
حارس الكوكب
قد نشعر بأن الفقر شيئًا بعيًدا عنا، كشيء موجود في بلدان أخرى. إال أنه 

موجود في كل مكان. يوجد في السويد العديد من األطفال الذين يعيشون في 
أسر تعاني من حالة اقتصادية سيئة. ومن المهم أن نبذل قصارى جهدنا للقضاء 

على الفقر. فالمزيد من األشخاص ذوي الوضع االقتصادي الجيد يعني المزيد من 
األشخاص المتعلمين والراضين والسعداء. والكثير من الفرص. يمكنك المساعدة من 
خالل التبرع باألشياء التي ال تستخدمها والبدء بعادات إعطاء األشياء التي صنعتها 

بنفسك أو تقديم خبراتك عندما يكون هناك حفل. ومن ثم يمكن للجميع االنضمام.

الرسوم التوضيحية: سيلفي ستراند

التحــــــدي:

الهدايا الذكية
اتفق مع أصدقائك على عدم شراء أشياء 
جديدة كهدايا لبعضكم البعض هذا العام. 
بدالً من ذلك، يمكن أن تكون الهدايا شيئاً 

صنعته بنفسك، أو شيئاً يتم شراؤه من سوق 
للسلع الرخيصة والمستعملة أو أمر ممتع 

تفعلونه معًا.

أمثلة لألشياء التي يُمكنك صنعها بنفسك:

ابحث في سوق البراغيث عن:

شيء يمكن فعله:

Badbomb )قنبلة االستحمام(:
¾ دسيلتر من البيكربونات	 
½ دسيلتر من حامض الستريك	 
½ ملعقة صغيرة من زيت الطهي على سبيل المثال زيت السلجم أو زيت 	 

الزيتون
زوج من قوالب الكعك	 
اخلط كل شيء بعناية باستخدام شوكة واهرس الكتل. وسيصبح القوام محببا. 	 
صب الخليط في قالب الكعك واضغط بقوة إلى حد ما باستخدام ظهر ملعقة 	 

على سبيل المثال. اتركها حتى تجف لبضعة أيام، ومن األفضل أن تتركها 
تجف لمدة أسبوع كامل.

مقادير الوصفة كافية لـ 1 - 2 قالب للكعك المصنوع من الورق. إذا 	 
كنت تريد صنع العديد من قنابل االستحمام الصغيرة، فيمكنك صنعها 

في قوالب الشكوالتة.

اللعب	 
الُحلي	 
الدمى المحشوة بالقطن	 
الكتب	 
مواد الشغل/الحرف	 

قضاء الليل في الهواء الطلق في يوم صيفي حار.	 
التنزه.	 
سباق التزلج على لوح التزلج )لوح البولكا(.	 
دعوة تقوم خاللها بتقديم القهوة ومعها شيء قمت بخبزه.	 

تم تمويل هذا المنتج من قبل الهيئة المساعدة Sida. المسؤول عن المحتوى هو المنتج/ المؤلف فقط.
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