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أولياء أمور التالميذ في الصف الثالثلى ا  

 

 

في براونشفايغ "الطبيعة في رحلة مع أطفال " مشروع       

 تالميذ و تلميذات الصف الثالث

,السيدات و السادة المحترمين, األهالي األعزاء  

الثقافيةالصف الثالث المعالم  و الذي عرضنا من خالله لجميع طالب   .KulTourKids   نتابع مشروعنا السابق NaTourKids   المشروع هذامع  

جميع  مكنبرنامج أن يتب من خالل هذا المشروع و الترغشفايغ شعب و بدعم من قسم حماية البيئة في مدينة براونإن مؤسسة الفي مدينة براونشفايغ. 

على من التعّرف  ,لجهات خاصة حرة التابعةأوالحكومية سواء في المدارس االبتدائية و مدارس دعم الحتياجات  الخاصة االبتدائية ,طالب الصف الثالث 

م لهم فيها نشاطات و برامج مميزة.أن يتعايشوا مع الطبيعة و أن تقد   من خاللها يستطيعون , و التيبراونشفايغمدينة جميع المعالم في   

و في هذا المصنف البريدي ستجدون: ,على مصنف مطبوع عليه اسم المشروع من المدرسة جميع الطالب لسيحص  

ى أماكن الطبيعة و التي سيعرضها األطفال يتضمن هذا الدفتر الطرق إلالشمس" .  أرضباسم " سباق حول دفتر تسلية خاص بهذا المشروع  *      

ذي نقاذ المرج األخضر ال, حتى التمكن من او لويس. و بهذا سيتعرف األطفال من خالل أسئلة و ألعاب مشوقة على أماكن الطبيعة في براونشفايغ ءهنا

إيصال المعلومات الى  المحاطة بقصص للتحّري و االستكشاف زغالاأل و , القصصور التلوينئلة, مع صتستطيع هذه األسهكذا  و. الشمس أرضى يدع

  .مسل مملوء بالبهجة األطفال بشكل

 , أو التي تقدم لهم أنشطة من الوصول الى الطبيعة طفالكن األمكتيبات للمعلومات هدفها عرض معالم طبيعية خاصة او تابعة للحكومة و التي ت*      

يد المساحات الخضراء هنالك العدالمنتزهات العامة و ضافة الى إلبا كل فعال مع الطبيعة. شالطفل ب دمجو بذلك ين الحيوانات والنباتات عالم للتعرف على 

ت جاهزيتها للدعم و المساعدة.و قدم من المنظمات التي أبدت اهتمامها بهذا المشروع  

.دة األهاليإلى مساعالكتيبات و دفتر التسلية دون الحاجة وفهم  فال قادرون على قراءة األط  

من المعالم الطبيعية في مدينتنا. نأمل أن ينال هذا المشروع إعجابكم و اعجاب أطفالكم و ان تزوروا عدداً كبيراً   

 مع أطيب التمنيات
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