
Winter Camps
المخيمات الشتوية

15/1 - 2/2/2017



Ages 4-6 األعمار



“Mixed Fun Week” Camp

A fun and exciting week for our little ones! They will enjoy 
a wide range of activities whilst developing new skills in 
cooking, art, dance, storytelling and more!

خميم “أسبوع المرح المتنوع”

أسبوع من المرح والتشويق ألطفالنا الصغار، يستمتعون خالله مبجموعة متنوعة 
من األنشطة، ويتعلمون مهارات جديدة يف الطهي، الفن، الرقص، قراءة القصص 

وغريها!

Mixed Fun

المرح المتنوع  

“Ocean World” Camp

Our young divers will explore the ocean world and its 
fascinating creatures! They will later create a shadow theatre 
performance inspired by this wonderful world!

خميم “عالم المحيطات”

يستكشف الغطاسون الصغار عالم البحار والكائنات المختلفة اليت تعيش يف 
الماء، ليبدعوا بعدها بتحضري عرض لمرسح الظل مستوحى من هذا العالم!

خميم “قصص اجلدة”

يستمع األطفال اىل قصص اجلدة والقصص الشعبية اليت تغرس بداخلهم القيم 
اجلميلة، ثم خيتارون قصهتم المفضلة ليحولوهنا اىل عرض لمرسح الظل يستمتع به 

الكبار والصغار عىل حد سواء!

“Grandma’s Stories” Camp

Children will absorb beautiful life values while enjoying 
storytelling sessions of grandma’s stories. They will pick 
their favorite tale and adapt it to a modern shadow theater 
performance for an audience of different ages to enjoy.

Shadow Theater Tales

حكايات مرسح الظل



Camp Schedule

جدول المخيمات

األسبوع الثالث
Third Week

األسبوع الثاين
Second Week

األسبوع األول
First Week

29/1 - 2/2/2017 22/1 - 26/1/2017 15/1 - 19/1/2017

خميم حكايات مرسح الظل
Shadow Theater Tales Camp

خميم أسبوع المرح المتنوع
Mixed Fun Week Camp

خميم حكايات مرسح الظل
Shadow Theater Tales Camp

الرسوم: 65 دينار/األسبوع
خصم )%10( لألشقاء

Fees: 65 JOD/Week
(10%) Discount for siblings



Ages 7-12 األعمار



“Space Week” Camp

Children learn fun science facts about outer space, the solar 
system and the different planets! They will be introduced to 
the different types of telescopes, including the famous Kepler 
telescope, in addition to getting to know the furthest-from-
earth spacecraft.

خميم “أسبوع الفضاء”

يتعلم األطفال معلومات علمية شيقة عن النظام الشميس والكواكب والفضاء 
اخلارجي! كما ويتعرفون عىل أهم التلسكوبات الفلكية وأبرزها مثل تلسكوب 

كيبلر، باإلضافة اىل التعرف عىل أبعد مركبة فضائية عن كوكبنا األرض.

Space

الفضاء

Art

الفن

خميم “فن عجائب الشتاء اجلميل”

يف هذا المخيم الفين، ستتاح الفرصة ألطفالنا إلطالق العنان خليالهم وإبداعهم 
من خالل إنتاج أعمال فنية مستوحاة من هذا الفصل اجلميل. سيتم تقديم 

العديد من المهارات والتقنيات الفنية كالتلوين، الكوالج، فن الورق والمواد 
المتعددة وغريها يف جو ممزي من المتعة. األعمال الفنية يف هذا المخيم ستتضمن 

أعماال مجاعية وفردية عىل حد سواء.

“Winter Wonder Art” Camp

In this art camp, children will get the chance to unleash their 
imagination and creativity producing art works inspired by 
this beautiful season. Many skills and techniques will be 
introduced such as, painting, collage, paper art, mixed media 
and more in a fun atmosphere. Artwork will include group 
and individual projects.



Cooking

الطهي

خميم “سوق اخلضار والفواكه”

يتعرف األطفال عىل أنواع اخلضار والفواكه المختلفة وعىل فوائدها الغذائية 
والصحية، ثم حيرضون أهشى األطباق الصحية باستخدامها.

“Warm Winter” Camp

Warm recipes for cold weather! Children will prepare daily 
soups, stews and hot food dishes.

خميم “الشتاء الدافئ”

وصفات دافئة ومناسبة لربد الشتاء! حيرض أطفالنا الشوربات اليومية اللذيذة يف 
هذا األسبوع، باإلضافة اىل اليخنات واألطباق الاسخنة.

“Fruits and Vegetables Market” Camp

Children explore different kinds of fruits and vegetables and 
get to know their nutritional value and health benefits. Then 
they learn and enjoy healthy ways to prepare yummy dishes 
out of these fruits and vegetables

Shadow Theater Tales

حكايات مرسح الظل

خميم “حكايتنا اخليالية”

يدخل أطفالنا عالم اخليال المهبر من خالل االستماع إىل قصة خيالية 
ممزية. ومن ثم يصنعون دمى مرسح الظل ليرسدوا علينا القصة بأسلوهبم 

اخلاص.

“Living the Fairy Tale” Camp

Children will step inside a fairy tale world! After 
listening to a fairy tale, campers will create shadow 
theatre puppets and narrate the story in their own 
special way.



األسبوع الثالث
Third Week
29/1 - 2/2/2017

األسبوع الثاين
Second Week
22/1 - 26/1/2017

األسبوع األول
First Week
15/1 - 19/1/2017

المخيم/الفئة العمرية
Camp/Age Group

8-10 10-12 7-9  خميم الفضاء
Space Camp

7-9 10-12 خميم الفن
Art Camp

10-12 7-9 8-10 خميم الطهي
Cooking Camp

8-12 خميم حكايات مرسح الظل
Shadow Theater Tales Camp

Camp Schedule

جدول المخيمات

“Baking World” Camp

Children learn the basics of baking; from measuring, to 
mixing and baking and to, finally, decorating. Campers get 
a full hands-on experience and prepare full meals in the 
Culinary Arts School.

خميم “عالم المخبوزات”

يتعلم األطفال أاسسيات حتضري المخبوزات ابتداء من حتديد كمية المكونات وخلطها 
وخزبها انهتاء بزتييهنا. يقوم األطفال بإعداد وجبات كاملة وصحية بأنفهسم يف مدرسة 

فنون الطهي!

Cooking

الطهي

الرسوم: 65 دينار/األسبوع
خصم )%10( لألشقاء

Fees: 65 JOD/Week
(10%) Discount for siblings
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