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 عرض علمي )رحلة إلى الفضاء(

The science show: A trip to space 
 

 
 ذكاء عاطفي )رسالة لعائلتي(
Emotional Intelligence 

 

 
 منحوتات ورقية

Paper sculptures 
 

 
 

 
 
 

 األسبوع األول
Week 1 
 

    7حتى  2من 
 
 كانون الثان

January 2 - 7 

 
 زومبا

Zumba 
 

 
 سحر المغناطيس

The magic of magnets 
  

   
 غيوم من ساليم
Slime clouds 

 
 

 علوم مع السيد واي
Science with Mr. Y 

 
 صناعة سيارة
Car making 

 

 
 جولة في قاعة المعروضات

Exhibit Hall tour 
 

 
 معرض وعمل جماعي

Group project + Exhibition 
 

 
 لعب وحركة

Movement and play  

 
 قصة من الخيال

 
Fictionary 

 

 
 

 
 الرسم بالضوء

Drawing with light 

 
 رّحب وقابل

Meet & greet 
 

 
 ابتكار آلة موسيقية

An instrument making 

 
 ذكاء عاطفي )دوائر االنتماء(

Emotional Intelligence (Circles of belonging) 
 

 
 صباغة حقيقة
Bag dyeing 

 

 
  
 
 األسبوع الثان

Week 2 
 

    13حتى  9من 
 
 كانون الثان

January 9 - 13 

 
 عرض علمي

Science show 

     
 النحلة زيزي

Zizi the Bee 

   
 ُدمى من حول العالم
Global puppets 

 
 صناعة ُدمى

   
 طبخ: كيكة في الكوب

 
 جولة في قاعة المعروضات
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Puppet making Cooking: Cup Cake  Exhibit Hall tour 
 

 
 معرض وعمل جماعي

Group project + Exhibition 
 

 
 صناعة فيلم

Film making 

      
 العلوم وراء الحمم البركانية

Science behind lava 
 
   

 
  

 
 لعب وحركة

Movement and play 
 

 
 عرض ُدمى

Puppet show 

 
 

 عرض علمي )سباق ثاني أكسيد الكربون(
The Science show: CO2 race 

 

         
 لصديقي(ذكاء عاطفي )قالدة 

Emotional Intelligence (A necklace to my 
friend) 

 
 فيلم ومشروب دافئ

Movie + Hot drink 

 
 

 األسبوع الثالث 
Week 3 

 
 

    20حتى  16من 
 
 كانون الثان

January 16 - 20 

 
 أزياء وأدوات

Costumes & tools 
 

 
 نجارة

Carpentry 
 

  
 مخبوزات فنية  

Artistic baking 
 

    
 ومسابقة قصة

Story & contest 
 

 
 صناعة دمى الجوارب

Sock puppet making 

    
  قاعة المعروضات

 
 جولة ف

Exhibit Hall tour 
 

     
 معرض وعمل جماعي

Group project + Exhibition 
 

 
 لعب وحركة

Movement and play 

 
 عرض أزياء

Fashion show 
 

 
 

 
 علوم مسلية

Fun science 
 

 
 زومبا

Zumba 

 

 
 العرض العلمي: جاهز، استعد، تفاَعل

The science show: Ready, Steady, 
Interact 

   

 
 ذكاء عاطفي )القلب الفارغ(

Emotional Intelligence (Empty heart) 

 
 ألواح تعبيرية

Expression Boards 

 
 األسبوع الرابع

Week 4 
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 بالثلجاللعب 

Playing with snow 

 
 قصة ومسابقة

Story & contest 
 

    
 أقنعة مجنونة

Crazy masks 

 
    27حتى  23من 

 
 كانون الثان

January 23 - 27 

 
 البحث عن أبطال القصة

Looking for the story characters 

 
 متاهات مذهلة

Amazing mazes 

 
 جولة في قاعة المعروضات

Exhibit Hall tour 
 

   

 معرض وعمل جماعي
Group project + Exhibition 

 

 
 لعب وحركة

Movement and play 

 
 حفلة شاي

Tea party 
  

 

