقف ؟ سيارات لونها أحمر ؟ "

. قم بعمل  10 -0قم بالبحث عن كل األرقام التى يمكنك إيجادها . إعط طفلك قائمة أرقام  •
 أوالً  يجاد كل األرقاميمكنه إن منافسة لمعرفة مَ 

 Ann Norrisللكاتبة  ”On the Go“إقرأ كتاب  
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Fun With Language & Math 
 الحساب  اللغة تعلممع تعة مُ 

 

 

 
لتى تُعزز اد من هذه األنشطة التعليمية ف  إستَ م هو موهبة رائعة يمكنك أن تشارك بها طفلك لُ عّ حب التَ لم أن تُ عّ تَ 

 بكرة مهارات اللغة و الحساب المُ 

ثم إدع طفلك إعط طفلك تدريبات كثيرة لكتابه إسمه بواسطة توفير شريط الصق و تشجيعه لعمل عناوين  •
 بها لوضع إسمه على األشياء الخاصة به

ك كبير بالستيإستخدام خامات مثيرة لإلهتمام تجعل الكتابة ممتعة . جرب أن تضع كريم حالقة على طبق  •
 أو على سطح المنضدة . إسأل طفلك أن يكتب إسمه/ إسمها أو أن يرسم صورة .

قُم بقص ُصَور ُمثيرة لإلهتمام من مجلة . دع طفلك يؤلف قصة عنهم . أُكتب ما قاله / قالته عن الصور .  •
 إسأل أسئلة مثل ، " ماذا يحدث فى صورك ؟ " 

م فى نهاية هذا الكتاب . يُشجع هذا النشاط على اإلدراك الرقمى و المطبوعة فى التقوياألرقام  بنسخقُم  •
 بالمثل إستخدام التقويم .

 ِجّرب هذه األنشطة الحسابية الُممتعة ُمستخدماً مجموعة من البطاقات  •

 بطاقاتعمل مجموعات من البطاقات كل مجموعة تتكون من  ◆

 تصنيف البطاقات تبعاً للشكل ◆

 لألرقامتصنيف البطاقات تبعاً  ◆

 تنظيم البطاقات بترتيب رقمي ◆
 

 ”Go Fish“إلعب لعبة  ◆

 

 

 Max Groverللكاتب   ”Circles, Squares, Everywhere“إقرأ كتاب   
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Dayle Ann Doddsللكاتبة  ”The Shape of Things“إقرأ كتاب   
 

قُم بتوفير مجموعة من األشياء الموجودة بالمنزل مثل طبق ، كتاب ، علبة ، كوب ، أو صندوق سريال  •
 يمكن أن يقوم طفلك بتتبع جانب واحد من كل شيئ ليحصل على شكل قَّدم أقالم و أوراق 

 

إحتفظ بغطاء ُعلب السمن. قُم بقص شكل فى منتصف الغطاء ) األفراد الباغين فقط ( وبهذا يُنشيء  •
stencil على الورق . بالقلم و يمكن لطفلك تتبع كل شكل منها 

 شكل دائرة لوضعهاعلى ا يمكنه من األشياء التى إعط طفلك حقيبة و قدم له / لها مهمة تحدى إليجاد م •
 باقى األشكال .بالنسبة لقُم بالمثل  ثم فى الحقيبة .

 

لتشجيع طفلك على إدراك األشكال . مثالً " أنا  ”I Spy“إلعب لعبة  •
 ُمستطيالً  أرى شيئاً 

قُم بإخفاء أشياء عديدة هامة لدى طفلك )عمالت نقود ،  •

سيارات صغيرة ، حلوى( . و قم بإعطاء توجيهات معينة 

ُمستخدماً كلمات مثل أعلى ، أسفل ، بجوار ، و فوق ، لمساعدة 

طفلك فى إيجاد الكنز المخفى . مثالً ، " إذهب الى المطبخ ، 

أنظر خلف  إفتح باب مخزن الطعام الذى هو أسفل الحوض و

اإلسفنجة ." مفاجأة ! قم بتبادل األدوار إلخفاء األشياء أو 

 الكنوز كل منكما لآلخر . 

