
لسن 5 إلى 8 سنوات تقريباً  
(مُمكن 4 سنوات مع مُساعدة)

تّيب أنشطة
ُ
ك

ً  مجانا
مع شرا
الكتاب 



اللفتة الكبيرة  
َّة.  ناس وحيوانات كتير ساعدوا عَم عَطي

ِّفتة؟ َّم)ي( بالتَرتيب مين كان ماِسك مين وهُم بيشدوا الل رَق
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كبيرة  
اللفتة ال

ت النوبة الجميلة. 
ت زَي بيو

لَوّن)ي( وزَوّق)ي( البي
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اللفتة الكبيرة  
َّة العمالقة؟  ِّد)ي( رَسمة لِفتَة عَم عَطي قَل

www.tuta-tuta.com                                                                                                                                                                                   (4كان ياما كان: حواديت عالمية بالمصرية )كتيب أنشطة



البطة الدميمة
َّر عَلشان ماحَدِّش يضايقها.  َّة عايزة تتنَك البط

ِّنها كأنها زيبرا، وال بغبغان، وال فَهد؟ نلَو
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البطة الدميمة
َّر)ي( على 6 حاجات مُختلفة في الصورتين دَو
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البطة الدميمة
َّر)ي( على الكَف الَمرسوم في الحدوتة واكتب)ي( رَقَم الَصفحة.  دَو

َّقه. امشي حَوالين كَفك وارسم)ي( »كَف خَمسة وخميسة«. مُمكن كمان نزَو
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حلة البليلة السحرية 
َّة عَلشان تكَمِّل)ي( الصورة؟ ل)ي( حروف األبجَدي وَصَّ

أ -  ب  - ت  -  ث  -  ج  -  ح  -  خ  -  د -  ذ  -  ر  -  ز  -  س  -  ش  -  ص  - 
 ض  -  ط -  ظ -  ع  -  غ  -  ف  -  ق  -  ك -  ل -  م  -  ن -  هو -  و  -  ي 

1( دي حلة فيها إيه؟ 
2( البليلة من زرعة إيه؟ 

3( ُشفت)ي( أو اكلت)ي( بليلة قبل كده؟ 
ممكن نطلب من ماما أو بابا يطبُخوها ونذوقها... إيمان وأمها والجيران عجبتهم أوي. 
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حلة البليلة السحرية 
ِّن)ي( الصورة زَي صورة الكتاب؟ )صفحة 4٩)  لَو
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حلة البليلة السحرية 
إيمان وأُمها من بَدو سينا ... مَعروفين بجالليبهم الجميلة المطرَّزة. 

بُص)ي( على لبسهم في الحدوتة  وبعدها َصمم)ي( ولوِّن)ي( الثوب؟ 
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التلت خنازير الصغيرين 
بُص)ي( على الصورة دي في صفحة رقم )63(، 
وارسم)ي( ال7 حاجات اللي ناقصة في الصورة.
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التلت خنازير الصغيرين 
بُص)ي( على َصفحات الحدوتة وبعدها رَتب)ي( أحداث الحدوتة من ذاكرتك؟

www.tuta-tuta.com                                                                                                                                                                                   (12كان ياما كان: حواديت عالمية بالمصرية )كتيب أنشطة



التلت خنازير الصغيرين 
ل)ي( كل خنزيرة بالمادَة إللي بَنِت بيها بيتها.  بُص)ي( على الحدوتة ووَصَّ
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ب
دي

كا وال
كا األحمري

مي
ب

ِش للدي
ساعد/ساعدي ميكا األحمريكة تالقي طريقها لجدتهم وم
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ميكا األحمريكا والديب
َّر)ي( على 5 حاجات مُختلفة في الصورتين دَو
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ميكا األحمريكا والديب
يوم ورا يوم ورا يوم وميكا لَبسة نَفس الشال األحمر. 

ميكا زِهقِت من كُتر ما لبسته ... 
َصمِّم)ي( موديل جديد، مِش سادة ... يكون مَنقوش ومِش أحمر؟ 
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ولد بسكوت الجنزبيل 
ل)ي( األرقام وكَمّل)ي( الصورة؟ وصَّ

17  -  16  -  15  -  14  -  13  -  12  -  11  -  10  -  ٩  - 8  -  7  -  6  -  5  -  4  -  3 -  2  - 1
30  -  2٩  -  28  -  27  -  26  -  25  -  24  -  23  -  22  -  21  -  20  -  1٩  -  18  - 
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ولد بسكوت الجنزبيل 
ل)ي( قابل كل واحد فين؟ ولد الجنزبيل قابل ناس كتير وهو بيجري في القاهرة؟ وَصَّ

كوبري قصر النيل

خان الخليلي 

األهرامات 

ميدان طلعت حرب 
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ولد بسكوت الجنزبيل  
في أمريكا بيخبِزوا بسكوت ولد الجنزبيل في الكريسماس.  في أعيادنا المُختلفة في 
مصر بناكل كَحك وغُريّبَة وپيتي فور ...  ارسم)ي( واحد من بسكوت األعياد بتاعنا؟ 

في الصفحة اللي فاتت في صورة األهرامات التالتة الكبار. اسمهم إيه؟  األهرامات 
النهارده شكلها زَي الصورة اللي تحت دي: إيه المُختلف في هرم »خوفو«؟ وليه؟ 

ارسم)ي( أهرامات النهارده.

الهرم الكبير بقى أقصر من الهرم المتوسط. 
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الفرخة الصغيرة الحمرا 
ت بذور زَرعة تانية ... ارسم)ي( في الكَرِتّة ثمار الزَرع اللي تَخَيّلتوه ولَونوه. 

