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تخييم إلى رحلة  الذهاب 

ذهبت إلى رحلة تخييم.
ذهبت إلى رحلة تخييم.

ذهبت مع أسرتي
ذهبت مع أسرتي

وحزمنا حقائبنا
وحزمنا حقائبنا

أنا مبتهج!
أنا مبتهج!

ذهبت إلى رحلة تخييم.
ذهبت إلى رحلة تخييم.

الرحلة مع جدتي*
الرحلة مع جدتي

الرحلة مع جدتي*
الرحلة مع جدتي

وذاهب أنا أيضًا!
وذاهب أنا أيضًا!

ذهبنا إلى رحلة تخييم.
ذهبنا إلى رحلة تخييم.

نصبنا المخيم.
نصبنا المخيم.

ال تنَس الخيمة ال تنَس الخيمة.

وال تنسوني!
وال تنسوني!

اقفز.  اقفز هيا  األمتعة هيا  نفسك تحزم  تخيل 

هيا ارفع يديك ولوح بهما

.

هيا اقفز هيا اقفز
ربِّت على كتفك وأشر لنفسك.

هيا اقفز هيا اقفز
ربِّت على كتفك وأشر لنفسك.

ب هذه األهزوجة المالئمة لرحلة تخييم. هذه  األهزوجة تشبه األغنية لكنك تقول الكلمات دون تلحينها. جرِّ
أهزوجة للترديد خلفها.

ب هذه: يلقي المنشد سطرًا ثم يردد اآلخرون خلفه.	 جرِّ
ردد مرة تلو األخرى حتى تنتهي األهزوجة.	 
قلِّد حركات المنشد أيضًا.	 

األول النشاط 

المقطوعة األولى

الثانية المقطوعة 

الثالثة المقطوعة 

يمكن أن تحذف كلمة “جدي” و”جدتي” 

وتضع أسماء أفراد عائالتك

*يمكنك أن تكرر المقاطع باستبدال كلمة 
“خيمة” بمتعلقات التخييم األخرى مثل 

مراتب النوم والكشاف أو مبيد الحشرات 
أو المارشملو أو النقانق
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تعرف على المزيد حول التخييم في معسكرات من موقع Parks Canada www.pc.gc.ca، وابحث على صفحات 

“تعلم التخييم” Learn to Camp. أيضًا استكشف المزيد حول المتنزهات الوطنية الكندية وابحث عن مواقع التخييم 

القريبة منك.

هل تعرف ما هو صدى الصوت؟ صدى الصوت هو الصوت الذي يرتد من حائط أو جرف فتسمعه مرة أخرى حتى بعد أن 	 

ب محاكاة صدى الصوت مع صديقك يقوم شخص بإصدار صوت ويردد  يتوقف الصوت. ويكون الصوت المتردد أهدأ قلياًل جرِّ

الثاني الصوت وراءه ولكن بنبرة أهدأ من الصوت األصلي.

هل تعرف أناشيد أخرى ُتقال في رحالت التخييم أو عن أنشطة التي تقام فيها؟ ابحث على اإلنترنت عن أغاني رحالت التخييم 	 

YouTube وابحث عن أغاني حول األنشطة على موقع يوتيوب

كرر عبارة “ذاهب لرحلة تخييم” واستبدل األنشطة والمقاطع كما يأتي على سبيل المثال: “ذاهب لنزهة” أو “ذاهب للملعب”.	 

هيا بنا نعلب

يد للمز

ذهبت إلى رحلة تخييم.
ذهبت إلى رحلة تخييم.

ذاهب للسباحة
ذاهب للسباحة

ذاهب للتنزه
ذاهب للتنزه

وأنا أمرح!
وأنا أمرح!

ذاهب إلى رحلة تخييم.
ذاهب إلى رحلة تخييم.

ذاهب ألجلس أمام موقد النار
ذاهب ألجلس أمام موقد النار

انظر إلى جميع النجوم.
انظر إلى جميع النجوم.

وأنا متعب! اصمت!
وأنا متعب! اصمت!

اخط بقدميك كما يحدث أثناء التنزه.

حرك ذراعيك كما ُيفعل أثناء السباحة.

هيا اقفز هيا اقفز.
اربت  على كتفك وأشر لنفسك.

التخييم(.  يوم من  )بعد مشقة  كأنك متعب   مثِّل 
النوم. إلى  بأنك ستذهب  مدد جسدك وتظاهر 

السماء. إلى  ارفع بصرك 

الرابعة المقطوعة 

الخامسة المقطوعة 

*يمكنك أن تكرر المقاطع من خالل 
استبدال “التنزه” بأنشطة أخرى تقام أثناء 

التخييم مثل صيد األسماك وركوب 
القوارب والسباحة وشي المارشملو




