
ابتکارات عاملیة

 الیوم األول – األحد

 الیوم الثالث – الثالثاء

الیوم الرابع – األربعاء

الیوم الخامس – الخمیس

الیوم الثاني - األثنین

تحدي األسبوع األول – السبت

مخاریط اآلیس کریم

لطائرة الورقیة

الروبوت

 سیتعرف األطفال علی القصة خلف ابتکار مخاریط اُملثلجات،
 وسیصنعونها باملنزل! کما أنهم سیستمتعون بسماع قصة (أین

.اختفی العم سرور؟) وسیبتکرون لعبة تمریر الُکرة بطریقتهم الخاصة

 سیستمع األطفال إلی قصة (من فاَز باُملسابقة؟) وسیتعرفون علی
 روایات من خلف الطائرة الورقیة وکیف تم استخدامها عبر الزمن.

.کما أنهم سیرسمون ویصنعون الطائرة الورقیة الخاصة بهم

هل استمتعتم بما تعرفنا علیه؟ لم ننتِه بعد!
 ال تنسوا املشارکة في تحدي هذا األسبوع واالطالع علی امللف 

الخاص بالتحدي حیث أنه یحتوي علی الشروط واألحکام الخاصة 
بالتحدي، فسنقوم باختیار املرشحین املؤهلین وعرض أعمالهم في 
البث املباشر. قم بدعوة أقاربك وأصدقائك لدعمك بالتصویت فقد 

تکون أنت أحد الفائزین!

 سیتعّرف األطفال علی مخترع الکامیرا وخلفیته العلمیة. ثم سیلعب
 األطفال دور اُملخترع بابتکار آلة عرض الصور الخاصة به! ثم سیصور فلًما

.قصیًرا من املنزل ومن ثّم مشارکته معنا ومع بقیة األصدقاء

 سیتعرف األطفال علی تاریخ ُلعبة اللیغو وسیشارکون في تمرین رسم
 ممتع باستخدام تقنیة جدیدة، کما أنهم سیلعبون لعبة باستخدام اللیغو

 بطریقة جدیدة، فّعالة وتعلیمیة. وسنلتقي بکم في البث املباشر في
!تمام الساعة الواحدة ظهًرا لنتشارك تنفیذ أنشطة الیوم سویًا

سیتعّرف األطفال علی عالم الروبوتات وکیف تعمل وماهي فائدتها 
للبشر، ثم سیستمتعون بعمل أزیاء روبوتیة من الکرتون ویقلدوها 

بتصرفاتهم!

القمرة - الکامیرا

لیغو

بث مباشر في تمام الساعة الواحدة ظهًرا

 سنلتقي بکم بالبث مباشر في تمام الساعة 9:30 صباحًا للتعریف
 عن املخیم الصیفي االفتراضي لهذا العام، ولإلجابة علی جمیع

استفساراتکم وتساؤالتکم

بث مباشر  في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهًرا



الیوم السادس - األحد

الیوم السابع - اإلثنین

 الیوم الثامن – الثالثاء

 الیوم التاسع – األربعاء

الیوم العاشر – السبت

أعواد املثلجات

املشط

الصابون

مسرح الظل

 تحدي األسبوع الثاني – السبت

سیتعرف األطفال علی القصة خلف أعواد اُملثلجات، ثم سیصنعونها 
بأنفسهم! باستخدام النکهات املفضلة لدیهم. کما أنهم 

سیستمتعون بتقنیة رسٍم جدیدة وببناء أشکاًال مختلفة من أعواد 
املثلجات.

سیتعرف األطفال علی تاریخ الصابون، وطریقة ُصنع الصابون الهالمي 
باملنزل، کما أنهم سیستمتعون بصناعة عجینة صابونیة للعب بها 

أثناء اإلستحمام!

سیتعرف األطفال علی تاریخ املشط، وسیتعلمون تقنیة جدیدة 
للتلوین باستخدامه! کما أنهم سیتعرفون علی طریقة تولید الکهرباء 

الساکنة منُه بطرق ممتعة!

سیتعرف األطفال علی القصة خلف دمیة الُدب، وسیستمعون إلی 
(قصة الدبدوب الحبوب!) ثم سیقومون بصناعة دمیة الدب الخاصة 
بهم! وسنلتقي بکم في البث املباشر في تمام الساعة الواحدة 

ظهًرا لنتشارك تنفیذ نشاط الیوم سویًا!

سیتعرف األطفال علی تاریخ مسرح الظل، وسیشاهدون عرًضا له ثم 
یصنعون مسرحهم الخاص في املنزل! حیث یساعد هذا البرنامج علی 

تنمیة خیال األطفال وإبداعهم في ابتکار وسرد القصص.

بث املباشر في تمام الساعة الواحدة ظهًرا

هل استمتعتم بما تعرفنا علیه؟ لم ننتِه بعد!
ال تنسوا املشارکة في تحدي هذا األسبوع واالطالع علی امللف الخاص 

بالتحدي حیث أنه یحتوي علی الشروط واألحکام الخاصة بالتحدي، 
فسنقوم باختیار املرشحین املؤهلین وعرض أعمالهم في البث 

املباشر. قم بدعوة أقاربك وأصدقائك لدعمك بالتصویت فقد تکون 
أنت أحد الفائزین!

دمیة الدب

بث مباشر  في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهًرا


