
إرشادات االستخدام لألهل
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مفكرة لألطفال

* سنبدأ باستخدام هذه المفكرة ليلة العيد 
-أخر يوم من رمضان- 

* سنقرأ مع أطفالنا أول 4 صفحات منها
و نكمل ما تبقى صباح يوم العيد .

* سنقوم بقص الشخصية المناسبة
(بنت/ولد)        

و نلصقها على عود خشبي لتتنقل 
 معنا داخل المفكرة . 

* سنقوم بتلوين الرسمات المناسبة
و نقضي وقتًا ممتعًا مع أطفالنا  .

* كذلك سنقص اشكال الزينة
 و نعلقها معا في مكان جميل . 

من ص13

أفكار ونصوص : لما شرعب
تصميم وتنسيق : حنين الجوالني

رمضان ١٤٤١

ُرواق



الشهُر الذي ُصمناه و تسابقنا فيه 
على فعل الخير ،

ها قد أوشك على االنتهاء ..

شهُر رمضان 

30
رمضان 

 هو يوُم

 من ربنا
ٌ
 لنا و هدية

ٌ
 العيُد فرحة

بعد شهٍر من الصيام و القيام

عيد الفطر

1
شوال

فيا رب اجعلنا من العتقاء ..

غدًا
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يا  للسعادة و الهناء

  أعياد المسلمين ثالثة :

 يوم
اجلمعة

عيد
الفطر

عيد
األضحى

 ! ! !

في العيد
نرتدي مالبس بألوان زاهية

ربما فستانًا أحمرًا أو قميصًا أصفرًا
 خضراء

ً
أو بنطاًال أزرقًا أو حتى بكلة
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استيقظوا .. استيقظوا

اسمعوا التكبيرات التي
 صداها األرجاء !!  

ُ
يمأل

 سأسبقَك إلى                   

تي الصفراء  !
ّ
 أنا  و بط

االستحمام 
إنّه العيد !
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حان وقُت ارتداِء

مالبِس العيد
هيا فلننسق من األلوان ما نشاء !

* فلنقم بتلوين المالبس التي تعجبنا ..  

في كل عيٍد نذهُب 
ألداء الصالة في المسجد ..

و نتبادل التهاني و الحلويات
مع  المسلمين من كل األنحاء ..
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لكّننا اليوم سنبقى في البيت
حتى ال نكون سببًا في

انتشار المرض 
(فايروس كورونا)

و سندعو ربنا أن يرفع هذا الوباء

و لن ينقص هذا من فرحتنا ،
 الذكية تقّرُب البعيد ..

ُ
 فالهواتف

سنشارك األهل و األصدقاء
جمال هذه األجواء ..
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 على الزينة و الرسائل الجميلة
و الهدايا التي وجدناها

في كل األنحاء !
112

مبارك علينا و عليكم العيد
و على أمة المسلمين جمعاء

 شكراً بابا .. شكراً ماما ..

* ما رأيكم أن نلون الصورة ؟ 
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* فلنقم بقص صورة الطفل أو الطفلة 
ليرافقانا في المفكرة ..

* فلنضع هدايا بسيطة في غرف أطفالنا و نزينها
بالباللين أثناء نومهم حتى يستيقظوا على فرحة . 

* دعوهم يستيقظوا على صوت تكبيراتكم
في المنزل و قولوا لهم أنه يوم العيد 

* تناولوا حبة تمر بعد أذان الفجر و أخبروهم
أنكم اليوم مفطرون و بإمكانكم 

تناول الطعام متى شئتم 

* شغلوا أناشيد العيد في المنزل 
و العبوا معهم و أقيموا بعض المسابقات 

* فلتكن وجبة الغداء محضرة بطريقة مميزة
و بمكان مميز -غير المطبخ-  و ادعوهم لتناولها 

و هم يرتدون مالبس العيد  
و بإمكانكم إرفاق هدية بسيطة مع الوجبة لمزيد من المرح .

* انثروا رسائل جميلة في أنحاء المنزل
تعبر عن حبكم و فرحتكم بقضاء وقت خاص 

مع أطفالكم هذا العيد  .

نتمنى لكم قضاء وقٍت ممتٍع مليٍء
 بالفرح و الطاعات 

و كل عام و أنتم بخير

سنضع بين أيديكم بعض األفكار لقضاء عيد مليء بالمرح :

 أعزائنا األهل
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١. قوموا بقص الشكل
 ٢. أحدثوا به ثقوب

٣. مرروا خيطًا من خالل الثقوب

  هيا نصنع                
 و نعلقه في مكان جميل :

حبل زينة

أصبحت جاهزة اآلن  !
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 نتمنى أن تكون مفكرتنا قد نالت

إعجابكم وإعجاب أطفالكم ..

أحببنا أن نشارككم هذه األفكار إلسعاد 

أحبائنا األطفال في ظل الظروف الراهنة ..

لما شرعب
حنين الجوالني

ميسم الكسواني
 ضحى المظفر

فريق العمل :

ندعو المولى أن يرفع عنا البالء
وأن يعيد علينا رمضان ونحن في أحسن حال 

وأن يتقبل منا هذا العمل ..

رمضان ١٣١٤٤١-٥-٢٠٢٠

ُرواق
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