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 عائالتنا العزيزة

ي هذه الحالة الغير المعتادة ندعوكم لعدم القلق هنا بعض 
 
حيث أننا ف

 االفكارالمناسبة التى تساعدكم عىل تخىط االمر: 
 
 
 الرياضة وممارسة النشاط-
  
 . ممارسة الرياضة مًعا والحفاظ عىل لياقتكم البدنية: عن طريق مشاهدة 1

ون    YouTube مقاطع الفيديوعير الموقع االلكيى
 للرقص والقفز عىل الحبل ، الخ.كلما كان هناك المزيد من أفراد األرسة

 الكثير  YouTubeلالنضمام ، كلما زاد عامل المرح. يقدم هذا الموقع 
 من األفكار للتقليد. نصيحتنا المفضلة: 

 
نامج يستهدف االطفال من سن الروضة  ALBAدرس  • ي اليومي هذا الير

الرياض 
 .هقة اىل سن المرا

https://www.youtube.com/playlist 
QyoIQrt7MSx 

  
 تحسير  اللغة بطريقة ترفيهية: •

 التدريبات باللغة األلمانية
onlinehttps://www.youtube.com/user/fitforfun 

 
 االن وقد حان وقت الربيع وأصبح الطقس -ممارسة رياضة المشى مع العائلة  .2

ي الخارج والشمس ساطعة للغاية وعىل
 
وس  أكير دفئا ف  الرغم من اجتياح فير

ونظًرا ألن المالعب مغلقة حالًيا فانه من الجيد لكم الخروج اىل اقرب كورونا 
 .مع العائلة  غابة اواىل الحقول الزراعية واكتشافها 

 
 للغاية بالنسبة لك ، فقم بتجربة 3

ً
ي ممال

 . إذا كان المشى
Geocashing))  ي

 
هوعبارة عن نوع من المطاردة والبحث عن : البحث الجغراف

عن طريق  وتعتمد أماكن االختباء عىل  الجغرافيةاإلحداثيات  GPSالكي  
نت  اإلحداثيات الجغرافية عىل اإلنيى

ها ويمكن بعد ذلك  الخاص بك عن طريق  GPSاستخدام جهاز استقبال ونشى
ي 
 
ي المدينة أو ف

 
ي كل مكان: ف

 
ي " موجود ف

 
استخدام الهاتف الذىك. "البحث الجغراف

ة أو الطبيعة  القرى الصغير

https://www.youtube.com/playlist
https://www.youtube.com/user/fitforfunonline
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https://www.geocaching.com/play 
 
4 :"  . تحويل الشقة إىل "ملعب داخىلي
 
 قم بانشاء مسار من العقبات للقفزاو التسلق أو الموازنة. •
 
زجاجات بالستيكية فارغة وكرة تنس وستكون لديك  10: البولينج الداخىلي •

 اى مكان التوجد به اشياء قابلة للكش. 
 
 صالة بولينغ بغرفة المعيشة او ف

 

 
 المطبخ والحديقة

 
: استمتع مع عائلتك بتحضير أش . 5 ىه الوصفات من خالل معا نطىه ونخير 

ي  www.chefkoch.deموقع 
ون  يمكنك أيضا تحميله من متجر األلعاب اإللكيى

 عىل جهازك المحمول . 
 
زراعة البذور والنباتات : إذا كنت من محتر الزراعة يمكنك زرع بعض النباتات  . 6

وات ومن بعد استخدامهم للطىه.   والخض 
 
فة او نافذة تستطيع  . 7 تنسيق الحدائق : بغض النظر إذا كان لديك حديقة او رسى

اإلعتناء بالنباتات ومراقبتها أثناء النمو .يمكنك أيضا محاولة إستخراج أنواع 
وات.   جديدة من بذور الفاكهة والخض 

 
لية :  ز  المدرسة والواجبات المنز

 
ل • ية عن طريق والديك أو يمكنك الحصول عىل المساعدة بالواجبات المي  

صديق ومساعدين العائالت وبالطبع من المعلمير  عير الهاتف أو مكالمات فيديو  
ونية مثال:   كما أنه يوجد هنا العديد من المواقع اإللكيى

•www. ilern .ch   
 للغة األلمانية والرياضيات 

• school.de-www.corona  
نت خالل  توجيه تالميذ المدارس واآلباء لكيفية توجيه الطلبة التعلم عىل اإلنيى

 هذا الوقت
• www.youtube.com  /Channel/UCbDFAFEFrkreZ2kk3BPc4Q 

Der Kanal mit dem Fisch 
 يوجد هنا للمرحلة اإلبتدائية عىل موقع اليوتيوب. 

https://www.geocaching.com/play
http://www.chefkoch.de/
http://www.corona-school.de/
http://www.corona-school.de/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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•www.youtube 

.com/channel/UCy0FxMgGUIRnkxCoNZUNRQQ/playlist   
 للمستوى المتوسط والمتقدم وخاصة الهندسة

 
• www.youtube.com/user/echteinfach/playlist . 

