
سيركز كل نشاط على موضوع مرتبط بالرعاية وسيتبع هذا التصميم:

۱. خوض مغامرة 
ساعد األطفال على المشاركة بأنفسهم. تعمل األنشطة الخارجية القائمة على العلوم والتي تم اختبارها ميدانًيا 

وإعدادهم لتتولد بداخلهم  والمقتَرحة لكل موضوع رعاية على تحسين مهارات المالحظة وحل المشكالت لدى األطفال
الرغبة في اتخاذ اإلجراء الالزم "لحماية" البيئة. وتتسم هذه األنشطة بأنها مفتوحة حتى يتسنى تهيئتها وفًقا لالهتمامات 
واالحتياجات الفردية لدى األطفال. اطبع ورقة نشاط واحدة لكل طفل أو اطبع نسخة واحدة للمعلم وقم بمشاركة الصور

مع األطفال. ويأتي كل نشاط مزوًدا بـ "نصائح للمعلمين." 

۲. اتخاذ اإلجراءات
بالنسبة لكل موضوع رعاية، يتخذ المعلمون واألطفال بالتعاون مًعا إجراء واحًدا من شأنه أن يساعد في "حماية" البيئة. 

۳. اإلشادة باإلجراء
تحدث مع األطفال حول كيفية مساعدة اإلجراء اإليجابي الذي سيقومون به في أن يصبح العالم مكاًنا "أكثر نظافة" 

وأكثر سالمة.

٤. مواصلة التقدم
طرق أخرى ترفيهية لدعم نشاط الرعاية هذا في برنامج الطفولة المبكرة. استخدم قائمة المصادر المتوفرة إليجاد

يرجى مالحظة ما يلي: يمكن تعزيز االتصال النافع بين البيت والمدرسة إذا كانت األسر تستخدم Family Action Toolkit (مجموعة 
أدوات إجراءات رعاية األسرة) بينما تقوم المدرسة أيًضا بتنفيذ أنشطة تحمل نفس الموضوع. ومن خالل تكامل الجهود في المدرسة مع 

Family Toolkit (مجموعة أدوات رعاية األسرة)، ُيمنح األطفال فرصة لتعميق فهمهم من خالل "تعليم" ما تعلموه ألسرهم.

إثارة روح الرعاية لدى األطفال:

خوض
مغامرة!

الشروع
في العمل!

اإلشادة
بالفعل!

مواصلةالنمو!

مجموعة أدوات من أجل
برامج الطفولة المبكرة

أعزاءنا المعلمين،
أينما نعيش في عالمنا هذا، فنحن نعلم أنه من األهمية بمكان أن يكبر 

أطفالنا ليصبحوا الجيل التالي من القائمين على الحفاظ على البيئة. 
وأفضل طريقة لحماية بيئتنا في المستقبل تتمثل في مساعدة أطفالنا 
على النمو في ظل وجود حب تجاه األرض اليوم. وأفضل طريقة 
إلعداد أطفالنا للعالم الذي سيتوارثونه تكمن في تمكينهم ليصبحوا 

قادرين على حل المشاكل ومفكرين جادين.

من األهمية بمكان إشراك أطفالنا في أنشطة خاصة بعملية الحفاظ 
على البيئة التي تركز على األفعال اإليجابية دون إثارة مخاوفهم بشأن 

الجوانب المخيفة للمشاكل البيئية التي يصعب عليهم فهمها في هذه السن 
المبكرة. وتنطوي األنشطة الواردة في مجموعة األدوات هذه (التي تم 

تصميمها لمن تتراوح أعمارهم ما بين ۳ و۸ سنوات) على طرق ممتعة 
لبرنامج الطفولة المبكرة بهدف التركيز على األفعال اإليجابية التي يمكن 

للمعلمين واألطفال القيام بها مًعا من أجل مساعدة العالم الذي نتشارك 
فيه على أن يصبح مكاًنا "أكثر نظافة" وأفضل من الناحية الصحية.

worldforumfoundation.org/natureالمعلم

من تصميم:برعاية:

®
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http://www.worldforumfoundation.org/wf/nacc/index.php


۲
worldforumfoundation.org/nature

مالحظة للمعلمين: تم اختيار موضوعات الرعاية الواردة أعاله بناًء على توصيات من العديد من المجموعات البيئية والتعليمية المنتشرة في جميع 
أنحاء العالم. ويتيح كل موضوع فرًصا لألطفال للتمتع بالمشاركة العملية والرعاية. يرجى استخدام األنشطة المقترحة كبداية، وعدم التردد في 

إضافة التعديالت واألفكار الخاصة بكم. ساعدو األطفال في معرفة أن هذه الموضوعات تمثل أهمية لجميع األطفال حيثما كانو يعيشون في عالمنا.