ت زَرَع
ل)ي( لَو الفرخة كان تَخيَّ
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الفرخة الصغيرة الحمرا 
من وَقت ما الفرخة لَقيت البُذور لغاية ما أكَلِت العيش،

رَقّم)ي( عََملِت إيه بالتَرتيب. 
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الفرخة الصغيرة الحمرا 
في الحدوتة )من صفحة 116 الى 131(  ظَهَر كام كتكوت وكام بُرج حمام؟ 

اكتِب)ي( العََدد في المُربع.

18 كتكوت و 15 برج حمام 
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اإلسكافي والسفاريت
في ِجزَم وصنادل أشكال وألوان... زَي ِجزَم ماما أو بابا أو تيتَة أو ِجزَمكُم إنتُم ... 

لَو كُنت)ي( َسفروت أو َسفروتة، ارِسم)ي( الجَزمة اللي كنت هَتعملها؟
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اإلسكافي والسفاريت
فاريت إزّاي؟  ِّن)ي(العفاريت الَسَ  لَو كُنت)ي( رّسام)ة( القصة دي كُنت)ي( هَتلَو
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اإلسكافي والسفاريت
َّطِت للَسفروت ِسروال. إبتسام مِرات اإلسكافي خي
كَمّل)ي( ألوان الِسروال بنَفس تََسلُسل األلوان.
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أنشطة من الكتاب كله 

1( كل حدوتة كان فيها عين زَرقا ... اكتب)ي( رقم صفحة كل عين.

-------- /-------- /-------- /-------- /-------- / -------- /-------- /--------

2( على موقع توتة-توتة في فيديو إعالن كتاب »كان ياما كان«؟ في عين زَرقا 

مستَخَبيّة في الفيديو؟ بتظهر عند أني مُحافظة؟   ---------------

www.tuta-tuta.com                                                                                                                                                                                   (26كان ياما كان: حواديت عالمية بالمصرية )كتيب أنشطة



أنشطة من الكتاب كله 
ِّن)ي( العين الزَرقا.  لَو
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أنشطة من الكتاب كله 
بُص)ي( كُوَيّس على الخريطة اللي في أول كتاب »كان ياما كان« وبعدها اقفِلُه/

اقفِليه. وبعدها بُص)ي( كويس على األرقام اللي على الخريطة هنا.

8

1

2

3
4

5
6

7

www.tuta-tuta.com                                                                                                                                                                                   (28كان ياما كان: حواديت عالمية بالمصرية )كتيب أنشطة



أنشطة من الكتاب كله 
اكتب)ي( على كل صورة وعلى إسم كل محافظة رقَمها من خريطة.

النوبة  القاهرة  سيناء   سوهاج   

القاهرة  الفيوم   اسكندرية   الواحات 
البحرية  
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أنشطة من الكتاب كله )بعد قراءة الحواديت كذا  مرة( 
َّر)ي( على األماكن دي في قصص الكتاب واكتب)ي( مَوجودة في أني َصفحة.  دَو

ُّوا الطفل صور أو فيديو األماكن. ممكن األهل يعملوا جوجل ويوَر

األهرامات معبد ابيدوس

بيوت ملونة 

كوبري كفر الجزار )بنها( قلعة قايتباي 
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أنشطة من الكتاب كله )بعد قراءة الحواديت كذا  مرة( 
َّر)ي( على األماكن دي في قصص الكتاب واكتب)ي( مَوجودة في أني َصفحة.  دَو

ُّوا الطفل صور أو فيديو األماكن. ممكن األهل يعملوا جوجل ويوَر

ميدان طلعت حرب شالل وادي الريان

خان الخليلي كوم الدكة

كوبري قصر النيلالصحرا البيضة 
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أنشطة من الكتاب كله )بعد قراءة الحواديت كذا  مرة( 
ل: في أني حدوتة ... ؟.  وَصَّ

َّرة ساعدوا ناس  كائنات ُصغي
كبيرة في السن. 

أصحاب ماساعدوش َصحبِتهُم 
وهي بتشتَغل وتعبانة. 

حَد َشغَّل حاجة قبل ما يتأكد 
َّفها.  إنُه هَيعرف يوَق

أشخاص كتير كانوا قاسيين 
ة، ورَغم دَه  مع بَطَلِة القصَّ

فِضلِت مُعتزّة بنفسها. 
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أنشطة من الكتاب كله )بعد قراءة الحواديت كذا  مرة( 
ل: في أني حدوتة ... ؟ وَصَّ

َّر عََمل فرق  حَد حَجمُه ُصغَي
وساعد في إنه يحِل مشكلة. 

ِّم غَريب ماكَنش  حَد كَل
الَمفروض يكلّمه. 

حد كان مغرور وبيتباهى 
بَشطارتُه بََدل مايكون 

مُتواِضع. 

حَد ِسمِع النَصيحة وماكَروِتش 
بُسرعة، وعََمل ُشغله بتأنّي.
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أنشطة من الكتاب كله )بعد قراءة الحواديت كذا  مرة( 
َّر)ي( على الحاجات دي في قصص الكتاب واكتب)ي( مَوجودة في أني َصفحة. دَو

دكة نورج  حَجر الرَحَى 

غيط قصب 
طُلُمبَة مَيّة 

طاولة  ساقيَة 
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أنشطة من الكتاب كله 
ده لوجو توتة-توتة. يعني ايه لوجو؟ َصمم)ي( ألوان جديدة ل اللوجو؟ 

واكتب)ي( »توتة توتة« عليه. 
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