 فيلم داخل القبة
Movie in the planetarium  

 
 توهجات في الظالم

Glow in the dark 
 

 
 خدع بصرية وألعاب

Optical illusion + games 
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 الوصف اسم النشاط
 منحوتات ورقية

Paper miniatures 
رسمة بسيطة إلى منحوتة ورقية ثالثية األبعاد باستخدام مواد بسيطة من الفرصة للمشاركين لتحويل فكرة و  بسيطة سيصنع األطفال مجسمات مذهلة! سيتيح هذا المشروع من مواد

 ورق جرائد، الصق وألوان.
Children will create simple projects from different materials. This projects allows them to transform an idea or a simple sketch into a 3D 
paper miniature.  

 صباغة حقيبة
Bag Dyeing 

ية وسيتعرفوا على كياس البالستيكية ولنصنع حقيبة قماشية مميزة متعددة االستعماالت! سيدعم األطفال فكرة إعادة االستعمال من خالل صنع كيس/ حقيبة قماشف استعمال األلنوق
 ا بمواد مختلفة من اختيارهم.لتلوين حقائبهم وتزيينها الحق   Tie dyeتقنية الصبغ الرائجة 

Let’s stop using plastic bags and make our own fabric bags that have many uses. Children will learn the importance of recycling through 
making a fabric bag, while learning the trending fabric dyeing technique Tie Dye. 

أو بالستيك خاص تحتاج إلى خبزها في الفرن على درجات حرارة معينة لتكسبها صالبة وجعلها غير  ،صلصال؟! سيتعرف المشاركون على فن صنع أشكال من ف؟ كيفن وخبز مخبوزات فنية
 قابلة للكسر.

Baking & art? Participants will learn more about the art of shaping clay, or shaping plastic that need to be processed on certain 
temperatures to transform it into more stiff state. 

عصرية مميزة تضاهي أحجامهم   سيتيح هذا العمل الفني لألطفال التعبير عن أنفسهم بطريقة غير اعتيادية لتشجيعهم بمشاركة جوانب من شخصياتهم مع اآلخرين بطريقة فنية ألواح تعبيرية
 .باستخدام عدة تقنيات ومواد مختلفة

Children will get the chance to express themselves in an unusual way, aiming at encouraging them to share more about their personalities 
with others. This will be done through large boards using different techniques. 

 والتحدي والتعاون والمشاركة بين المجموعات. للمرحفرصة  هالكن ،فائزتحديد ليس الهدف منها ألعاب جماعية ومسابقات  اللعب والحركة
Group games and challenges. it doesn’t matter who wins, the goal is to laugh, have fun and cooperation with friends. 

 .وقت ممتع مليء بالحركة وتفريغ الطاقات زومبا
Great time to have fun and release energy. 

 قضاء وقت ممتع بتشكيل وصناعة أشكال جميلة من الثلج الصناعي البارد وبأجواء دافئة. اللعب بالثلج
Fun time playing and making nice shapes with the cold artificial snow in warm atmosphere. 

 فرصة للقاء ضيف فنان ومحاورته ومشاركته األفكار. رحب وقابل
Meet & greet special guests and artists. Open a dialogue with them and share ideas. 
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 مى من مواد مختلفة هذا العام سيستخدمونها في عرض دمى جماعي مع أصدقائهم.سيصنع األطفال د   صناعة دمى
Children will make puppets from different materials. They will use them to present a performance with their friends. 

 اختبأ أبطال قصة أليس في بالد العجائب بين المعروضات وسيقوم األطفال برحلة بحث إليجادهم. البحث عن أبطال القصة
The main characters of the “Alice in Wonderland” story hid between the exhibits and children will look for them. 

 ألغاز تجدونها وتبحثون عن الحلول للوصول في النهاية إلى الكنز من خالل رحلة بين متاهات المكتبة. متاهات مذهلة
Look for riddles and look for the solution to reach to the treasure at the end. This will take place between the Library’s mazes. 

