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Imagination &
Excitement

دائما ما يستمتع االطفال بالتعرف على عالم الديناصورات ألنهم  
يستخدمون خيالهم للتفكير فى هذا العالم المثير الذى كان فى عصور ما 
قبل التاريخ،  كذلك فهم يتمتعون أيضا بتقليد هذه المخلوقات اثناء اللعب 

مع بعضهم البعض والنظر الى صورها بشغف وحماس.

ونظرا لشدة انبهار االطفال بهذه المخلوقات ، فقد قام فريقنا بتنظيم هذا 
المشروع الشيق الذي سيضفى جو من المرح وكذلك التعلم لالطفال في 

المدارس.

Young children enjoy learning about dinosaurs & using 
their imaginations to think about what their world 
might have been like in pre-historic times. 

The amount of wonder, curiosity and excitement these 
creatures bring to children is really amazing, and that 
is why our team worked hard to make the children feel 
like they are truly stepping in a Jurassic World.

واالثاره الخيال 
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Dino School Tour

لقد صممنا برنامجنا المتميز و الحصرى باسم )داينو المغامرة( والذى 
سيجوب مدارس قطر واضعين فى االعتبار عامل التفاعلية و التعلم و ليس 

الترفيه فقط.

وسوف تشمل عروضنا ايضا قسم للحفريات و الديناصور المتحرك و دميه 
رضيع الديناصور وكذلك قسم تثقيفي عن عالم الديناصورات وغيرها من 

الفعاليات والتجهيزات التي ستخلق بيئه خياليه لدى االطفال.

Kicking off with the Dino Adventure Live Show at 
schools, we are reviving the Jurassic Park theme across 
Qatar.  Keeping the playful factor in mind, the show will 
have a few segments for students to interact and learn 
from the amazing dinosaurs. 

The full show format will include Dino Dig, Dino 
Puppet’s and paleontology lessons for kids, a 
documentary section and much more.

رحلــه الداينو المدرســيه
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تفاصيــل وبرنامــج العرض

ماذا   سنقدم: 
 

    • القسم   التعليمي
• حائط   التطور   للديناصورات   

  • منطقه   الحفريات   والعظام
    •بناء الهيكل  

•  ديناصور   متحرك   ودميه   لرضيع   الديناصور
• منطقه   التصوير   التلقائي

  • المالبس   وادوات   الحفريات   
•  طاقم   عمل   فني   بزي   التنقيب    

    • شهادات   تخرج   لالطفال   

خدمات   اضافيه: 
 

•      جوائز   وهدايا   تذكاريه   لها   عالقه   بعالم   الديناصور
•  جمجه   ديناصور   للعرض   الدائم   بالمدرسه (  على

   حسب   الرغبه ) 
•جهاز   التصوير   المتنقل   وطابعه   صور

WHAT WE WILL PROVIDE:

• Documentary Area
• Jurassic Evolution Wall
• The Expedition (Dino Dig)
• The Dino Build
• Real-life Dino And Baby Dino Costumes
• Photo Booth Area
• Tools And Costumes
• Staff dressed as a  paleontologist
• Dino Certificates

ADDITIONAL SERVICES WE CAN OFFER:

• Display & scull of the Dino if needed.
• Go Booth with printer for all kids.
• Upon request we can provide dinosaur 
themed giveaways.

Event Details And Program
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Overview Of All Things
To Be Provided 

نظــره اجماليــه للعرض 



6

The Expedition:
Dino Dig

يعد نشاط الحفريات النشاط االكثر شغفا لدي االطفال لعالقته 
باللعب في الرمل واستخدام ادوات االستكشاف والتنقيب عن 

الحفريات وينقب الطفل بنفسه ويعيش التجربة ثم ينتقل لعالم 
تجميع وتكوين الحفريات وتجارب آخرى متعددة يكتشفها بهدف 

تحفيز روح باحث وعالم الجيولوجيا والحفريات بداخله.

A dinosaur dig is a popular, out-of-the-ordinary 
and fun activity for kids.  We will create an 
authentic looking fossil playground. The expedition 
team of children, guided by a ‘professor’ digs to 
unearth dinosaur fossils from the Cretaceous 
period. Kids are ‘recruited’ as ‘scientists’, and are 
equipped with special tools and outfits.

