
Let’s help build our children’s future through Nahda’s Summer program. Under the main theme
 of “I CAN” all activities comprise of weekly projects that aim at building our future leaders.

Weekly themed programs (for ages 2-12): 

It aims at teaching cooking methods and tools, in addition to cooking and preparing  healthy 
and delicious meal.
 

I AM AN ARTIST

FIRST WEEK

Different arts by using various artistic materials and handcrafts.

I AM A DOER

SECOND WEEK

A set of interactive meetings to enhance the students’ leadership qualities through:
An emotional intelligence course by using “LEGO” for age group 3-6.
A leadership course by using “LEGO” for  age group” 6-9 and 9-12.

I AM A LEADERTHIRD WEEK

NAHDA ACADEMY SUMMER CLUB 

ENRICHING THE SOUL
Reciting and memorizing the Holy Quran 
through learning Al- Qaeda Al-Nooraniah” in 
addition to new memorization strategies that 
aim at refining the phonetics and reinforcing the 
correct pronunciation for reciting our holy Quran
in a fun and efficient way
AIM: 
Reciting and memorizing the Holy Quran 

THE ARABIC LANGUAGE TREASURE BOX
Enjoying the Arabic language treasures
through reading stories and making 
various activities in fun and creative ways
AIM: 
To increase and enrich the vocabulary and  
promote Arabic fluency 

ETHICS AND VALUES
Teaching the social etiquette and customs for 
children from Islamic, cultural, and 
international point of view, through practice 
and role-playing 
AIM: 
Raise respect and awareness of own identity 
and further adherence to our Islamic values

MOVEMENT
Enjoyable physical activities that include: 
Zumba, self-defence and fun water activities 
AIM: 
To develop motor and movement skills and
improve fitness

FUN WITH NUMBERS:
Developing mental mathematical skills and 
abilities through fun and play
AIM: 
To develop mathematical and mental skills

EXPERIMENTS
Rich scientific experiences to stimulate 
exploration and observation
AIM: 
To fuel interest in exploration & curiosity and
to develop intellectual and scientific skills

STORIES AND DRAMA  
Expressing and communicating stories 
through performing arts
AIM: 
To read and express stories in different ways

DATE: 20 June - 8 July TIME: 10:00 am - 1:00 pm FEES: SR 2.500 per child 

The “VARK” inventory workshop where students aged 6-9 and 9-12 engage in and finish 
a project through using their Visual, Aural, Read/write, and Kinesthetic skills.

https://tinyurl.com/4fzvdh7c
REGISTRATION FORM LINK 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsXRxo4uDE47l4S76Xw6y71O9zHAL80dP5X44346Q84APMSA/viewform


 صندوق اللغة العربية
 االســتمتاع والغوص في كنــوز اللغة العربية بقراءة
 القصص وعمل أنشطة متنوعة بطرق ابداعية ممتعة 

 الهدف 
 يثري الحصيلة اللغوية ويتحدث بلغة عربية فصيحة 

أخالقيات وقيم
تعليم الطفل ا�داب والعادات االجتماعية بحلة إسالمية

مع مراعاة الثقافة العربية والعالمية  استنادا إلى ا�حاديث 
النبويــة ، مــن خالل التطبيق ولعب ا�دوار 

الهدف
ينمي االعتزاز بالهوية  والتمســك بالقيم ا¡ســالمية

قصص و دراما
ترجمــة القصة بالفنون ا�دائية

الهدف
يقــرأ القصص ويعبــر عنها بطرق مختلفة

تــالوة القــرآن الكريم وحفظه من خالل تعلم القاعدة
النورانية واستراتيجيات تحفيظ حديثة والتي تساعد 
علــى نطق الحروف مــن مخارجها الصحيحة بطريقة 

 ممتعة ومفيدة 
الهدف

 يتلــو ويحفظ القرآن الكريم بطريقة صحيحة

الحركة غذاء الروح
أنشطة حركية بدنية مسلية وممتعة تشتمل على
رقص زومبا ،والدفاع عن النفس ، وأنشطة مائية ترفيهية  

الهدف
ينمــي المهارات العضليــة والحركية للحصول على 

الّلياقة البدنية 

المرح با�رقام
تطوير المهارات الحسابية الذهنية والقدرات الرياضية

بطريقة اللعب والمتعة 
الهدف

ينمي المهارات الرياضية والذهنية 

التجارب
تجــارب علمية غنية محفزة لالستكشــاف والمالحظة

الهدف
تنمــي حــب االكتشــاف والفضــول ، وتنميــة مهاراته 

الفكرية والعلمية 

هيا نرسم حكاية المستقبل من خالل المشاركة في برنامجنا الصيفي والذي يشمل مشاريع أسبوعية هادفة
تحقق مخرجات تنهض بقادة و ُبناة الغد تحت عنوان   أنا أستطيع  

                              
برامج تطويرية أســبوعية (للفئة العمرية من 12-2

 نادي نهضة الصيفي

 أنا قـائـد ا�سبوع الثالث

دورة الذكاء العاطفي باستخدام“ الليجو ” للفئة العمرية  3 - 6 
دورة القيادة باســتخدام “الليجو“ للفئة العمرية  6 - 9

سلســلة لقاءات تفاعلية تهدف الصفات القيادية وتعزيزها لدى ا�طفال من خالل

 

 التكلفة: 2,500 ريال للطفلالوقــت: 10 صباحÅ - 1 بعد الظهرالتاريخ :   20  يونيو- 8 يولــــيو

(

 أنا صانع ا�سبوع ا�ول
  يهدف إلى تعلم طرق وأدوات الطهي، وصناعة وجبات صحية  بطرق شــهية

 ا�سبوع ا�ول

 ا�سبوع الثاني

 يهدف إلى تعلم فنون مختلفة باســتخدام خامات فنية متنوعة وأعمال يدوية

  أنا فـنان

/ التعلــم حيــث يشــارك الطــالب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 9-6
 

  ورشــة عمل "VARK"  لتكييف
عاًما في عمل مشروع  باستخدام المهارات البصرية والسمعية والقرائية والحركي

   
 

12-9

12-9/

 رابط التسجيل في البرنامج 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsXRxo4uDE47l4S76Xw6y71O9zHAL80dP5X44346Q84APMSA/viewform