لى المنضدة و معك ورقتان و ألوان شمع . إعط توجيهات لرسم إقُم بالجلوس فى الجهة المقابلة لطفلك  •

الخط األحمر صور على الورق . يمكنك قول " إرسم خط أحمر طويل . إرسم ثالث دوائر فى أعلى 

ادل ببت ، و اآلن إرسم صندوق أسفل الخط األحمر . إرسم رجل داخل الصندوق ." دع طفلك يقوم

 توجيهات تتبعها !بإعطائك  الدور

أثناء تجهيز الوجبات ، إعِط توجيهات ُمحددة إليجاد مواد الطعام مستخدماً كلمات مثل داخل ، خارج  •

أنظر داخل الثالجة على الرف العلوي و أنظر خلف عصير  ، أمام ، خلف ، أعلى ، قاع . مثالً ، "

 البرتقال و قم بإيجاد اللبن / الحليب . "
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 by Janet & Alan Ahlbergللكاتبة  ”The Jolly Postman“إقرأ كتاب 

•  

! ستحتاج : دقيق النشا ، ماء ، و علبة  goop عمل مادة لزجة •
بالستيكية . هذه المكونات تعمل خليط ممتاز . قل لطفلك أن يُضف 
عشرة مالعق من دقيق النشا الى العلبة . ثم أضف نفس الكمية من 
الماء . شجع طفلك على ّعد كل ملعقة أثناء إضافتها للخليط . عندما 
يمزج طفلك هذان المكونان ، فسوف يستمتع بإختبار و مالحظة 

 المادة اللزجة . 

أرسم صوراً تحكى قم بعمل كتاب عن طريق طي ورق نصفين  •

فلك دع ططفلك فى كتابة كلمات أو أكتبها أنت لطفلك  ساعدقصة 

 يقرأها لك عند وقت النوم 

أطلب من طفلك أن يخبرك بجملة أكتب خطاباً ألحد أفراد األسرة أو الى صديق على مرأى من طفلك  •
 أو إثنتان ، و دعه يوقع إسمه على الخطاب بجوار توقيعك 

 

و شاهد فرحته العارمة عندما يتسلمه من صندوق أكتب خطاب لطفلك و أرسله له عبرصندوق البريد  •

 البريد 

 أخبر طفلك ببعض القصص عن طفولتك و إسأله أن يعيدها عليك . •

 مثل ألعاب تتطلب الّعد  التىقُم ببعض األلعاب  •

 Hide and Seek, Mother, May I? Red Light, 
Green Light and Hop Scotch. 

 

ضع الحروف المغناطيسية فى علبة بالستيكية فارغة . قُم بهَّزها جيداً و  •
 أخرج واحدة . كم رقم يمكنك التعرف عليه ؟
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 Jim Aronskyللكاتب  ”Mouse Numbers and Letters“إقرأ كتاب  

غم مع متناأنا أفكر فى شيء مسجوع قُم بعمل ألغاز ساعد طفلك على التفكير فى كلمات مسجوعة  •

 قم بعمل ُجمل مسجوعة مثل cookكلمة 

“Fred sat on the (bed).  Ann turned on the       (fan).  Mandy likes 

to eat      (candy).”  

