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توجه نحو البحر وامِض 
وقتك هناك في ممارسة 
بعض الرياضات البحرية 

كالغوص أو ركوب 
األمواج

من باب التسلية، 
اصنع مزالجك 

بنفسك

12 يوليو 11 يوليو 10 يوليو 9 يوليو 14 يوليو13 يوليو8 يوليو

ماذا عن مواهبك 
الفنية؟ مارسها في 

الرسم على حذائك 
الرياضي القديم

لنضع هدفاً لهذا 
الصيف، 10 آالف 

خطوة يومياً، هل أنت 
مستعد؟

هل سبق وجربت 
الزراعة؟ شاركنا مراحل 

نمو نبتاتك خالل هذا 
الصيف

تعلّم خدعة سحرية 
وفاجئ بها أصدقائك 

الحقاً

انضم إلى ناٍد صيفي 
للقراءة أو أنشئ نادياً 

مع أصدقائك

هل تمتلك حيواناً 
أليفاً؟.. علّمه مهارة 

جديدة!

توجه إلى شاطئ البحر، 
وشارك في حماية 

البيئة بطريقتك 
الخاصة

19 يوليو 18 يوليو 17 يوليو 16 يوليو 21 يوليو20 يوليو15 يوليو

هل الطقس حار جداً 
في الخارج؟ سّجل في 
ناٍد  مغلق لممارسة 

الرياضة

تطّوع للقيام بعمل 
خيري

سّجل في منصة 
للدورات المجانية عبر 

اإلنترنت

حافظ على نشاطك، 
اركب الدراجة أو مارس 

التزلج أو اذهب 
للسباحة

أرسل رسالة خطية 
ألحد أقربائك الّذين لم 

تلتِق بهم منذ مدة

فاجئ والدتك بإعداد 
عشاء للعائلة

حان الوقت لتجربة 
علمية

26 يوليو 25 يوليو 24 يوليو 23 يوليو 28 يوليو27 يوليو22 يوليو

اصنع شيئاً مفيداً من 
المواد المعاد تدويرها

جّرب لعبة البحث عن 
الكنز في مدينتك

هل تهتم بالكون؟ 
سّجل في ورشة عمل 
لرصد النجوم تقيمها 
مجموعة دبي للفلك 

ماذا عن بعض 
التمارين الرياضية 

أثناء مشاهدة التلفاز؟ 

هل تمتلك موهبة 
التمثيل؟ سّجل في 

ورشة لتطوير مهاراتك

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
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http://brooklynmelodies.com/
http://www.sciencefun.org/kidszone/experiments/
http://diyprojectsforteens.com/diy-recipes-teens/
https://www.geocaching.com/play
http://www.dubaiastronomy.com/
https://www.fitwatch.com/blog/10-ways-to-exercise-while-watching-tv
https://courtyardplayhouse.com/classes/improv/
http://www.dubaisportsworld.ae/pages/dswhome
http://mooc.org/
https://www.wikihow.com/Make-a-Long-Slip-and-Slide



