


   BRICKQUIZ



الفئة العم��ة المناسبة: ٥-٧ سنوات
المواضيع المستهدفة: العلوم والتكنولوجيا

الموقع: أرض الخيال (أكادمية ®LEGO للبنائين)

من خالل هذا البرنامج يتمكن الطالب األصغر سنا من بناء
نماذج ®LEGO ممتعة وملونة تشجعهم على اكتشاف المبادىء

الميكانيكية األساسية. يستطيع الطالبعند اللعب بالنماذج
وتشكيلها حسب رغبتهم اختيار وتجربة البك�ات والعتالت والت�وس

والعجالت والمحاور، فضال عن اكتشاف مبادىء الطاقة والعوم والتوا�ن.

�تمحور أهداف هذه الجلسة حول تعليم الّطالب:
    ما هي الت�وس والسر و�اء حركتها الدائ��ة

    كيفية  تبد�ل الت�وس لسرعا�ها وا�جاها�ها الحركية
    كيفية بناء نموذج باستخدام الت�وس للتحكم بالسرعة

تجربة الت�وس الممتعة

الفئة العم��ة المناسبة: ٥-٦ سنوات
المواضيع المستهدفة: اللغة اإلنجلي��ة

الموقع: أرض الخيال (أكادمية ®LEGO للبنائين)

يعتبر برنامج الحكوا�ي الصغير من LEGO® Education الش�ارة
التي تطلق العنان إلبداعات الطالب وتحفز خيالهم، وتع�ز

في ذات الوقت مها�ا�هم في التحدث واالستماع. سوف
يعمل الطالب سوية لتأليف القصص وبنائها باالستعانة

.Minifigures ومجسمات LEGO بمكعبات

�تمحور أهداف هذه الجلسة حول تعليم الّطالب:
    كيفية التع�ير عن أنفسهم وبناء وحبك قصصهم الخاصة

    التعاون والعمل الجماعي
    كيفية تع��ز مها�ات التواصل العامة لد�هم

الحكوا�ي الصغير



الفئة العم��ة المناسبة: ٨-١٢ سنة
المواضيع المستهدفة: العلوم والتكنولوجيا والهندسة وال��اضيات

الموقع: أرض الخيال (أكادمية ®LEGO للبنائين)

يمثل هذا التحدي فرصة مثالية للطالب للتفاعل مع ال��اضيات
والحاسوب خا�ج الغرفة الصفية. سيجتاز الطالب من خالل

منهج تط�يقي سلسلة من تحديات الفضاء بمساعدة من
رجال ®LEGO® MINDSTOMRS اآلل�ين الخاصين بهم. 

�تمحور أهداف هذه الجلسة حول تعليم الّطالب:
    التقد�ر والقياس والضبط وبناء النماذج

    الخوا�زميات والمنطق الرقمي والم�تاليات والمدخالت والمخرجات
    مها�ات حل المشكالت بط�ق إبداعية

تحدي غ�و الفضاء مع
 LEGO® MINDSTOMRS®        

الفئة العم��ة المناسبة: ٦-٨ سنوات
المواضيع المستهدفة: الحوسبة والتكنولوجيا
الموقع: أرض الخيال (أكادمية ®LEGO للبنائين)

ينطلق الطالب مع LEGO® Education في رحلة مثيرة
تمكنهم من مشاهدة عمليتي تطو�ر وتركيب الرجل اآللي 

ويشهدون بذلك أول ظهور له في عالمنا. سيتعلمون األطفال
ضمن هذه الجلسة كيفية استخدام األجهزة اللوحية مع

مكعبات LEGO لبناء نماذجهم التفاعلية الخاصة.

�تمحور أهداف هذه الجلسة حول تعليم الّطالب:
    المها�ات الحاسو�ية األساسية

    مها�ات حل المشكالت بط�ق إبداعية
    العمل الجماعي



الفئة العم��ة المناسبة: ٥-٧ سنوات
المواضيع المستهدفة: العلوم والتكنولوجيا

الموقع: أرض الخيال (أكادمية ®LEGO للبنائين)

من خالل هذا البرنامج يتمكن الطالب األصغر سنا من بناء
نماذج ®LEGO ممتعة وملونة تشجعهم على اكتشاف المبادىء

الميكانيكية األساسية. يستطيع الطالبعند اللعب بالنماذج
وتشكيلها حسب رغبتهم اختيار وتجربة البك�ات والعتالت والت�وس

والعجالت والمحاور، فضال عن اكتشاف مبادىء الطاقة والعوم والتوا�ن.

�تمحور أهداف هذه الجلسة حول تعليم الّطالب:
    ما هي الت�وس والسر و�اء حركتها الدائ��ة

    كيفية  تبد�ل الت�وس لسرعا�ها وا�جاها�ها الحركية
    كيفية بناء نموذج باستخدام الت�وس للتحكم بالسرعة

تجربة الت�وس الممتعة

الفئة العم��ة المناسبة: ٨-١٢ سنة
المواضيع المستهدفة: العلوم والتكنولوجيا والهندسة وال��اضيات

الموقع: أرض الخيال (أكادمية ®LEGO للبنائين)

يستطيع األطفال في هذا البرنامج اكتشاف المبادىء
الميكانيكية األساسية باستخدام قطع LEGO Technic® ومن

خالل تصميم النماذج وبنائها، سوف يتعرف الطالب على مفاهيم
أساسية مثل: القوى والحركة والقياس والطاقة والبناء.