ــات   والتنقيب الحفري

From
PreK to
Grade 5
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القســم   الوثائقي   وحائــط   التطور

Documentary Area & Jurassic 
Evolution Wall

بعد   االنتهاء   من   الحفر   و   التنقيب   فان   العارض   سيشرح   لهم   تاريخ   تطور   الديناصورات   والبيئه  
 التي   كانو   يعيشونها   عن   طريق   مشاهده   برنامج   وثائقي   ودراسه   الحائط   التعليمي   لتطور  

 الديناصورات   والعصور   الجوراسيه . 

During the program we will provide an interesting documentary that 
is presented in a fun and educative way. The kids will all sit together 
and watch the story behind the history of the dinosaur.

Along with the documentary we will also provide a Jurassic Evolution 
Wall that is set-up to give insights about the dinosaur. 
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The Dino Build

Students from higher grads will be guided through a 
simulated fossil hunt, to carefully uncover the skeletal 
remains of a dinosaur.

The pieces will be collected, and the class will then 
reconstruct a full Dinosaur skeleton, which can be 
kept at the school for some time for display 

There are many benefits to be gained by this, 
including teamwork, a knowledge of anatomy, and 
above all, the fun of learning and working together.

From
Grade 3
Upwords.

للتركيز على ادماج الطلبه االكبر سنا في فعاليه الديناصور 
فقد صممنا فعاليه بناء هيكل الديناصور والذي يقوم فيه 

الطلبه بايجاد العضام الخاصه بالديناصور وتركيبها بطريقه 
صحيحه ودقيقه. 

هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من قبل 
هذه الفعاليه بما في ذلك العمل الجماعي، معرفة علم 

التشريح، وقبل كل شيء، متعة التعلم والعمل معا.

بنــاء الهيكل
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Real-life Dino & Baby 
Dino Live Show

بينما   االطفال   ينقبون   عن   العظام   سنقوم   بادخال   الديناصور   المتحرك   و  
 بعض   الدمى   لدينلصورات   صغيرة   ليتفاعل   معها   الحضور   وكأن   الديناصور  

 حقيقي   ينبض   بالحياة   مما   سيجعل   االطفال   يعيشون   جو   من   االثارة   و  
 المغامرة . نابضة   بالحياة   يجعل   االطفال   يعيشون   فى   جو   من   االثارة   و  

 المغامرة

Before  the kids have found some crazy evolutionary things 
from the dig activity, a real life Dino will arrive in the field! It 
gets even better when the kids will meet the baby Dino! We 
can happily provide a matching baby Dino and our staff will 
give some interesting insights about the Dino’s and their 
baby’s. Kids can also hold and feed the baby Dino during our 
Live Show. 

الديناصــور   المتحرك   
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Tools,  Costumes & staff

سيتم توفير زي تنقيب لالطفال بكامل معداته فبينما التالميذ 
مشغولون بالحفر و التنقيب فان الطاقم الفني الذي سيكون مرتديا 

الزي الرسمي للتنقيب سيقوم بسرد سيرة هذه الديناصورات وسيشرح 
لهم تاريخ تطور هذه الحفريات. 

Kids will have all tools & Costumes requested for the 
adventure. And In order to make sure that the Dino program 
goes smoothly with al it’s elements, we have our own well 
trained staff that will assist during the activities. They can give 
a lot of insight information and facts about the history of the 
Dino. The best part is that our staff will look like they are real 
paleontologists in their customized costumes. 

الزي   واالدوات   والطاقــم   الفني
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Give-ways &
Certificates

بعد االنتهاء من عمليه التنقيب سنقوم باهداء االطفال 
شهادات تخرج »خبير الديناصورات«  من برنامج المنقب الصغير، 

مما سيشعرهم بالفخر لحصولهم على هذه الشهاده .

وعلى حسب الطلب فاننا نستطيع توفير هدايا تذكاريه لها 
عالقه بالديناصورات من عظام وألغاز تركيبية لكي يقومو 

باخذها معهم في نهايه اليوم الى المنزل ومشاركه افراد 
العائله في تجميعها.

After the completion of the Dino school the kids 
will get a real-life certificate of completion. They 
will officially be titled a ‘’Dino expert’’.  Of course 
kids will love the special certificate and it will teach 
them that hard work will pay off! 

Upon request we can also provide dinosaur 
themed giveaways for all the kids. This will give 
them something to take home and show their 
parents. 

الهدايا   و   الشــهادات   
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ARE YOU READY
TO BECOME
DINO CERTIFIED?

Ajwan Media
Villa No: 34, Jawaan Street
Al Sadd, Doha - Qatar
Tel : +974 443 766 67
Fax : +974 443 766 60
Email : info@ajwanmedia.com 
www.ajwanmedia.com