 للمستوى المتوسط والمتقدم خاصة الرياضيات 
•www.youtube.com/user/bechuplearning/playlist   

 للمستوى المتقدم والجامعات تعلم الرياضيات مع دانييل يونج
 

*يمكن أيضا تعلم مفردات اللغات األجنبية جيدا عير التطبيقات . فقط أدخل  
ونية أو عىل   كل من متجر التطبيقات اإللكيى

 
يط البحث ف  رسى

 
كلمة "المفردات" ف
وني أو  PONS(من  PONS Vokabeltrainerة مثال )المواقع اإللكيى

(Vokabeltraier من )Ruben Gees . 
 

 إقرأ وأكتب
 
 .إقرأ قصة ممتعة،بكل رسور يمكن رسم صورة وإرسالها إلينا وتروى لنا قصتها . 9
نت إىل المكتبة العامة هناك يوجد الكثير من العروض . •  إنظر عىل اإلنيى
ي أو متجر األلعاب بديل عن المكتبة العامة يمكنك ال•

ون  قراءة عىل الموقع اإللكيى
ي . 
ون   اإللكيى

www.einfachvorlesen.de 
 
.كتابة الرسائل إما لألصدقاء األعزاء أو للجدة والجد الذين ال يسمح لهم 10

 . ي الوقت الحاىلي
 
 بالزيارة ف

كة أو 11 ة إذا كان األطفال أكير .إكتب أو صمم مذكرات مشيى إكتب قصة قصير
 بقليل يمكن لكل شخص أن يكتب قطعة من هذا العمل . 

 
 

 وسائل اإلعالم
 
ي عىل القنوات العامة والمكتبات اإلعالمية الكثير من  -12

نامج التلفزيون  يقدم الير
 المحتوى خاصة لألطفال. 

ي )•
 
العالم ، موضحة (الشعار! األخبار الحالية من جميع أنحاء Logoكل يوم ف
 https :www.zdf.de/kinder/Logoبوضوح: 

 

http://www.youtube.com/user/echteinfach/playlist
http://www.youtube.com/user/echteinfach/playlist
http://www.einfachvorlesen.de/
http://www.zdf.de/kinder/Logo
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https://www.kinderetz.de /   → ا كقناة عىل
ً
كالهما متاحان أيض

YouTube . 
 
 من السينما: أمسية سينم.بد 13

ً
ىلي الصنعال

 .ائية عائلية مع فشار مي  
 
.التحدث عىل الهاتف مع اصدقأيكم والبقاء عىل التواصل معهم لالطمٔينان  

يضا لمعرفة كيف يمضوا اوقاتهم.. 
ٔ
 عليهم ومعرفة كل جديد، وا

 
ي ننصح بها : 15

 .قنوات اليوتيوب التى
•SWR Kindernetz 

https://www.youtube 
 .com/channel/UCv_xAMMONoka7AgFDcYg07w 
 
•SWR Kindernetz Plus : 

https://www.youtube.com/user/Kindernetz 
 
طفال/ شباب•

ٔ
  ساعة رياضية للروضة والتعليم األساسي واالعدادي ا

•ALBA BERLINALBAs 
•

https://youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg
25QyolQrt7MSx 

 
 FIT FOR FUNتمارين رياضية باللغة األلمانية•

https://www.YouTube.com/User/fitforfunonline  
 
•ZDFtiviKinder  :https://www.youtube.vom/user/ZDFtivikinder  
 
 
طل العأيلية سوية. خططوا للرحلة/ العطلة .مشاهدة فيديوهات وصور الع16

وس . .الكورونا زمة فير
ٔ
 القادمة مع عأيلتكم بعد انتهاء ا

 
 واللعب اليدوية األعمال

 
يكم بيوم مقلوب، يوم التنكر، يوم رواد الفضاء 17

ٔ
: ما هو را .فكروا بموضوع يومي

و يوم الحكايات او يوم االدغال؟ 
ٔ
 ا

 الخيال ليس له حدود! 

https://www.kinderetz.de/
https://www.youtube/
https://www.youtube.com/user/Kindernetz
https://youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyolQrt7MSx
https://youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyolQrt7MSx
https://www.youtube.com/User/fitforfunonline
https://www.youtube.vom/user/ZDFtivikinder
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غلوا باألعمال اليدوية والرسم قدر المستطاع :من ألوان األصابع، ورق .انش18

 الكرتون المقوى أوراق الكتابة يمكن صنع الكثير 
األطفال الكبار يمكنكم نسج السالل، الحياكة او تعلم االعمال الصوفية. كونوا 

ي االعمال اليدوية 
 
مبدعير  مواضيع متنوعة، صفحات الغاز، نصأيح ف

https://www.geo.de/geolino  قطع العجير  المملح
-wenigen-in-rezept-http://utopia.de/ratgeber/salzteig

backen-und-herstellen-schritten /  نفسكم
ٔ
تحضير العجينة با

-nachhaltig-rtkl-https://www.geo.de/geolino/basteln/17728
knete-ihr-koennt-so-basteln- 

selber-machen 
.من المعلبات الفارغة، بكرات ورق التواليت الخ.. يمكنكم صنع مدن خيالية، 

رجال الية والكثير من االعمال اليدوية .تعلم العاب الطاولة، العاب الورق 
 واأللعاب او الخدع الورقية/ األلعاب السحرية. 

