
1 Pencil1 قلم رصاص

Ice pop molds or 
plastic cups

قوالب آیس بوب أو 
أکواب بالستیکیة

2 Eggs2 بیض

1k Sugar 1 کیلو سکر

1 Bottle of salt1 علبة ملح

1 Bottle black pepperعلبة فلفل اسود

1 Stick of butter إصبع زبده

1k Of multipurpose flour  1 کیلو من الطحین
متعدد االستعماالت

1 Pack of vanilla powder علبة من بودرة الفانیلیا

12 A4 white papers   A4 12 ورقة بیضا حجم

5 A4 colored papers  A4 5 أوراق ملونة حجم

5 A4 black papers  A4 5 ورق اسود حجم

1 Black marker1 قلم اسود خطاط

1 Ruler1 مسطرة

1 Medium size tape 1 شریط الصق
متوسط الحجم 

1 Plastic small ball1 کورة بالستیکیة صغیرة

1 Pack of lego bricksعلبة مکعبات اللیغو

4 Colors of tempera 
paint

4 دهان تیمبرا 
بألوان مختلفة 

2 Wooden stick/skewer 2 اعواد شوي خشبیة

1 Roll of string 
(any type)(أي نوع) لفة خیط

4 Colored papers strips
شرائط ورق 

ملونه ( 4 الوان)

6 Paper cup or toilet 
paper roll 6 اکواب ورقیة

1 Roll of cellophane 
plastic wrap

1 لفة بالستیك 
سولوفان

1 Pack markers or 
sharpies colors علبة ألوان سحریة

1 Flashlight 1 کشاف / مصباح

Liquid hand soap 
(500 ml)

صابون یدین سائل 
(500 مل)

1 Silicon molds قالب سیلکون

1 Large size cardboard 
box 21×16×9

صندوق کرتوني 
کبیر 9×16×21

1 Medium size 
cardboard box 12×9×5

صندوق کرتوني 
متوسط 5×9×12

1 pair of scissors1 مقص

Liquid glue (118 ml)(118مل) 1 صمغ سائل

6 Water bottle caps 6 اغطیة علب ماء

1 Roll of aluminum1 لفة من القصدیر

1 Bag of brown toast
کیس من التوست 

األسمر

1 Carrotجزرة

1 Cucumber خیارة

Olivesزیتون

1 Tomato 1 طماطم

1 Pack of cheese slices  علبة شرائح جبن

1 Box of corn starch علبة نشاء الذرة

 Food colors (3 colors) (3 الوان) ملون الطعام

1 Pack of fabric 
fastener dot velcro

1 علبة من دوائر 
الصقة لتثبیت

1 Pack of popsicle 
sticks

علبة من اعواد 
املثلجات الخشبیة 

1 Bag gelatinکیس من الجیالتین

Bottle of body wash 
(500 ml)

علبة من صابون الجسم 
(500 مل)

2 Plastic combs2 مشط بالستیکي

1 Piece of wool cloth  قطعة قماش
قطنیة 

Wool yarn (3 colors)(3 الوان) خیط صوف

1 Pack of googly eyes
علبة من العیون 

املتحرکة

6 Straws with 
folded head 

6 اعواد شفط ذات 
رأس منثني

Indicates that this material is in jarir kitتشیر إلی أن اآلداة موجودة في حقیبة جریر
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