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 تحية طيّبة وبعد: 

Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V., 
 

 

 
 والفتيان  الفتيات  صنع  ،األولى  العمل  ورشة  في بننفيلد  حي  إدارة  في  "مستقبلي"   بنا  الخاصة  العمل  ورش  سلسلة  بدأت
  ثم   الهاون  في  هرست    والمكسرات  الثمار  كانت حيث  فانالشو  ودقيق  والمكسرات  المجففة  الفواكه   من   لذيذة  طاقة  كرات
  المقبل:   االثنين  ليوم  التالية  الخطط  دينال. حقًا  يحبها  التي  والمكسرات  الفاكهة  اختيار  طفل   لكل  يمكن و   الشوفان   بدقيق  ت عجن
 .نانفساب الهدايا وصنع ، وصبها الشموع  ولف  ، الفالفل وصنع ، الصابون وصب ، الشفاه مرطب صنع
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  عن   حاليا  نبحث  نحن .Hardtberg وفي Mackeviertel في  بون:  في  آخرين  موقعين  في  العمل  ورش  تقديم  نريد
  صوف   وبقايا  ،   فارغة  وعلب  فارغة   مربى  برطمانات  لدينا:  العمل  ورش  لعروض  مختلفة  مواد   إلى  نحتاجو  مناسبة  أماكن

 في  المكتب  إلى  إحضاره  فيمكنك  ،  القبيل  هذا  من  شيء  لديك  كان  إذا. تغليف  ورق   ياوبقا  قماش  بقايا   /  ملونة  وأقمشة  ،
 4. Oststraße 01636398552 :فتها مسبقًا موعد تحديد يرجى لكن. 

 



 Erich-مدرسة   في  واألمهات  واآلباء  لألطفال   رفاللتع  صغير  حدث  تنظيم  سيتم  الثاني  تشرين  29  الثالثاء  ومي
 Kästner.  ألن  نظًرا  ،  ذلك  ومع يالماض   الدراسي  العام  منذ  وبعضها  ،  الدراسية  السنة  هذه  منذ  تقرأ  الترادفات  كانت  

 القراءة   على  العمل  يجري   حيث  االجتماع  في  ذلك  تعويض  فيجب  ،  مقابلتهم  من  بعد  يتمكنوا  لم  األطفال  آباء  من  العديد
  في   ترغب  أخرى  مدارس  ثالث  من  باتطل  ولدينا  " األولى  "مكتبتي  مشروع  نقدم  حيث  األخرى   المدارس  جميع  في  اآلن
 .األطفال مع القراءة في  يرغبون الذين المتطوعين وأيًضا القدرة إلى نفتقر  الحالي  الوقت في. لطالبها المشروع يكون أن
 
 

Informationen aus dem Vorstand  
 

 

 : بها خاص جديد هاتف  رقم e.V Kulturverbinde لدى  أصبح ، الخريف عطلة منذ
 01636358992  هاتف:ال رقم

  على  WhatsApp مجموعات  أنشأنا  وقد  السابق  الرقم  استخدام   عن  والتوقف  الجديد  الرقم  هذا  استخدام  الجميع  من  نطلب
  وهذا  .Signal في  المدرسية"   "المجموعات  هذه  ثلم  إنشاء  أيًضا  يتمو  ، الفردية  المدارس  لعرابين  الجديد  الذكي  الهاتف
 في  غرفة  بون  في Bundeskunsthalle ينشئ. وسهولة  بسرعة  االستفسارات  على  والرد  المعلومات  إرسال  من  ننايمك  

 1 Fronhof Am Godesbergومجموعات  للقاءات  كمكان  والمبادرات  واألفراد  النوادي  قبل   من  استخدامها  يمكن 
  سبيل   على  ،  المقبل  العام  في   هناك  األحداث  من   العديد  ستقدم  الجمعية  ذلك.  وغير  والموسيقى  اإلبداعية  والعروض  المناقشة
  وعرض   القصص  راوي  مع   دافئة  شتوية  أمسية  :2022  يالثان  تشرين  30  األربعاء  يوم  هناك  األول   العرض  سيقام  المثال
   لألطفال.  إبداعي
   التواريخ قسم في أدناه أو علوماتالم خطاب ملحق في موجودة التفاصيل من مزيد

