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أفكار المنزل لألطفال واألسر
األطفال والشباب األعزاء  ،العائالت العزيزة ،
لقد قمنا بتجميع قائمة لك  ،حيث ستجد روابط حول مواضيع ،والتعلم في
المنزل،وأخبار األطفال وبرامج األطفال والرياضة واأللعاب.
ًا جديدة لك في المنزل كل أسبوع.
ًا أفكار
سنقترح أيض
سيساعدك هذا أثناء إغالق المدارس ومراكز الرعاية النهارية لجعل الوقت
ًا.
في المنزل متنوع

كل أسبوع :أفكار جديدة للمنزل:
الوصف
لعبة جديدة وأفكار تعليمية لألطفال كل
أسبوع

ألعاب وأفكار تعليمية للمراهقين
كل أسبوع

عنوان الويب
padlet.com/kinderschutzprogramm/Kinder

padlet.com/kinderschutzprogramm/Jugendliche

padlet.com/kinderschutzprogramm/Eltern

معلومات لآلباء

التعلم في المنزل:
الوصف
المواد والتطبيقات التعليمية
• باللغات الفارسية والعربية واإلنجليزية
والتغرينية والفرنسية والعديد من اللغات األخرى.
تطبيق تعليمي مجاني للمدرسة (الصفوف )10-1
• المواد :األلمانية  ،الرياضيات  ،تدريس المواد
 ،األحياء  ،األلمانية كلغة أجنبية
تعلم األفالم والوسائط المتعددة في المنزل
• لجميع األعمار
دروس مدرسة فيديو على اإلنترنت
ً
• الثالثاء  -الجمعة من الساعة  11صباحا
"الفصول االفتراضية "
• التعلم لعب لمرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة
االبتدائية
• مواد تعليمية للمستويات المتوسطة والمتقدمة
• خدمة االستشارة للطالب
• الوصول المجاني إلى العروض الرقمية
دعم التعلم للتالميذ من قبل الطالب

عنوان الويب
educationaboveall.org/#!/news/eaaprovides-home-learning-support-forparents-and-guardians
anton.app
planet-schule.de/sf/spezial/zuhauselernen
mdr.de/wissen
zdf.de/wissen/schulersatzprogramm100.html
buecherhallen.de/
corona-school.de
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أخبار وبرامج األطفال:
الوصف
راديو األطفال "ميكادو" (صوتي)
ًا
ًا حتى  1ظهر
ًا  ،من  9صباح
• يومي
القراءة بصوت عال لألطفال (صوتي)
• االثنين  -الجمعة  4 ،مساً
ء

أخبار األطفال (فيديو)
• السبت  -الخميس  7:50 ،مساً
ء
• الجمعة  7:25 ،مساً
ء
عرض لألطفال "عرض بالماوس" (فيديو)
• كل يوم

عنوان الويب
ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado
ndr.de/nachrichten/info/sendungen/m
ikado/Live-Stream-Autoren-lesen-fuerKinder,livegelesen100.html
zdf.de/kinder/logo
wdrmaus.de/aktuelle-sendung

الرياضة واأللعاب:
الوصف

عنوان الويب

رمز االستجابة السريعة الرياضة في المنزل

درس رياضي رقمي (فيديو) يومي
ًا :درس  Kitaالرياضي
من االثنين إلى الجمعة  9 ،صباح
االثنين واألربعاء والجمعة ،
الساعة  3بعد الظهر :درس رياضي للمدرسة االبتدائية
الثالثاء والخميس ،
 3بعد الظهر :درس رياضي في المدرسة الثانوية

ألعاب ومسابقات لألطفال

youtube.com/user/albabasketball

geo.de/geolino/spiele

حول كورونا:
الوصف
• معلومات يومية عن كورونا (النص والصوت).
• في العديد من اللغات :األلمانية  ،العربية ،
الفارسية  ،الفرنسية  ،اإلنجليزية  ،التركية.
معلومات من مدينة برلين · ملفات بودكاست بـ 8
لغات مع معلومات عامة عن )Covid-19 (Coronaأوراق
معلومات حولها · نصائح حول النظافة في  8لغات

معلومات ونصائح عملية حول كورونا بـ  15لغة

عنوان الويب
handbookgermany.de

berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/
infektionsschutz/#podcast_quarant
%C3%A4ne

corona-ethnomed.sprachwahl.infodata.info/

