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سّجل للتطوع في 
أعمال الخير

ماذا عن صناعة 
المثلجات بنفسك؟

2 أغسطس 1 أغسطس 31 يوليو 30 يوليو 4 أغسطس3 أغسطس29 يوليو

بادر لدعوة أصدقائك 
إلى حفلة لجمع 

التبرعات

أطلق العنان لحسك 
الفني ولّون أوعية 

النباتات بألوان مشرقة

اعقد صداقة جديدة هذا 
األسبوع- ربّما مع جارك 

أو زميلك في المخيم

سّجل في دروس 
لتعّلم الموسيقا وابدأ 

رحلتك في تعلم 
العزف على آلة جديدة

هناك أشياء تحسبها 
صغيرة ولكنها تستحق 
التقدير، استيقظ باكراً 

واستمتع بشروق 
الشمس

ليس لديك معدات 
رياضية؟ ال مشكلة، 

حافظ على رشاقتك 
باستخدام الكرسي

ُزر سوقاً شعبياً 
للخضروات وتعرّف 

على مصدر الخضروات 
التي تأكلها

9 أغسطس 8 أغسطس 7 أغسطس 6 أغسطس 11 أغسطس10 أغسطس5 أغسطس

الترامبولين التقليدية 
هي فكرة قديمة، 
اصنع مع عائلتك 

ترامبولين مائية رائعة 

كثر على  تعرّف أ
جذورك من خالل 
بحثك عن شجرة 

عائلتك

تعلم لغة جديدة جّرب مهاراتك في فن 
األوريغامي واصنع 

أشكاالً ورقية بلمسة 
فنية

ابدأ يومك بمرح من 
خالل المشاركة في 
درس يوغا الضحك

اصنع فقاعات قوية 
بخطوات بسيطة

جرب ممارسة رياضة 
جديدة لم تجربها من 

قبل
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كتب مع أخوتك  ا
مسرحية هزلية وقّدمها 

لعائلتك وأصدقائك

استمتع بأمسية 
لمشاهدة حوارات 

TED Talk

اقرأ شيئاً جديداً، ربّما 
قصصاً قصيرة أو 

مذكرات شخصية أو 
كتب واقعية

حّمل واقرأ كتباً في 
األدب الكالسكي 

مجاناً

تعّلم كيف تتنبأ بحالة 
الطقس من خالل 

النظر إلى الغيوم

تحّمس وأنت تصنع 
سائالً غير نيوتوني 

يتحّول إلى مواد صلبة 
او سائلة بظروف معينة

اصنع مثلجاتك 
الصحية بنفسك- جّرب 

هذه الوصفة اللذيذة 
لحلوى قوس قزح
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شارك في درس زومبا 
ودع قلبك ينبض 

بسرعة

بادر إلى بناء قلعة من 
مكعبات الليغو مع 

عائلتك

كتب أو صمم كتابك  ا
بنفسك ومن ثّم 

اطبعه 

إنه يوم اإلثنين، توّقف 
عّما تقوم به لعدة مرات 
في اليوم واسأل نفسك، 

كيف هو شعوري؟

ودÃع عطلتك الصيفية 
بإيجابية، ومارس 

تصرفات لطيفة في كّل 
يوم من أيام هذا 

األسبوع

هل يستهويك إخراج 
األفالم؟ اصنع فيلماً 

بالحركة البطيئة

--

30 أغسطس 29 أغسطس 28 أغسطس 27 أغسطس 2 سبتمبر1 سبتمبر26 أغسطس

-- انتسب إلى دورة 
إسعافات أولية

تحّدى نفسك بّحل لغز 
مكعب روكبي الملون

اصقل مهاراتك في 
لغة البرمجة قبل 

بداية العام الدراسي 
الجديد

اصنع ألبوم صور 
لعطلتك الصيفية
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https://science.howstuffworks.com/innovation/edible-innovations/ice-cream3.htm
https://www.punchbowl.com/p/how-to-host-a-giving-party
https://laughteryoga.org/
https://www.origami-fun.com/origami-for-kids.html
https://www.duolingo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Bu4_3Gtis_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dunNycrl6Ag
https://thehomeschoolscientist.com/using-clouds-to-predict-the-weather/#.U3TLS4FdVQA
http://www.classicreader.com/
https://www.ted.com/
https://www.stevespanglerscience.com/2012/06/18/backyard-bouncing-bubbles-head-outside-for-sick-science-summer-camp/
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas
http://www.blurb.com/
http://www.instructables.com/id/Oobleck/
http://www.geniuskitchen.com/recipe/rainbow-popsicles-529733
https://hourofcode.com/us/beyond