 هم وأدواتهم الغريبة ليعرضوها على السجادة الحمراء.~ل لصناعة أزياحان دور األطفا ،بعد مشاهدة فيلم غني باألزياء الغريبة والمجنونة أدواتأزياء و 
After watching a movie rich with style and crazy fashion, it is the children’s turn to create their own strange costumes to present them 
on the runway 

 .ها ثم يلعبون ألعابا بهلوانيةئخدع بصرية ويكتشفون السر من ورا وقت جميل سيقضيه األطفال بمشاهدة خدع بصرية وألعاب
Children will spend time watching optical tricks and figure out the secret behind them. They will do circus tricks as well. 

 ثم ارسم مسار السباق الخاص بك واصنع سيارتك من كرتون وابدأ القيادة للوصول لخط النهاية.. تعّرف عليها طيس خاصية سحرية لجذب بعض الموادللمغنا سحر المغناطيس
Magnets has a magical characteristic of attracting some materials. Name them and draw your own race track and cardboard car. Start 
racing until the end line. 

 وسنصنع نحالتنا ونشاركها الرقص في النهاية. ،النحالت أخواتهاالنحلة زيزي ضيفتنا لليوم قدمت لتعرفنا عن لغة التواصل بينها وبين  النحلة زيزي 
Zizi the Bee will be our guest to educate us about the language or method the bees use to communicate, while we make our own bees 
and dance with them. 

 .ورشات تهدف إلى تنمية القدرة على إدراك، واستخدام، وفهم، وإدارة، والتعامل مع العواطف والمشاعر الذكاء العاطفي
Workshops that aim at developing children’s emotional intelligence skills, by helping them realize, understand, use and control and deal 
with their emotions. 

عليها، وحل أي صعوبات تواجه الطفل خالل صنعها  أنشطة تهدف إلى تنمية التفكير اإلبداعي عند الطفل وقدرته على حل المشكالت، من خالل  صناعة اختراعات متنوعة والتعديل التنكرة
 من تلقاء نفسه. في مخيمنا لهذا العام يتطرق الطفل إلى صناعات من الحرف اليدوية كالنجارة والبناء.

 ل تطبيقها بنفسه.منة يستطيع الطفآربة، من خالل توفير تجارب علمية أنشطة علمية تهدف إلى تنمية قدرة األطفال على المالحظة والتج علوم مسلية
Scientific activities aim to develop children’s observation & experimental skills, through hands-on projects and experiments. 

 مواد مختلفة، مسننات وورق شجر وشبر وغيرها الكثير سيصنع منها األطفال أقنعتهم المجنونة. أقنعة مجنونة
They will make their own crazy masks without rules. 



7 
 

 داخل الميكرويف للحصول على كيكة لذيذة. امقادير محددة يضيفونها داخل الكوب يضيفون نكهات من اختيارهم ويضعوه كيكة في الكوب
Children add ingredients in the cup with their favorite flavors, and cook it in the microwave to get delicious cake. 

 ئهعد للحضور ومشاهدة طفلهم وأصدقاعن المو  األهل إبالغوسيتم  ،منتج فردي سيعرضه من خالل معرض يشمل جميع منتجات األطفال يحصل كل طفل علىنهاية األسبوع في  معرض وعمل جماعي
ا ليشاهدوا إنجاز األطفال المشاركين. . ويكون المعرضيتحدثون عن منتجاتهم ا للزوار داخل المتحف أيض   مفتوح 

At the end of each week, each children has their final product to present in an exhibition that gathers all other products/ projects. Parents 
will be informed of the day and time to attend and listen to children speaking about their projects. Museum’s visitors will be allowed to 
attend to watch the creative works. 
 

 البناؤون الصغار.أنشطة تفاعلية تشمل جوالت حّرة والتسلق والطيران التشبيهي وأنشطة خاصة بالمعروضات مثل  جولة في قاعة المعروضات، كالسيكيات المتحف
A tour at the Exhibit Hall: interactive activities include free tours, climbing, flaying simulation and special exhibit-based activities. 

 
 

 

 

 

 