النباتات

الهواء

الماء

التربة
۱. التسميد

۲. إعادة التدوير

۱. المطر
۲. النباتات المحلية

۱. أشجار
۲. بذور

۱. أشجار
۲. الريح

الطاقة

الحيوانات والحشرات

الصحة البشرية

۱. حشرات
۲. طيور

۱. الضوء
۲. الحرارة

۱. اإلحساس بالعجائب
۲. الغذاء وزراعة الحدائق

إثارة روح الرعاية لدى األطفال:
مجموعة أدوات من أجل
برامج الطفولة المبكرة

الرعاية
الموضوعات

المعلم
۲

worldforumfoundation.org/nature

من تصميم:برعاية:
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قم بجولة بالقرب من مدرستك أو حول أفنية هذه المدرسة. سيساعدك اختيار شجرة واحدة لتركز عليها • 
المجموعة في إدارة هذا النشاط وجعل األطفال قريبين بمسافة كافية بحيث يمنكهم االستماع إلى أسئلتك 

واقتراحاتك.

إن تشجيع األطفال على ربط أجزاء الشجرة بأجزاء الجسم سيساعدهم على المالحظة بدقة وتنمية • 
اإلحساس بالتفكر ملًيا بشأن هذه األشجار. كما أن مساعدة األطفال على تعلم تقدير جميع الكائنات الحية 

حق قدرها يضعهم على أولى خطوات الطريق ليصبحوا رعاة للبيئة طوال حياتهم.

ستساعد األنشطة الحركية الهادفة (كأن ُيطلب من األطفال أن يتحركوا كالشجرة) األطفال على زيادة • 
التعرف على أجسامهم فضالً عن قدرات التنظيم الذاتي لديهم. فهذه األنواع من األنشطة الحركية تساعد 

األطفال على إدخال المعلومات في الذاكرة العضلية لديهم وتمثل بصفة خاصة فائدة للمتعلمين كثيري 
الحركة (الذين يحتاجون إلى الحركة حتى يتسنى لهم التعلم).

خالل جزء النشاط الذي يتظاهر فيه األطفال أن الجو يمطر، قد ترغب في محاولة • 
تغشيتهم بقدر قليل من الماء من زجاجة رش.

إن تشجيع األطفال على رسم أجزاء من الشجرة سيساعدهم على مواصلة التركيز على • 
التفاصيل الجميلة وتعزيز فكرة أن الشجرة كائن حي يحتاج إلى رعاية. ويستطيع 

األطفال الرسم بطرق عديدة -- يمكنهم الرسم على الورق باستخدام أقالم الشمع الملونة 
أو األقالم الرصاص؛ أو على رصيف المشاة باستخدام الطباشير؛ أو الرسم في التراب 

باستخدام عصا أو إصبع.

اآلن استخدم أنشطة "أنت والشجرة" مع األطفال.

استخدام أنشطة "أنت والشجرة"

نصائح للمعلمين

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: النباتات/األشجار

المعلم
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أوالً، اختر شجرة مثيرة لالنتباه. دعنا نستكشف أجزاءها.

الجذور كاألقدام بالنسبة للشجرة. فهي تحافظ على ثبات الشجرة وتثبتها في األرض (تماًما كما تحافظ قدماك 
على ثباتك). وتساعد الجذور أيًضا على امتصاص الشجرة للماء. 

الفروع كاألذرع بالنسبة للشجرة.     

اللحاء كالجلد بالنسبة للشجرة. فهو يساعد على استمرار حماية الشجرة وتغطيتها بالكامل
(تماًما كما يحميك جلدك).

ما الفرق؟ (صف شعور كل واحد.)

المس جلدك.                    واآلن المس لحاء الشجرة.

هل يمكنك وضع قدميك 
بالقرب من جذور 
الشجرة؟         

هل يمكنك وضع ذراعيك بالقرب 
من فروع الشجرة؟

(الجزء األول) 
أنت والشجرة

موضوع الرعاية: النباتات/األشجار
خوض

مغامرة!

المعلم: طباعة هذه الصفحة



worldforumfoundation.org/naturewww
٥

تظاهر أن قدميك هما 
جذور الشجرة،

وأن معدتك هي 
جذع الشجرة، 

وأن ذراعيك هما 
فروع الشجرة.

هل يمكنك تحويل جسمك ليتخذ شكل شجرة؟

هل يمكنك تحريك جسمك 
كشجرة في الريح؟

 
هل يمكنك هز ذراعيك 

كفروع شجرة في المطر؟

هل يمكنك رسم صورة لشجرتك وكافة أجزائها؟

هل سترسم بالقلم الرصاص أم بالطباشير أم بإصبعك 
في التراب؟

(الجزء الثاني) 
أنت والشجرة

موضوع الرعاية: النباتات/األشجار
خوض

مغامرة!

المعلم: طباعة هذه الصفحة
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العناية بشجرة خاصة

موضوع الرعاية: النباتات/األشجار
الشروع

في العمل!

التحدث عن اختيار شجرة للعناية بها ومالحظتها
تحدث مع األطفال حول اختيار شجرة خاصة على أفنية المركز 

أو المدرسة الخاصة بك أو بالقرب منهما يرغبون في االعتناء بها 
ومالحظتها طوال العام. 