او  ”wettuce“،   قم بعمل كلمات ال معنى لها مسجوعة / متناغمة مع كلمات حقيقية ، مثل •

“belephant  . و الحظ إن كان طفلك يستطيع تخمين الكلمة الحقيقية 

إعط طفلك ثالث أكواب ورقية ) لكل واحد حجم مختلف ( و تل من الفول السودانى بداخل القشرة . أوالً  •

 ، إسأل طفلك أن يُخمن أو يُقَّدر اإلجابه لألسئلة التالية :

يمكن أن يسعها الكوب الصغير ؟ كم عدد حبات الفول السوداني التى  كم عدد حبات الفول السوداني التى •

حبات فول سوداني ؟ أقل من  10يكن أن يسعها الكوب الكبير ؟ أٍي من األكواب يمكن أن يسع أكثر من 

  دع طفلك يمأل األكواب لتحديد إذا كان تقديره صحيحاٌ .؟ ثُم 5

تسليك األسنان متجاورة قياس حافة النافدة بوضع عيدان الخلة  •

كم عدد العيدان ؟ قُم بقياس نفس المسافة مستخدماُ النهايات 

حاول قياس أشياء أخري بمثل األقالم ، أو المكعبات ، أو الخيط 

 هذه الطرق 

 

اً يمكنه أن يرسم صورطفلك فى اإلحتفاظ بكتاب صيفي  ساعد •

 و يكتب عن األشياء التى حدثت خالل إجازة هذا الصيف 

 ال تقلق من جهة  كفاءة الخط أو التهجي تذكر أن تُشجعه أثناء محاولته كتابة الكلمات 
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Musical Magic      الموسيقيالسحر 
 

 
 

 

هذه األنشطة تُعلم طفلك مهارات اللغة عبر الغناء ، التنغيم 

يتعلم األطفال أيضاً عن السجع ، و تعلمه كلمات جديدة 

كل هذا مهارات حسابية هامة السجع و القافية و المضاهاه 

و بينما ترقص أنت وطفلك و تتحركون بواسطة الموسيقي 

 فبهذا أنتم تعملون على تقوية و تنمية العضالت الُكبرى 
 

 

ي قُم بغناء األغانشجع طفلك على التصفيق أو الرقص حسب اإليقاع عزف بعض الموسيقي الُمفََضلة  •
 قُم بالغناء بصوت مرتفع مكبر للصوت إستخدم ملعقة مطبخ كبيرة كأنها ميكروفون الُمفََضلة معاً 

ماء ــلعبة األسا ــى لهـى ال معنـاء أغانـم بغنــجوعة ، قُ ــوات مسـى أصـلإتماع ــى اإلسـاعدة طفلك علــلمس •

“THE NAME GAME.” رة ــم كل أفراد األُسـتخدم إســإس 
 

 

THE NAME GAME 
 لعبة األسماء 

Mike, Mike, Mo-bike 
Banana-fana, Fo-fike Mi-
My-Mo-Mike MIKE! 

 
 

Lisa, Lisa, Bo-bisa 
Banana-fana, Fo-fisa 
Mi-My-Mo-Misa LISA! 

ثانية ،  25 -20. تستغرق هذه ما بين  Zال تتوقف حتى تصل للحرف بينما تغسل يدك .  ABCقم بغناء أغنية  •
 الوقت الُموصى به للتخلص من كل الجراثيم العفنة .

 

 

 

 

 Gail Jorgensenللكاتبة  ”Crocodile Beat“إقرأ كتاب  
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حرف واحد لكل درجة . ما هو الحرف الذى  –أثناء صعود السلم / الدَرج  ABCقُم بغناء أغنية  •
 توقفت عنده ؟ 

و المرة BINGOمع كل حرف بينما تتهجى إسم  بالتصفيققُم بغناء األغنية التالية معاً ، قم  •
 إسمها تأكد أن تُصفق مرة واحدة لكل حرف من إسمهالتالية إستخدم إسم طفلك 

 

 

BINGO 

There was a farmer who had a dog  
And BINGO was his name-oh. 
B-I-N-G-O! 
B-I-N-G-O! 

B-I-N-G-O! 

And BINGO was his name-oh! 

There was a kid, a super kid 
And LESLIE was her name-oh  
L-E-S-L-I-E 
L-E-S-L-I-E 
L-E-S-L-I-E 

And LESLIE was her name-oh! 
 

