
 

  !انفجار به سمت ماموریت تابستانی
 !گنج گنج

ARRG! آیا شما آماده شکار گنج هستید؟  به نقشه نگاه کن!  
 که نقطه را تا انتهای مأموریت X این نقشه به ما نشان می دهد که برای پیدا کردنهر روز چه فعالیتهایی را انجام

  !! ماخواهیم داد
  سه شنبه چالش
 
 آب بازی

 
 

 اولین نقطه روی نقشه تصویر ساحل است! لباس و حوله ساحل
 خود را بگیرید و آماده شوید تا کمی آفتاب را خیس کنید!
 عینک آفتابی و ضد آفتاب خود را فراموش نکنید! در اینجا
 فعالیتهایی که امروز می توانید انجام دهید! آماده شدن برای
 !برخی از سرگرمی
 
 !ویدئو)  آهنگ سرگرم کننده)
 
 جنگ آب

1. شما نیاز به یک برگه کارت دارید و یا شماره های 1
 -10 را بر روی یک کاغذ بنویسید. بازیکنان مانند
 همزمان با حریف خود یک کارت را ، War بازی
 .تحویل می دهند

2.  .هر کس کارت باالتر را ترسیم کند ، برنده می شود
3.  برنده می شود یک فنجان آب را روی سر بازیکن

 دیگر ریخت. یک فرد بالغ را در دست داشته باشید تا
در صورت لزوم به دوباره پر کردن لیوان کمک کند
. 

4.  اگر بازیکنان جنگ دریافت کنند ، برنده آن دست می
 شود که پارچ را روی سر بازیکنان بازنده پرتاب
 .کند

5.  .بازی کنید تا کارتها تمام نشوند

Pass the Water Game: 

1.  تمام آنچه شما برای این مورد نیاز دارید لیوان است!
 در یک خط بایستید ... و نفر اول لیوانی را دارد که
 .پر از آب است

2.  هر فرد باالی سر خود می رود و پشت سر آنها آب
  .می ریزد تا نفر بعدی در جام خود بیفتد

3.  .تکرار کنید تا آب از بین نرود

https://drive.google.com/file/d/1F_Fwb5bnaZ1yWU8Q69B12dEUc2SwbjAP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_Fwb5bnaZ1yWU8Q69B12dEUc2SwbjAP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=g_y15ozNchY
https://www.youtube.com/watch?v=g_y15ozNchY


  چهارشنبه چالش در
 
 فضای باز بازی

 

 مکان دوم در نقشه تصویر یک درخت است! برای برخی از
  !فعالیتهای سرگرم کننده در فضای باز آماده شوید

 ویدیو)  نحوه دم کردن حباب)
 
 :دستور العمل گچ منجمد

1.  ذرت (1 جعبه) و آب را در یک فنجان اندازه گیری
 .مخلوط کنید

2.  چند قطره روغن نعناع را به آن اضافه کنید تا عطر 
  .(و بوی نقره ای به مخلوط شود (در صورت تمایل

3.  مخلوط را درون یک سینی مکعب یخ بریزید. بعد از
 پر کردن یک طرف می توانید برای تفریح   اضافی ،
 زرق و برق آبی و رنگ آمیزی مواد غذایی آبی
 !اضافه کنید

4.  .سپس سینی ها را یک شبه در فریزر بگذارید
5.  روز بعد گچ مکعب یخ را بیرون بیاورید و از آن

 !لذت ببرید که در خارج از آن ایجاد کنید

 :حباب خود را

1.  بسازیدبا ترکیب مالیم 1 فنجان صابون ظرف ، 1
 قاشق غذاخوری گلیسیرین و 4 فنجان آب در یک
 .سطل بزرگ ، محلول حباب خود را ایجاد کنید

2.  برای درست کردن یک گره بزرگ ، دو کله
 نوشیدنی و یک تکه نخ را بگیرید که شش تا هشت
 برابر بیشتر از یک کاه باشد. نخ را از طریق نی ها
 .ببندید و در یک گره گره بزنید

3.  با استفاده از نی ها به عنوان دستگیره ، گره را در
 محلول حباب فرو کنید ، سپس با حرکت گسترده آن
 را از طریق هوا موج بزنید. * نکته: نگه داشتن
 بازوها در حین راه رفتن به عقب منجر به بزرگترین
 !و بزرگترین حباب ها می شود

  پنجشنبه چالش
 
 کمپینگ

 

