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شجرة الص�ة
كل غصن كب� = أسبوع    كل غصن صغ� = يوم    كل ورقة = ص�ة

( ص�ة �� وقتها (لون أخ��
ص�ة فائـتة    (لون أصفر)

يا� نص� ونلون
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@- مسابقة رسم مفتوحة عن مظاهر ا�حتفال بشهر رمضان فى ا�حياء 
       الشعبية وا�سواق تقام المسابقات من الساعة ١١ وحتى ٢ ظهراً 

      داخل مرسم الفنان الصغير .
@-ورشة فانوس رمضان تقام الورش يوم ا�حد من كل أسبوع  الساعة ٨م

       تحت البرجوال بمدخل حديقة ا�طفال .
@- ورشة أشكال بإستخدام قماش الخيامية(علبة ورق،حصالة الخير،وحدة
        إضاءة...الخ تقام الورش يوم ا�حد من كل أسبوع  الساعة ٨م تحت 

        البرجوال بمدخل حديقة ا�طفال .
@- ورشة رسم على طبق صيني للكحك  تقام الورش يوم ا�حد من كل

        أسبوع  الساعة ٨م تحت البرجوال بمدخل حديقة ا�طفال .
@- ورشة عمل كارت بمناسبة العيد تقام الورش يوم ا�حد من كل أسبوع  

        الساعة ٨م تحت البرجوال بمدخل حديقة ا�طفال .


إقامة حوار ومناقشة عن :- 

١- سأتعلم كل شئ عن رمضان(الصالة،الصوم،الصدقة).
٢-إستغالل شهر رمضان (أحكامه وآدابه).

٣-غزوة بدر والدروس المستفادة منها،وحرب أكتوبر المجيدة .
٤-فضل ليلة القدر والدعاء المستجاب. 

٥- إقامة مسابقات فى ألعاب الجيم طبقًا للمراحل السنية.


المفتوحة  الرمضانية  سبورتنج  نادي  بطولة 
فى  تقام  رجال)  /شباب/  (أطفال  للشطرنج 
الفترة من ا�حد ٢٠١٤/٧/٦ وحتى الخميس 
٩م  الساعة  من  اللعب  ٢٠١٤/٧/١٠،إبتداء 
بمدخل  البرجوال  تحت  ١٠م  الساعة  وحتى 
الفرد ٢٠ جنيه  ا�طفال رسم إشتراك  حديقة 
 ٢٠١٤/٧/٥ يوم  للتسديد  موعد  وأخر 
الدور  ا�طفال  بحديقة  التذاكر  حجز  بمكتب 

الثانى لدى أ/عفت
١٣١٤
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א��� : �� (6 – 9) ��א�
א��כא� : ��� א���א��

 
�
א���א� : ��� ��  ���א� �� � א� �����א

��� א��� אכ 50 � ����  �א�כא��
 א��א� ( א���� – א���� – א����א� )




* ������� :- � �א� א���� ������ ����� א��א��
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א��כא�  ����¢� א�¡�א�
א���¤  �� £ ��    

 01281575993/ 01000124142 �����
א��� �� 5 ��א�

� א��ªא� �א�©��¨ �� א��א�� 2,30 ��
� �� 3,30 «�¬�

��� א��� אכ �� 4 ¬�° 60 ���¯,
��� א����א�� ���� א�א¬� 20 ���¯
���� א��� אכ ��כ�� ¬²� א���±� 
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