 

ُمستخدماً أصوات مختلفة مثل  ”Alligator Pie“قم بإعادة مختلفة  أصواتتدرب على  •

عميق ، منخفض ، مرتفع ، صوت حاد ، صوت سريع ، صوت بطيئ ، صوت األوبرا ، صوت 
 الروبوت اإلنسان اآللى 

ALLIGATOR PIE فطيرة التمساح 

Alligator pie, alligator pie 

If I don’t get some, I think I’m gonna cry!  
Give away the green grass. 
Give away the sky. 

But don’t give away my alligator pie!!! 

 Jill Bartonللكاتبة  ”The Happy Hedgehog Band“إقرأ كتاب  
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ق فيما يلي إثنتين من األناشيد التى يمكن إستخدامها فى لعبة التصفيإقفز تباعاً إليقاع األنشودة الُمفََضلة 

 أيضاً 

 

MISS MARY MACK 

Miss Mary Mack, Mack, Mack  
All dressed in black, black, black 
With silver buttons, buttons, buttons  
All down her back, back, back 

She asked her mother, mother, mother 
For fifty cents, cents, cents 
To see the elephant, elephant, elephant 
Jump over the fence, fence, fence. 

He jumped so high, high, high  
He touched the sky, sky, sky 
And he never came back, back, back  
Til the fourth of Ju-ly, ly,  ly 

 

TEDDY BEAR 

Teddy bear, teddy bear, turn around Teddy 
bear, teddy bear, touch the ground Teddy 
bear, teddy bear, tie your shoe 

Teddy bear, teddy bear, that will do   
Teddy bear, teddy bear, go up the stair 
Teddy bear, teddy bear, comb your hair 

Teddy bear, teddy bear, turn out the light 
Teddy bear, teddy bear, say good night! 

 

وما بتمثيلها ققُلها مع طفلك ، صفقا تبعاً لإليقاع قصائد األطفال مثالية للقراءة و اإلسترجاع أغانى  •

 ”tuffet“مثالً تكلم عن الكلمات الجديدة و المثيرة لإلهتمام إختلق سجع جديد مع الحركات 

جرب بعض نََجد أن وسادة صغيرة هى كرسيه المُ يمكن لطفلك أن يَّدعي هو كرسي صغير ُمنََجد 

“curds and whey”  فى القسم الخاص بأغنية“Let’s Eat” 
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LITTLE MISS MUFFET 

Sat on a tuffet 

Eating her curds and whey  
Along came a spider 
And sat down beside her 

And frightened Miss Muffet away! 
 

 

تخيل أن كل شيئ  ”.Head, Shoulders, Knees, and Toes“قم بغناء األغنية المألوفة ،  •
 جسمك أثناء الغناء من قُم باإلشارة إلى أعضاء ثم أسرع يتحرك ببطئ 

 

 

HEADS, SHOULDERS, KNEES, &  TOES 

Head, shoulders, knees and toes 
Knees and toes 
Head, shoulders, knees and toes 
Knees and toes 

Eyes and ears and mouth and nose 
Head, shoulders, knees and toes  
Knees and toes 

 

 

 ”.Twinkle, Twinkle Little Star“م بغناء أيام أإلسبوع على وزن أغنية ـقُ  •
 

 

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday 
Thursday, Friday, Saturday 
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday 
Thursday, Friday, Saturday 
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Let’s Eat    نأكلدعنا 
 

 

 
الطبخ هو طريقة عظيمة عادةً يحب األطفال المساعدة فى المطبخ ، خاصةً إذا كانت المساعدة تتضمن الطعام 

يجب عندما نقيس و نخلط المكونات ، فنحن نتعلم مهارات الحساب و العلوم أيضاً لتعلم إتباع التوجيهات 

 أن يتواجد البالغين أثناء أداء األنشطة التالية 
 
 

