
 مايو 5 

 يوليو  -مايو 

 فاالس فالنسيا، إسبانيا

فاالس هو احتفال ينبع من 

تقليد النجار القديم الذي 

يحتفل بقدوم الربيع. يتم 

إعداد المعالم األثرية 

المفروشة بالكامل في 

فالنسيا ، والسماء الليلية مليئة باأللعاب النارية ، 

ومسيرات موكب عبر المدينة من فالنسيا إلى بالزا دي 

ال فيرجين تنتهي بتقديم الزهور. هذا العام، سوف يقام 

 فاالس بين مايو ويوليو.

 تيدبيت: احتفاالت الربيع

 31-أبريل  31

 مايو  31 -أبريل  31

 رمضان 
بالنسبة للمسلمين، رمضان هو الشهر الذي تم فيه الكشف عن اآليات األولى من القرآن، 

عام. أولئك الذين يحتفلون بشهر  3011الكتاب المقدس لإلسالم، للنبي محمد قبل أكثر من 

رمضان في جميع أنحاء العالم يشاركون في الصيام من قبل شروق الشمس إلى غروبها 

 لتحقيق قدر أكبر من "التقوى"، أو وعي هللا. رمضان ينتهي بالعيد 

الفطر )الذي يعني باللغة العربية "مهرجان كسر الصيام"(، عطلة يحضر 

 فيها الكثيرون الصلوات المجتمعية، ويستمعون إلى الخطب، ويعطون الزكاة 

 الفطر )جمعية خيرية في شكل طعام(.

اآلن بعد أن وصل الربيع وآخر آثار الشتاء تتركنا ببطء، حان الوقت لالحتفال بالموسم  
نلقي نظرة على  --الجديد من الشمس والسعادة. وهناك الكثير من األشياء لالحتفال 

 ما يحدث في جميع أنحاء العالم هذا الربيع!

 سونغكران، تايالند
 مهرجان بمناسبة السنة التايالندية الجديدة، 

التركيز الرئيسي عطلة حول المضي قدما. العمل 

سونغكران يأتي من عبارة سانسكيرت "مرور 

الشمس". تلعب المياه دورا رئيسيا في المهرجان 

ألنها تدل على االغتسال في العام السابق حتى 

يتمكن الناس من االستعداد للمهرجان التالي. كما 

يستعد الناس للعام الجديد من خالل تنظيف المنازل 

والمدارس والمكاتب وغيرها من األماكن العامة. يتم 

مع حفالت الشوارع مع  Songkranاالحتفال 

 الموسيقى الصاخبة ومعركة المياه العمالقة.

 معركة بويبال )سينكو دي مايو(، المكسيك
وتشتمل احتفاالت سينكو دي مايو، التي لوحظت بشكل رئيسي في والية 

بويبال المكسيكية، على مسيرات وإعادة تمثيل لمعركة بويبال. سينكو دي مايو 
يحيي رسميا الذكرى السنوية النتصار مبكر من قبل القوات المكسيكية على 

.3611, 5القوات الفرنسية في معركة بويبال في مايو    



 موارد إضافية

في شهر مايو من كل عام، يقام حدث "مآثر القوة" 

في المنطقة الجنوبية الغربية من إنجلترا المعروفة 

مسابقات  01باسم جلوسيسترشاير. ما يزيد على 

مختلفة سنويا محاولة لمطاردة عجلة الجبن 

المتداول أسفل التل. يعتقد ليجاسي أن هذا 

الحدث بدأ في القرن التاسع عشر لالحتفال ببداية 

فصل الشتاء ودفعة جديدة 

 من المحاصيل.

 مايو  13

كوبرز هيل تشيز رولينج، 
 إنجلترا 

 مايو  11 

 فيساك، آسيا 
 مهرجان مقدس يكرم الحياة و 

التنوير بوذا، فيساك تجري على اكتمال القمر من 

الشهر القمري الرابع. تتجمع رمال الرهبان 

والمراقبين البوذيين في مجمع معبد بورودوبور 

المدرج في قائمة اليونسكو في جزيرة جاوة، وتدور 

حول الموقع الديني بينما تحمل الشموع والقرابين. 

دول بوذية أخرى مثل سريالنكا، 

 سينغابوسري، 

وتحتفل بنغالديش وتايلند 

 وكمبوديا أيضا. 

 

 يونيو  3

 يوم ماداراكا، كينيا 
ماداراكا هي الكلمة السواحيلية لكلمة "السلطة"، ويوم ماداراكا هو يوم 

عطلة رسمية تحتفل باليوم الذي أصبحت فيه كينيا دولة تتمتع بالحكم 

عندما أصبح جومو كينياتا أول رئيس للوزراء. واحتفاال  3611يونيو  3الذاتي في 

بهذا اليوم، يتجمع الكينيون باآلالف لحضور حدث يضم عروض عسكرية وغناء 

 ورقصا، يليه خطاب الرئيس بمناسبة يوم ماداراكا. 

 مايو  31 -مايو  5

 مهرجان تشيونغ تشاو بون، هونغ كونغ 
في القرن الثامن عشر، دمرت جزيرة تشيونغ تشاو بسبب الطاعون وتسلل إليها 
القراصنة. صياد محلي برو صورة لإلله باك تاي إلى الجزيرة واستعرض من خالل 

 ممرات القرية، واستخدامه إلبعاد األرواح الشريرة. 
 كل عام سكان الجزيرة تنظيم الشكر لمدة أسبوع في مهرجان أن 

يتضمن رقصات األسد والتنين التقليدية ، وحدث "خطف الكعكة" حيث يصعد 
المتسلقون المعينون أبراجا مليئة بالكعك ؛ كلما ارتفع الكعكة التي يتم خطفها، كلما 

 كان الحظ الذي يجلبه لعائلتك أفضل.

 علم أطفالك عن رمضان مع هذه الكتب  -على األبوة واألمومة 
https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2017/06/02/teach-your-kids-about-

ramadan-with-these-books/ 
 

 احتفاالت الربيع في جميع أنحاء العالم  -التقويم المزارع القديم لألطفال 
https://www.almanac.com/kids/springtime-fun-around-world 

 
  0202احتفاالت الربيع  -ناشيونال جيوغرافيك كيدز 

https://kids.nationalgeographic.com/celebrations/article/spring-celebrations 

https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2017/06/02/teach-your-kids-about-ramadan-with-these-books/
https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2017/06/02/teach-your-kids-about-ramadan-with-these-books/
https://www.almanac.com/kids/springtime-fun-around-world
https://kids.nationalgeographic.com/celebrations/article/spring-celebrations

