أنت مدعو لحضور ورشة عمل بمشاركة األسر في معهد
Wolf Trap

أسبوع آرلينغتون لألطفال الصغار
انضم إلى مدارس آرلينغتون العامة  Arlington Public Schoolsومعهد  Wolf Trap Instituteلحضور سلسلة من ورش العمل
الممتعة على مدى أسبوع لجميع أفراد األسرة!
االثنين  4أبريل ،الساعة  6:30مساء  7 -مساء
بعث التعلم إلى الحياة بالقصص :الدجاجة الحمراء الصغيرة The Little Red Hen
 ،Kim Baranفنان تعليم رئيسي في معهد Wolf Trap
انضم إلى فنان التعليم الرئيسي  Kim Baranو الدجاجة الحمراء الصغيرة  the Little Red Henوأصدقائها في رحلة خيالية.
اكتشف كيف يمكن لشخصيات والرسوم المتحركة للقصة أن تبعث الحياة في قصة كالسيكية ومعها فرص جديدة للتعلم!
رابط التسجيل:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYudOutqDkvHNM3IcO6GbuBI4XgynHpPnz

رمز المرورWolfApril :
الثالثاء  5أبريل الساعة  4:30مساء  5:00 -مساء
أحب أن أكون أنا  ...عندما أكبر!
 ، Kofi Dennisفنان تعليم رئيسي في معهد Wolf Trap
انضم إلى  Kofiحيث يساعد اآلباء وأطفالهم الصغار على بعث الحياة في كتبهم وقوافيهم وأغانيهم المفضلة من خالل الحركات واألجهزة
الموسيقية واألوشحة والالفتات والغناء والرقص معًا!
رابط التسجيلhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-mvqD4sGt0TlDDVxdsVu4wKJpn62-G2 :
رمز المرورWolfApril :
األربعاء  6أبريل ،الساعة  6:30مساء  7 -مساء
ليتس تاپ Let's Tap
 ،Quynn Johnsonفنان تعليم رئيسي في معهد Wolf Trap
انضم إلى  Quynnفي استكشاف مليء بالمرح لمفاهيم الرياضيات واللغة المبكرة من خالل الحركة والموسيقى .ورشة العمل هذه تجعل
الجميع يعملون معًا للحصول على تجربة مشتركة في التعلم النشط.
رابط التسجيلhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvde6qpj8iGNMpfcakPyvupztAqq67v7eq :
رمز المرورWolfApril :

أنت مدعو لحضور ورشة عمل بمشاركة األسر في معهد
Wolf Trap
الخميس  7أبريل ،الساعة  5:30مساء  6 -مساء
الخنازير الثالثة حاللو المشكالت
 Joe Pipikو  ،Jeanne Wallفنانو تعليم رئيسيون في معهدWolf Trap
في هذه الرواية الموجهة نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMللحكاية الكالسيكية للخنازير الثالثة ،يقدم إلى البالغين
واألطفال عملية بسيطة من ست خطوات لمساعدة الخنازير في التغلب على تهديد الذئب السيئ الكبير  .Big Bad Wolfعند إحباط
الذئب ،فإنه يستخدم الخطوات الست لحل المشكالت لحل التحدي المستمر مع الخنازير الثالثة بشكل إبداعي!
رابط التسجيلhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrfuivrzotH90ew-7yLXHI-3e087lBa0pW :
رمز المرورWolfApril :
الجمعة  8أبريل ،الساعة  4:30مساء  5:00 -مساء
كيف ننمو! فنون مبكرة لألطفال واألسر
 ،Maria Tripodiفنان تعليم رئيسي في معهد Wolf Trap
باستخدام عناصر أساسية من الرقص والموسيقى والدراما ،سوف نتعلم كيفية توجيه األطفال من خالل تجارب خيالية ستساعد في تحقيق
فهم وتقدير أعمق لألدب والعالم من حولهم.
رابط التسجيلhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvfuutpj0jHdctW1788x4cV5hZJ77pPE-q :
رمز المرورWolfApril :