ضع الكمية المحددة من المكونات المطلوبة فى حاوية صغيرة ، ثم  •
الى وعاء الخلط المكونات و نقلها مالعق عدد أطلب من طفلك أن يّعد 

كل وجبة الذرة المطلوبة معيار لعمل خبز الذرة معاً ، قم بقياس كمثال 

و دع طفلك يستخدم الملعقة ليُضيف مكونات وجبة فى وعاء صغير

 لىإدع طفلك يقوم بّعد كل ملعقة يقوم بإضافتها لى الخالط إالذرة 

 الخالط 

 األنشطة التالية تُعطى أمثلة أكثر 

 ذورق الشاي الُمثلَج مالعق من السكر الى قارورة أضف  •

 Jell-Oعبوة الجيللو  قُم بعد كم ملعقة فى كيس  •

 قُم بّعد كم مغرفة من السيريال تحتاجها لملء وعاء السيريال  •

 المكرونة التى تحتاجها لملء كوب صغير قُم بّعد قطع الباستا  •

  متستغرقها للّعد حتى الرققُم بتقليب مزيج ما طوال الفترة التى  •

قدم  .دع طفلك يتَدرب على مهارات اإلصغاء عن طريق القيام بعمل وجبة السناك تبعاً لتوجيهاتك اللفظية  •
الفول  ةطبق. قم بتوزيع زبدال يله المكونات لعمل سناك بسيط . إعط طفلك توجيهات مثل، " ضع الخبز ف

 الفول السوداني ." ةحبات الزبيب فوق زبد 10السوداني فوق الخبز . ضع 
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، الخيار ، الموز ، و كوكيز ُمثلج . و اآلن جرب شكل المربع   مثالدائرة لى شكل قم بتقديم سناكس ع •
و الُمثلث .

عاً مثل المقرمشات الُمَملحة، شيبس التورتيال ، المقرمشات الدائرية مقم بخلط مجموعة من مواد السناك  •
، أو رقائق الفانيال .

من العجين الُمَجمد أو المصنوع بالمنزل . يمكن  ةقم بفرد إسطوان •
لى أشكال أو حروف بيديه . شجعه / شجعها إلطفلك أن يَُشكل العجين 

أن يُخبرك إسم كل شكل يقوم / تقوم بعمله .

ساعد طفلك فى وضع خبز التوست فى جهاز التحميص . قم بالعد لترى كم  •
تأخذ من الوقت قبل أن يتوقف الجهاز .

د الِشوك أو المالعق و المناديل المطلوبة لألُسرة .بعّ يقوم دع طفلك  •

عند كل موضع للجلوس ، ضع طبق واحد و شوكة واحدة و منديل واحد •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Denise Flemingللكاتبة  ”Lunch“إقرأ كتاب  
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Cooking Up Some Fun     أثناء الطهيبعض المرح 

و  أيضاً الحساب ، و العلوم ، و الطبيعة ،كلها يُعتبر الطهي وسيلة مثالية للتعلم ألنها تتضمن لحواس الخمسة 

 العالقات اإلجتماعية ، و العضالت الصغيرة و المهارات العاطفية ، هذه جميعها جزء من خبرة الطهي 
 

 

ANTS ON A LOG نمل على الجذع 
الفول السوداني أو كريم الجبن ، زبيب ةزبدالكرفس ، المكونات 

الزبيب  ضعالجذعقم بتوزيع زبد الفول السوداني أو كريم الجبن ، فى الجزء الفارغ من الكرفس ليمثل 

 من فوق النمللتمثل 

 
APPLE DELIGHTS   التفاح اللذيذ

مارشميللو صغير الحجمالفول السوداني ،  ةتفاح أحمر ، زبدالمكونات 

الفول السوداني على شريحة واحدة ثم ضع أربع حبات  ةقم بتوزيع زبدقطع لى إقم بتقطيع التفاح 

