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لنتعّرف مًعا �ىل معاين أسامء بعض خشصّیات الك�اب املقّدس

من �الل ربط ّلك إمس �لرشح املناسب �
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٢

فلنفرح مع زكرّيا وإليصابات

لنقّص ا�ا�رتني ولنفرغ اجلزء 

األبیض من ا�ا�رة       .

من بعدها، لنجـمـع 

ا�ا�رتني،        فوق         

بواسطة دّبوس �ىل 

النقطة امحلراء      .

بذ�، عندما حنّرك ا�ا�رة 

العلوّیة، ميك�نا أن �رى 

الو�ه یب�سم أو حز�ن!

ل�سَع داًمئا أن �كون فر�ني

كام فرح اجلريان بوالدة 

یوحّ�ا!

١

١
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٢

Turn your frown 
upside down and 

let's have fun



٣

ا!
ّ
لنحتفل بـ يوحن

املغيل هو من احللو�ت اليت حتّرض عند والدة طفٍل �دیٍد.

مبناس�بة عید مو� یوحّ�ا لنتعّمل مًعا طریقة حتضري املغيل ولن��او� مع �ائلتنا.
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١ -  رز مطحون (�وب ١)

٢ - سكر (�وب ونصف)

٣ - ماء (٨ أ�واب)

٤-  قرفة �معة (ملعق�ان صغري�ن)

٥-  �راویة (ملعق�ان صغري�ن)

٦-  ی�سون بودرة (ملعقة صغرية)

٧- �لزتیني: جوز الهند مربوش، زب�ب،

                لوز، جوز، فس�تق �ليب...

المكّونات

١- مزج املكّو�ت اجلاّفة يف و�اء.

٢- إضافة املاء إىل املكّو�ت و�ر�ها مّدة نصف سا�ة.

٣- وضع املقاد�ر ّلكها يف قدر ووضعه �ىل النار وحتر�كها �شلك 

م�واصل حىت تبدأ �لغلیان.

٤- ختف�ف النار وم�ابعة التحریك لبضعة دقائق.

٥- سكب املغيل يف اكسات و�ركه لیربد ق�ل وضعه يف الرباد.

٦- �زی��ه �لقلو�ت ق�ل تقدميه.

طريقة التحضير
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المجوس

لنصنع خشصّیات املغارة
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لنصنع ّلك أس�بوع خشصّیة من خشصّیات املغارة
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المجوس

لنصنع خشصّیات املغارة
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لنصنع ّلك أس�بوع خشصّیة من خشصّیات املغارة
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أس�بوع م�ارك!

This little light of mine,
                   I'm gonna let it shine
This little light of mine,
                   I'm gonna let it shine
This little light of mine,
                   I'm gonna let it shine

Let it shine
Let it shine

Let it shine
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« This little light of mine » ترتيلة