 
نت .  .هنالك الكثير 19  من األفكار باألنيى
 

خرىطرق 
ٔ
 لشغل أوقات الفراغ  ا

 
يضا إعادة ترتيب او 20

ٔ
تيب والتنظيف الربيىع يمكنكم ا .إستغلوا أوقات الفراغ لليى

 تنظيف سلة األلعاب وخزانة المالبس. 
ة راحة من الواجبات 21 .عليكم اإلستماع بالوقت الراهن حيث يمكنكم أخذ فيى

الجدول اليوم المزدحم،فبعد إنتهاء األزمة والعودة إىل العملية واإلجتماعية و 
 الروتير  اليوم سوف تتذكرون هذا الوقت وتشتاقون إليه . 

 
 لألولياء األمور )األمهات واألباء(

 
.عند اإلمكان حاولوا توفير قسط من الراحة لبعضكم البعض لقضاء بعض 22

وريات مثل ،  اإلستحمام، ممارسة الرياضة او القراءة يجب الحصول عىل الض 
بعض الهدوء من دون إزعاج األطفال لكم. وذلك يساعد عىل مواصلة الواجبات 

 اليومية عىل أكمل وجه. 
 
.حافظوا عىل يوم منتظم : المخططات تقدم األمان وتساعدكم عىل عدم 23

وس كورونا .   الغرق بالفوض  بسبب ازمة فير

https://www.geo.de/geolino
http://utopia.de/ratgeber/salzteig-rezept-in-wenigen-schritten-herstellen-und-backen/
http://utopia.de/ratgeber/salzteig-rezept-in-wenigen-schritten-herstellen-und-backen/
https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-koennt-ihr-knete-
https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-koennt-ihr-knete-
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 وقت محدد، تناولوا الفطور الصباحي سويا. أيقظوا األ 
 
طفال خالل أيام األسبوع ف

حددوا وقت معير  إلنجاز الفروض .المدرسية وممارسة الرياضة والنشاطات 
وقات الفراغ. 

ٔ
ي ا
 
 األخرى ف

 
ام 24  أفراد األرسة عن الوضع الراهن. انتبهوا إىل إليى 

ى
.تحدثوا مع اطفالكم وباف

حوا لهم األطفال بعدم التواصل مع  اآلخرين إىل آخره للحفاظ عىل سالمتهم . إرسى
ازية الحالية. عدم تقديم النصح ألطفالكم سيسبب  سباب اإلجراءات االحيى

ٔ
ا

ح عىل اليوتيوب نجده  ح الوضع لهم. هذا الشى الخوف والقلق لهم األفضل رسى
 جيد جدا. 

•ps://www.youtube.com/watch?v=GZnF8BQrpwhtt 
 
كم مع أطفالكم، عندما 25 وقات راحة ألنفسكم. عند نفاذ صير

ٔ
.إحصلوا عىل ا

تواجد االفكار عديمة المعت  برأس أطفالكم، إمنحوا أنفسكم بعض الراحة 
ح  فة وتنفسوا قليال . يمكنكم رسى المهمة. إذهبوا للنوم قليال أو قفوا عىل الشى

نفسكم.  تضفاتكم
ٔ
هذه ألطفالكم والقول لهم بأنكم بحاجة للحظات لإلنفراد با

 أي وقت ، نحن موجودون من أجلكم. 
 
 يمكنكم االتصال بنا ف

 
ورية ارقام  اتصال ونقاط ضز
 
يضا التواصل مع هذه الدوأير والحصول عىل المساعدة 26

ٔ
 .يمكنكم ا

تكون الهوية غير اإلتصال مجان  وس 116111مكتب رعاية األطفال والشباب• 
 معروفة من الهاتف أو الموبايل 

 مساًءا8ظهًرا حتى 2متاح أيام اإلثنير  والسبت من الساعة 
 
ي • 

يام االثنير  و الجمعة من الساعة • دأيرة رعاية الوالدين االتصال مجان 
ٔ
-9من ا

يام الثالثاء والخميس من الساعة  11
ٔ
 مساء  7-5ا
 
من اإلثنير  للخميس من الساعة •  9131 0302017هاتف الرعاية للمحتاجير  •
 حتى الساعة  9

ً
 مساء  6صباحا

 
.  08004040020هاتف رعاية الحوامل • ي

 عىل مدار الساعة واالتصال مجان 
 

ي تطبيق هذه األفكار يمكنكم االتصال بنا وسنقوم 
 
ي حال إحتياجكم للمساعدة ف

 
ف

ي هذه !المحنة
 
. نحن معكم ف

ً
 بٕايجاد حل سويا

 
صحاء!  مع تحياتنا 

ٔ
ل وا  الخالصة إبقوا بالمي  

https://www.youtube.com/watch?v=GZnF8BQrpw
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ل وال نستطيع رؤية أصدقاءنا  *ملحوظة: نحن أيضا نعمل معظم الوقت من المي  

 حالة ذهابنا إىل المكتب نحافظ دائما عىل المسافات بيننا . 
 
 . وف
 
 
 

 