 أضف شريحة أخرى من التفاح ، و سوف تحصل على إبتسامة كبيرة مارشميللو فوقها 

 
FROZEN BANANAS الموز الُمَجَمد 

 موز ، عيدان اآليس كريم الُمثلجالمكونات 

 بها و قم بتجميدها فى الفريزر  أدخل عيدان اآليس كريم الُمثلج قم بتقشير الموز و إقطعها الى نصفين 

 
CURDS  AND WHEY  

crushed pineapplesصغيرة أناناس قطع ،  cottage cheese جبنالمكونات 

 كوب من األناناس المطحون فى طبق صغير كوب من الجبن مع إمزج 

 
CHEESE BALLS كرات الجبن 

، جبن مبشور ،  cream cheeseكريم الجبن المكونات 

ضع ملعقة كبيرة مكسرات مقطعة أو حبوب السيريال المكّسَرة 
من كريم الجبن و ملعقة كبيرة من الجبن المبشورفى كوب و تُخلط 

و تُشكل على شكل كور صغيرة و دحرجتها فى المكسرات جيداً 

 و السيريال 
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BUNNY SALAD سلطة األرنب  
كمثرى مقطعة الى نصفين ، زبيب ، قطع جبن ، أصابع الجزر المكونات 

أضف زبيب لتمثل األنف و العين و إضافة ضع نصف كمثري فى طبق لتمثل جسم األرنب 

 قطع الجبن لتمثل ذيل األرنب و أصابع الجزر لألذنين 

 

CINNAMON APPLE SAUCE صوص / معجون التفاح بالقرفة 
حارة الحمراء الصوص تفاح ُمعلب ، حلوى القرفة المكونات 

قُم كوب من صوص التفاح فى كوب صغير  ضع 

 ، إمزجمن حلوى القرفة و ضعهم فى الكوب  بعدّ 

سيتحول لون صوص التفاح الى لون  إمزج ، إمزج

 وردي بطعم القرفة 

 
 
 
 
 
LITTLE BEAR’S PORRIDGE كوبري الدب الصغير 

أضف قُم بتجهيز الشوفان تبعاً للتعليمات حبوب الشوفان ، سكر بني ، لبن  ، زبيب المكونات 

 اليه السكر البني و اللبن و الزبيب 
 

CRACKER CREATIONS إبتكارات بالمقرمشات 
المكونات : أشكال مختلفة من المقرمشات ، زبد الفول السوداني ، سكين بالستيك أو أصابع خشبية. 

 الفول السوداني كصمغ ، و قم بعمل بيوت / منازل و سيارات و هياكل يمكنك أكلها . ةإستخدم زبد
 

TRAIL MIX خليط للطريق 
، فول سوداني ، زبيب   pretzel، أصابع البقسماط الصغيرة الحجم   Oالمكونات : سيريال على شكل 

،. ضع جميع المكونات داخل الكيس  zippered plastic bag، أكياس بالستيكية بها سوسته للغلق 
 البالستيكي و قم بمزجهم معاً . 

 

 
MUD PIES فطائر الطين 

كوباً  2عبوة من بودنج الشيكوالتة البديل، المكونات : 
 من اللبن، قمع بسكوت اآليس كريم على شكل كوب

 

) الطين ( فى حاوية بالستيكية بغطاء ُمحكم . أضف لبن و قم بالتقليب جيداً . قُم بتغطية  ضع البودينج
الحاوية . قم بغرف / تقديم الـ" طين" فى قمع اآليس كريم . خبرة الطبخ  ذهالخليط و قُم بتبادل األدوار فى ه
 هذه ممتعة عند القيام بها خارجاً .