 مکان سوم در نقشه تصویری از چادر است! وقت آن است که
  !بیشتر از فضای عالی لذت ببرید

(فیلم)  Song 
 

 

Fire Crayon Rock:  

https://www.youtube.com/watch?v=Tn5ywPFetAY
https://www.youtube.com/watch?v=MWTBxPudQig


 برای جشن گرفتن پایان سال ، یک سنگ قهوه ای ذوب شده
 ایجاد کنید. برای ساختن سنگ خاکی ذوب شده ، سنگی را که
 دوست دارید در خارج پیدا کنید. به مادر یا پدرتان اجازه دهید
 سنگ را روی سینی پخت قرار دهد. بگذارید آنها را برای
 مدت 10-15 دقیقه در 350 درجه در فر قرار دهید. بگذارید
 سنگ کمی خنک شود ، به طوری که لمس آن خیلی داغ نماند
 یا پدر و مادرتان را در حین تزئین آن با مداد رنگی خود نگه
 دارید. هنگامی که خیلی گرم نیست از مداد رنگی های خود
 برای تزئین سنگ خود استفاده کنید. در صورت ذوب مداد
 رنگی ، چیزی را در زیر صخره خود قرار دهید. مدادها باید
 خوب و صاف پیش بروند. بگذارید سنگ شما بعد از اتمام چند
  .ساعت خنک شود

 یک فانوس بسازید

 تمام چیزی که شما نیاز دارید یک
 بطری آب ، کاغذ ساختمانی ، رنگ
 و نوار است. اگر واقعًا می خواهید
 این فانوس را زنده کنید ، احساس
 راحتی کنید از یک چراغ چای باتری
 .استفاده کنید

 در اینجا نحوه ساختن فانوس کمپینگ
 !خود آورده شده است

 برای DIY مواد الزم برای تهیه و نگهداری وسایل نقلیه
 کودکان نیاز به

1.  بطری آب با برچسب برداشته شده
2.  رنگ یا نشانگر
3.  دو نوار کوچک از کاغذ ساختمانی سبز
4.  (لوله تمیز کننده یا سیم برای دسته (الزم نیست
5.  پانچ سوراخ یا چیز تیز - این فقط برای ایجاد یک

 نقطه برای اگر قصد استفاده از یک دستگاه را دارید
 .، لوله تمیز کننده را برای حلقه کنترل کنید

6.  نوار
7.  قیچی
8.  نشانگربرای افزودن دکمه های فانوس

 :جهت ایجاد فانوس



●  بطری آب را به هر رنگ و رنگ دلخواه خود
 بکشید یا با ساخت و یا کاغذ پارچه ای بپوشانید.
 نگران نباشید اگر باقی مانده چسبنده ای باقی مانده
 !باشد ، رنگ هنوز هم خوب به نظر می رسد

●  بعد از خشک شدن رنگ ، نوارها را روی نوارهای
 سبز 3 در باال و پایین "فانوس" نوار بزنید
 خوشبختانه این قسمت بسیار آسان است - عرض
 کاغذ ساختاری دقیقًا دور بطری آب است! بنابراین
 تنها کاری که باید انجام دهید اینست که دو نوار
 کوچک از کاغذ سبز (یا هر رنگی که می خواهید
 فانوس باشد) برش دهید و یکی را به باال و دیگری
 .به پایین نوار بزنید. معدن حدود 3 ″ قد بلند بود

●  سوراخ را سوراخ کنید یا یک شکاف را در هر
 طرف فانوسو دسته را از طریق

●  بکشیددکمه اصلی "تاریک" و هر دکمه یا دکور
 اضافی که می خواهید روی فانوس کمپینگ بکشید ،
 .بکشید

 :پوستر برای رژه

 فردا یک پوستر برای رژه بسازید تا ماشین خود را تزئین کنید
  !و به معلم و جامعه مدرسه خود عشق نشان دهید

  جمعه چالش
 
 اتومبیل رژه
 
 
 

X نقطه را مشخص می کند !!  
 
 !ایکس  است در مدرسه ما 
 
 X Marks the Spot (ویدئو)
 
 .بیا معلمان خود را از ساعت 11 صبح تا 11:30 بامداد ببینید
 
  !پوستر خود را برای تزئین ماشین خود بیاورید
 

 !ما از دیدن شما بسیار هیجان زده ایم
 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ-4G0wdJao

