
ACTIVITY BOOKLET
كتيـــــــــــــــــب النشـــــــــــــــاط

صخــــــوٌر من لطـــــــف
KINDNESS ROCKS 
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QATAR CHILDREN’S MUSEUM
LEARNING TO PLAY

متحـــف األطفـــال قطـــر
التعلم من خالل اللعب

Every child deserves the opportunity to develop and fulfil 
their individual potential. Qatar Children’s Museum 
provides cutting-edge child developmental settings and 
resources to help children and their families thrive.

We support all children, including those with special 
education needs and disabilities, to learn through play, 
have fun and bond with family and friends, while 
nurturing them to be the future leaders and caretakers 
of Qatar, supporting the goals of the Qatar National Vision 
2030.

 يستحق كل طفل أن ُتتاح له الفرصة لتطوير وصقل إمكاناته
 وتنميــة قدراتــه الفردية. ُيتيح متحف األطفال أحدث وســائل
 تنميــة قــدرات الطفــل وصقــل مواهبــه لمســاعدة األطفــال
.واألسر على النجاح واالزدهار وإطالق العنان للتطور واإلبداع

 نحــن ندعــم جميــع األطفــال، بمــا فيهــم األطفــال ذوي
 االحتياجــات الخاصــة فــي مجــال التعليــم، للتعلــم مــن خــالل
 اللعــب، واالســتمتاع باألنشــطة مــع العائلة واألصدقــاء. كما
 نحــرص علــى َتْنِشــَئتهم ورعايتهــم ليكونــوا قــادة المســتقبل،

وهو ما من شأنه دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030

FROM OUR FAMILY TO YOURS
INSTAGRAM PROGRAMMING

مــــن عــائـلـتــنـــــا لعــائـلـتــكــــم
أنشطتنــا علـى اإلنستغــرام

The Children’s Museum is reaching out to you in 
solidarity at this challenging moment, when the spread 
of COVID-19 is forcing people to self-isolate. We are 
opening virtual windows into our homes, supporting you 
with carefully curated content to enjoy as a family.

Available through QM’s social media channels and 
suitable for both Arabic and English speaking audiences.
@childrensmuseum.qa

 يتواصــل متحــف األطفــال معكــم ضمــن ســياق تضامنــي في
 خضم هذه اللحظات الصعبة، حيث أجبر انتشار كوفيد19- كافة
 النــاس علــى العزلــة الذاتيــة. ســنقوم بفتــح نوافــذ افتراضيــة
 فــي منازلنــا، ونقــدم لكــم الدعم مــع محتوى منســقة بعناية

 يمكن للعائالت االستمتاع بها

 هــذا المحتــوى متــاح مــن خــالل قنــوات التواصــل االجتماعــي
 الخاصة بمتاحف قطر ومناسب للمتلقين الناطقين باللغتين

childrensmuseum.qa@العربية واإلنجليزية
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Kindness is something all of us are capable of, whatever age, whatever situation 
we are in. Sometimes it is easier to be kind than other times. Practicing kindness 
when it is easy, makes it a habit and prepares you to still be kind when it’s 
di�cult to.  We hope that it may lift someone’s spirits and make a positive 
di�erence to their day, no matter how big or small.    

 اللطــف هــو صفــة يمكننــا جميًعــا أن نتحّلــى بهــا علــى اختــالف أعمارنــا والموقــف الــذي نمــر فيــه.
 يكــون التصــرف بلطــف أســهل فــي بعــض األوقــات مقارنــة بأوقــات أخرى.التصــرف بلطــف عندمــا
 يكــون األمــر ســهًال ممــا يجعلهــا عادة لديكم وتســاهم كذلك فــي إعدادكم لتداومــوا عليها حتى

 عندما يصعب ذلك

1. Inspire empathy and compassion for others
2. Practice acts of kindness and care for others
3. Enhance resilience by playing the role of a helper and giver

 1. إلهام التعاطف والرحمة تجاه اآلخرين
2. ممارسة األعمال الحسنه والعناية باآلخرين

 3. تعزيز المرونة من خالل لعب دور المساعد والمعطي

أهــــــداف التعــــــــــليم
LEARNING GOALS
- 

TO THE ACTIVITY INSTRUCTIONS >> 
<< لخطــــــوات النشــــــــــاط

لنتعـــرف علـــى النشـــاط
ACTIVITY OVERVIEW
-



نشـــــاط تجريبــــــــي
ACTIVITY DEMO
- 
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قائمــــــة المـــــــواد
MATERIAL LIST
- 

الــــــــخــــــــطــــــــوات
INSTRUCTIONS
-

- ألوان أكريليك وفرشاة 
- أقالم تلوين 
- أحجار ملساء

- Acrylic paint and brush 
- Paint markers 
- Smooth rocks 

 1. قموا بتنظيف الصخرة بالماء والصابون وجففوها

2. فكروا في عبارة لطيفة واكتبوها على الصخرة

3. َدُع الصخرة تجف

 4. ال تنسوا جلب الصخرة وتسليمها لفريق أجيال عند حظوركم العرض

1. Clean your rock with soap and water, and dry it.
2. Think of a message of kindness and draw it on your rock.
3. Leave it to dry.
4. Drop o� your rock with the Ajyal team when you attend 
your screening.

 قوموا بزيارة الرابط أدناه لمشاهدة
فيديو يستعرض الخطوات
Visit the link below to watch 
the video showing the steps
https://tinyurl.com/qcm-ajyal-rock
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DONT FORGET TO 

SHARE YOUR WORK
WITH US TO BE FEATURED!

التنسوا إرسال مشاركاتكم!

@CHILDRENSMUSEUM.QA

أرسلوا مشاركاتكم على
 Send your videos to our e-mail

CHILDRENSMUSEUM@QM.ORG.QA