  واتعاب  رسوم  مقابل  القاعات  استخدام  موتنظي  والدعم  االستقبال   موظفي  عن  يبحث Bundeskunsthalle يزال  ال 
 :Rheingans بالسيدة  االتصال  المهمة  بهذه  مهتم  شخص  ألي  يمكن  .معينة

 bonn.de-frauke.rheingans@kulturverbindet  في  االتصال  بمسؤول  االتصال  تفاصيل  على  لحصولل 
.skunsthalleBunde 
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Tipps zum Lesen und für die Freizeit 
 

  عزائنا األطفال أ

 
  المتحدة األمم مؤتمر إلى ثونبرغ غريتا المناخية الناشطة أحضر  الذي   البحار هو هذا هيرمان؟ بوريس اسم يعرف من

 كبالمر كان فقد ، بيئية  ألسباب تطير ال غريتا ألن نظًرا II. Malizia الشراعي القارب  متن على 2019  عام في للمناخ
 .األطلسي المحيط عبر هال   نقل وسيلة أفضل هو الشراعي 
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 على منها العديد على العثور يمكنك عادية: وغير جميلة فوانيس صنع في يرغبون الذين األطفال لجميع النصيحة هذه لدينا
: thma-https://www.geo.de/geolino/basteln/31807-بطالرا  هذا  تحت  الرئيسية geolino صفحة

 great basteln-laternenفوانيس  ،  للمشروبات  ملفوفة  فوانيس  ،  البحر  قنديل  فوانيس  هناك. والتعليمات  االقتراحات 
 .إلينا الرائعة الفوانيس  صور بإرسال أيًضا نرحب  ،ذلك من تحقق. والمزيد يونيكورن

 
 

 أمريكا في جوادلوب جزيرة إلى  فرنسا  من شراعية قوارب سباق وهو ، روم طريق في حاليًا هيرمان بوريس يشارك
 هو يوضح " المحيطات "تحدي كتاب في والتلوث. المناخ  بتغير مهددة أنها كيف ويرى المحيطات يحب إنه الوسطى.
. المحيطات أبحاث حول مثيرة رؤى ويقدمون ،البحر حماية خاللها من لألطفال نيمك التي  الطرق من العديد وزوجته
 الظالم.  في  الكنز عن  ببحث قم جدا؟ مبكرا الظالم  يحل أين  اآلن؟ بالخارج تفعل أن يمكنك ماذا  اللعبة: نصيحة



 

  على   اإلضاءة.  عند  توهجت  أو  الظالم  في  تتوهج  التي  منزلك  حول  الحديقة  في  أو  الملعب  في  الصغيرة  األشياء  بإخفاء  قم
 توهج  عصي  أيًضا  هناك  الملصقات.  ،  االلتفاف  سريعة  األساور  ،  النجوم  أضواء  ،  الدراجات  من  عاكسات  ،  المثال  سبيل

 أيًضا   يمكنك ،البحث  ويبدأ  يدوي  مصباح  على   الجميع  يحصل  ثم  ،البحث  مسار  لتحديد  استخدامها  يمكنك  مضيئة  وطباشير
  القيام   يمكنك  ،  الظالم   في  بذلك   القيام  في  ترغب  ال  كنت  وإذا   ،مظلمة  غرفة   في  المنزل  في   الظالم  في   الكنز  عن   البحث
  دع   ثم   الغرفة  في   اللودو  أشكال  أو   األذكياء  أو  الرخامية  الكرات  بإخفاء  قم   ببساطة   ،مشرقة  غرفة  في  المنزل  في   بذلك

 .يجدونها اآلخرين
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