26 | SUMMER ACTIVITY GUIDE 

COOKED O’S المطهيـة   o ـ ال   

، سكر قرفة  /زبدة ، مارجرين Oسيريال على شكل المكونات 

أكواب من السيريال و ُرش سكر قم بإذابة ملعقتين مارجرين فى إناء غير قابل لإللتصاق و أضف إليها 

قم بالتقليب على نار هادئة حتى يتم تحميص السيريال و يصبح لذيذ الطعم القرفة 

 

LETTER PANCAKES حروف على البانكيك 
، شراب سكري ، زجاجة يمكن / زبدة ، مارجرين  pancake mix خليط البانكيك علبةالمكونات 

مثل زجاجة الكاتشاب ضغطها 

إمأل الزجاجة القابلة للضغط بخليط البان كيك ، تبعاً لإلرشادات   pancake mixقم بعمل خليط البانكيك 
 قم بتقديمها مع المارجرين و قم بتشكيلها على شكل حروف و أرقام على السطح الساخن 

 
PANCAKE FACE   وجه على البان كيك

راب سكريشخليط البان كيك، زيت ، مارجرين ، المكونات  

و قم بعمل قرص بانكيك كبير تبعاً لإلرشادات على العبوة 
بإستخدام سكين بالستيك ، قم بقطع دائرتين صغيرتين للعين و مثلث 

إستخدم الدوائر لعمل األذنين ، و المثلث للفم  Uلألنف و شكل 

إمأل الفراغات بالجيلي لعمل ياقة  Uلعمل غطاء الرأس و شكل الـ 
أو شراب السكر

 
PAINTED COOKIES الكوكيز الملون 

قطنية أقراص، لون طعام ، إسطوانة عجينة الكوكيز بالسكر ُمجمدة ،  صفار البيضالمكونات 

إخلط كمية صغيرة من لون الطعام مع صفار  /بوصةإنشقم بتقطيع عجينة الكوكيزالى شرائح بسمك 
اص بالكوكيز الخ ةضعها على ورق الزبدالقطنية  األقراصالبيض و قم بتلوين و تزيين عجين الكوكيز بحافة 

 تبعاً لإلرشادات على العبوة 

 
LETTER BREAD   حروف على الخبز 

قطنية  أقراصخبز ، لبن ، لون طعام ، المكونات 

روف رسم حاالقطنية  األقراصو بإستخدام قم بخلط كمية صغيرة من اللبن مع قليل من قطرات لون الطعام 

 التوستر و حمصها فى آلة التحميص  أو أى تصميم على الخبز باللبن الملون
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GREEN EGGS AND HAM بيض أخضر و لحم الخنزير 
 مانجرين ة/المكونات : بيض ، و لون طعام أخضر ، شرائح الهام / لحم الخنزير ، و زبد

أضرب البيض و إقطع شرائح اللحم الى قطع صغيرة و أضف عليها البيض . ضع معها قطرات عديدة 
 من لون الطعام و قُم بالتقليب و أرفعها على النار فى وعاء غير قابل لإللتصاق . 

 

PIGS IN A BLANKET خنازير فى بطانية / غطاء 
 و هوت دوج و شرائح الجبن crescent rolls عجينة الـ عبوة من 1: المكونات 

بوضع الجبن بداخلها قم بلف الهوت المنتصف و قم فى الهوت دوج  بعمل قطع/ فتحة على طول قم
دقيقة  12و لمدة فهرنهايت  375دوج بالعجين فى قسم واحد منها. ضعها فى الفرن على درجة حرارة 

 تقريباً .

 

PEANUT BUTTER PLAY DOUGH الفول السوداني  ةصلصال زبد  
 ، عسل ، لبن بديل جاف خالي من الدسم  ةفول سوداني ناعم ةزبد: المكونات 

كوب من العسل معاً حتى ينعم ¼ كوب من اللبن الجاف و  1الفول السوداني و  ةكوب من زبد 1إخلط 
 .دحرجها على شكل كور أو أي أشكال أخرى . 

 
SANDWICH SHAPES أشكال الساندوتش 

 خبز ، شريحة لحم ، شريحة من الجبن ، قطاعة كوكيز: المكونات 

 . تناولهاضعهم معاً و . إقطع الخبز و اللحم والجبن بقطاعة الكوكيز
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