�تمحور أهداف هذه الجلسة حول تعليم الّطالب:
    مبدأ عمل اآلالت البسيطة

    ما هي العتالت والبك�ات والت�وس وآلية عملهم
    التعاون

تجربة اآلالت المذهلة

الفئة العم��ة المناسبة: ٥-١٢ سنوات
المواضيع المستهدفة: اللغة اإلنجلي��ة

  LEGOLAND®  Dubai :الموقع

 BRICKQUIZ اختبر معلوما�ك معنا مع إحدى من تحديات
 لدينا وتعرف على حقائق مذهلة حول البنية والمعالم

 !والتا��خ والحياة البح��ة وأكثر بكثير!

�تمحور أهداف هذه الجلسة حول تعليم الّطالب:
    مها�ات حل المشكالت بط�ق إبداعية

    التعاون والعمل الجماعي
    مها�ات التواصل

   BRICKQUIZ تحديات



الفئة العم��ة المناسبة: ٣-٥ سنوات
المواضيع المستهدفة: اإلبداع والمها�ات الحركية الدقيقة

  LEGOLAND®  Dubai :الموقع

 DUPLO Express وقم بتجربة  DUPLO® استكشف وادي
واستمتع بنشاطات التد��ب العملي*. LEGO DUPLO هي

ألعاب تطوي��ة تشجع األطفال على اإلبداع والتواصل
وبناء المها�ات الحركية الدقيقة.

برحب ليجوالند دبي بأطفال الحضانة إلى صباح
مليء بالتعلم الم�ح والتجارب الممتعة.

المستكشف الصغير

LEGOLAND®  Dubai متعة التعلم!

*�رجى مالحظة أن قيود الطول تطبق على األلعاب.

مدرسة تعليم القيادة
الفئة العم��ة المناسبة: ٦-١٢ سنة

المواضيع المستهدفة: السالمة الم�و��ة
LEGO® CITY :الموقع

سيحصل الطالب على توجيهات تحث على السالمة
الم�و��ة وسينطلقون بعدها لقيادة مركبا المحيطة

بمدرسة التعليم القيادة. ستكون هذه التجربة مليئة بالم�ح
والمتعة حيث سيقود الطالب في ط�ق حقيقية وسيصادفون
إشا�ات م�و��ة ودواو�ر وازدحام لحركة السير كما في الحياة

 LEGOLAND® الواقعية تماما. وسيحصل الطالب على رخصة قيادة
الخاصة بهم بعد تعلم قواعد السالمة الم�و��ة.

�تمحور أهداف هذه الجلسة حول تعليم الّطالب:
    السالمة الم�و��ة

    كيفية التعامل مع ازدحام الحركة الم�و��ة
    كيفية فهم اإلشا�ات الم�و��ة



LEGOLAND.ae
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يشمل عرض برنامج الحضانات LEGOLAND® Dubai على:
LEGOLAND® Dubai تص��ح دخول صباحي (ساعتان) إلى     

     قسيمة لوجبة خفيفة واحدة لكل شخص (اختياري)

- يحصل كل معلم أو م�افق على تذكرة مجانية واحدة لكل ٥ طالب يشت�ون تذاكر للفئة العم��ة ما دون ٥ سنوات.
- باقة الحضانات تطبق فقط لألطفال دون السن ٥ سنوات.

DUPLO Express و DUPLO Valley :رجى مالحظة أن قيود الطول تطبق على األلعاب. من األلعاب الموصى بها� -
.Junior Driving School و Sea Port و Build & Test و  

باقة LEGOLAND® Dubai للحضانات

يشمل عرض برنامج مدرسة LEGOLAND® Dubai على:
LEGOLAND Water Park  أو LEGOLAND® Dubai تص��ح دخول ليوم واحد إلى     

     ورشة عمل تعليمية واحدة (ال يطبق للحديقة المائية)
     قسيمة لوجبة واحدة لكل شخص*

- يحصل كل معلم أو م�افق على تذكرة مجانية واحدة لكل ١٠ طالب يشت�ون تذاكر للفئة العم��ة ٥ وما فوق، ويشمل هذا أيضا قسيمة الوجبة.
- يحصل كل معلم أو م�افق على تذكرة مجانية واحدة لكل ٥ طالب يشت�ون تذاكر للفئة العم��ة ما دون ٥ سنوات، ويشمل هذا أيضا قسيمة الوجبة.

- يمكن اختيار ورشة عمل واحدة لكل ��ارة.

.Fried Chicken & Co و Knight’s Table و Caesar’s Pizza & Pasta Buffet :يمكن استخدام قسائم الوجبات في المطاعم التالية فقط*
 القسيمة متاحة ليوم واحد فقط وال يمكن استبدالها بالنقود.

باقة LEGOLAND® Dubai المميزة

.LEGO Group هي عالمات تجا��ة لمجموعة LEGOLAND و the Minifigureوالمكعب واألج�اء البا�زة منه و ،LEGO وشعار ،LEGO إن
.Merlin Entertainments هي عالمة تجا��ة تابعة لـ LEGOLAND إن .LEGO Group حقوق الطبع والنشر © لعام ٢٠١٨ مملوكة لمجموعة 


