
�لأم هي عطية من �لله. لقد �أو�صانا �لّله يف �أماكن عديدة من �لكتاب �ملقّد�س �أن نكرمها ونُطيعها. 

ويف يوم عيد �لأم ميكننا �أن نظهر لها هذ� �لإكر�م ب�صكٍل خا�س. 

لذلك، بعد �أن تقيم �لربنامج �ملخ�ص�س للأولد لهذه �ملنا�صبة »هاملّرة �إلِك«، ميكنك دعوة �لأمهات 

لتن�صم �إىل �أولدهّن و�لقيام ببع�س �لفقر�ت �إكر�ماً لها.

 َهاْلَمّرة
 ِإلِْك
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�لأم د�ئما تعطي وتعطي. تعطي �أولدها، زوجها، بيتها 

وكل من حولها. لذ� قررنا �أن يكون »هاملرة �إلك »!!!

قد ح�رضنا لكم �أيها �لأمهات برنامج �صيق و�أحببنا 

�أن ي�صرتك �أولدكم معنا. ناأمل �أن ت�صتمتعو� بهذ� 

�لربنامج!!!

مرحباً �أيها �لأحباء، �أهلً و�صهلً بكم يف هذ� �ليوم 

نتذكر فيه مع بع�صنا قيمة �لأم وحمبتها لنا 

وعطائها �لد�ئم. 

الّترحيب



5

ميكن للقائد تدريب �لأولد على حركات �لرتنيمة قبل �أن تعر�س للأمهات يف »هاملرة �إلك« �أو 

ميكن تدريب �لأولد على حركات ترنيمة �أخرى تعرفها من قبل. )كما يريد �لقائد(

لكل الإيام

 

 

لكل �لإيام يلي وقفتي فيا حدي

لكل �لفرح يلي �إنت عطيتي

لكل ل�صدق يلي �إنت ع�صتي

ماما �إنت �أحلى �صي

 

لكل �لغلط يلي �إنت �صححتي

لكل حلم عندي يلي �إنت حققتي

لكل �حلب يلي �إنت فرجيتي

ماما �إنت �أغلى �صي

 

كنت قوتي ملا كنت �صعيف

كنت �صوت ملا كان �صوتي خفيف

كنت عيني ملا كان نظري �صعيف

�صفتي �أف�صل �صي يف

 

ب�صكرك ي�صوع على �مي

ب�صكرك ي�صوع كمان على بيي

ب�صكرك ي�صوع على �خوتي

�صكر�ً على هالعيله

�أنا عندي �أجمل عيله

تقديم ترنيمة لألّمهات:



أشغال يدوية

بعد �أن يقّدم �لأولد �لرتنيمة للأّمهات، يقّدم كّل طفل �إىل �أّمه 

�لأ�صغال �ليدوية �لتي عملوها يف برناجمهم
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لعبة:  »ِإلِك كلمة«

قم باختيار خم�صة �أولد مع �أمهاتهم. •

قم بو�صع عو�ئق يف �لأر�س لكي مير من خللها �لأولد. •

قم بربط عيون �لأولد لكي ل يرو�، ثم �صع لكل و�حد نقطة عليه �لو�صول  •

�إليها، حيث يجب على �أمه �أن تقوم بِاإر�صاده �إليها، فعلى �لولد �أن مييز �صوت 

�أمه ويطيعها، وي�صري كما تقول له �أمه.
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أشغال يدوية
م مع �لولد ب�صنع بطاقة �أخرى.

ُ
تت�صارك �لأ

املواد املطلوبة: 

 مق�س، ل�صق، ورق مقوى )كرتون( بالأحجام �ملذكورة بال�صورة، حبل ليف 

رفيع.

طريقة التح�شري:

�ل�صق �لكرتونة قيا�س 15*5 �صنتيمرت فوق �لثانية ذو �لقيا�س 15*11 �صنتمرت من . 1

�لأ�صفل.

ل�صق �لكرتونة قيا�س 15*4 �صنتيمرت فوق �لأخرى ذو �لقيا�س 15*5 �صنتمرت من . 2

�لأ�صفل.

�ل�صق �حلبل من �لأعلى على �أنه حبل �لغ�صيل.. 3

ق�ّس 3 قلوب من نف�س �حلجم باألو�ن خمتلفة وعلقها مبلقط �لغ�صيل و�كتب ��صم . 4

.MMM لأم �أو كلمة�

�نظر يف �ل�صورة ففي �آخر �لبطاقة يوجد �أ�صطر، باإمكانك �أن تتيح للأولد كتابة ما . 5

ي�صاوؤون لأمهم عليها.
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قالب الحلوى
ح�رضّ قالب حلوى يف �ل�صكل �لذي تختاره وقدمه بالطريقة �لتي تر�ها منا�صبة، وقل 

لهم �أن هذه تقدير�ً وتكرمياً لكل �لأمهات على �ل�صهر لتقدمة �لأف�صل لأولدهّن.