أفكار العناية
مساعدة األطفال على البدء في اعتبار أنفسهم رعاًة لهذه الشجرة 

الخاصة بهم:

قم بحث األطفال على فحص التربة القريبة من الجذع والمياه • 
بشكل متكرر حسب الضرورة عندما تبدو هذه التربة شديدة 

الجفاف.  
أخبر األطفال أن جميع األشجار تحتاج إلى "طبقة من النشارة" • 

حول جذوها للمحافظة عليها صحيحة وفي حالة جيدة. قم بحث 
األطفال على إضافة نشارة عند الحاجة إلى ذلك. * انظر "أهمية 

النشارة" أدناه.
استخلص األفكار من األطفال حول األمور التي يعتقدون أن • 

الشجرة في حاجة إليها. (قد تفيد قراءة كتب في هذا المجال بشكل 
جماعي في إثارة مزيد من األفكار.) 

أهمية النشارة: أفضل صديق للشجرة

ُتعد النشارة أفضل صديق للشجرة. فهي تعزل التربة، وتحجز 
الرطوبة، وتبعد األعشاب الضارة، وتحول دون ضغط التربة، وتقلل 

من ضرر آلة جز العشب، وتضيف لمسة جمالية إلى الساحة أو 
الشارع. قم بإزالة أية أعشاب في منطقة النشارة، بمساحة يتراوح 

قطرها من ۳ إلى ۱۰ أقدام، وذلك حسب حجم الشجرة. اسكب شرائح 
الخشب أو قطع اللحاء في نطاق ۲ إلى ٤ بوصات في محيط الدائرة، 

 Arbor مع عدم لمس الجذع. (المصدر: موقع الويب الخاص بمؤسسة
Day (يوم التشجير): 

(www.arborday.org/trees/NineNum4.cfm

األفكار الناتجة عن المالحظة
ساعد األطفال على أن يصبحوا مالحظين بارعين للشجرة التي 

اختاروها طوال العام. قم بحث األطفال على القيام بما يلي:

رسم مخطط للشجرة كل شهر لمراقبة مدى نموها والتغيرات التي • 
طرأت عليها. (قد يرغب األطفال في التقاط صور لها كطريقة 

أخرى لتوثيق التغيرات طوال العام.)
مراقبة الشجرة عن قرب لمالحظة ما إذا كانت توفر طعاًما أو • 

موطًنا ألي حيوانات أو حشرات. 
كتابة قصة عن الشجرة وحياتها. (اطرح األسئلة التالية على • 

األطفال: هل ترغبون في معرفة عمر شجرتكم الخاصة؟ كيف 
يمكنكم اكتشاف ذلك؟)

التفكير في طرق أخرى مثيرة لتسجيل المالحظات.• 

المعلم
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العناية باألشجار خير لكوكبنا األرضي!

موضوع الرعاية: النباتات/األشجار
اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين
إن إشراك األطفال في األنشطة التي تعتمد على المشاركة العملية أمر 
ضرروي لتنمية اإلدراك الصحيح بالمشكالت البيئية. وتعتبر العناية 

باألشجار إحدى الطرق التي يمكن أن تربطهم حًقا بالعالم من حولهم وتكون 
بمثابة نقطة االنطالق نحو التفكير في أنفسهم على أنهم رعاة للبيئة بطريقة 
 The ،"مالئمة لنموهم. (يمكن االطالع على بحث الدكتور/ "لويس تشاوال
Benefits of Nature for Children "فوائد الطبيعة لألطفال" على 

www.foresthistory.org/education/Curriculum/ الموقع
(BenefitsofNature-Chawla.pdf

المعلم

مساعدة األطفال في الشعور بالرضا بشأن مدى مساعدة إجراءات 
العناية التي يتخذونها لكوكب األرض من خالل مشاركة بعض هذه 

الرسائل اإليجابية التالية حول قيمة األشجار:

تساعد األشجار في توفير الظل والبرودة لبيوتنا أو شققنا 
وتساعدنا في توفير الطاقة.

كيف؟ إن تأثير التبريد النابع من شجرة صغيرة ومزدهرة يضاهي 
تأثير عشرة مكيفات هواء بحجم الحجرة تعمل لمدة ۲۰ ساعة في 

اليوم! 

تساعد األشجار والمناظر الطبيعية الجميلة في الشعور 
بصحة أكبر.

كيف؟ توضح الدراسات أن مرضى المستشفيات الذين يتمتعون 
بمشاهدة منظر لألشجار من النافذة يتعافون في فترة أقصر من 

المرضى اآلخرين. ويتمتع األطفال الذين يشعرون باالرتباط 
بالطبيعة بصحة بدنية وعقلية ووجدانية أفضل. 
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مزيد من المصادر حول األشجار

موضوع الرعاية: النباتات/األشجار
مواصلة

النمو!

حقائق ممتعة حول األشجار!
ساعد األطفال في التفكير بشأن العديد من النعم التي تتوفر للبشر من 

األشجار كالطعام أو الدواء أو الملبس أو األثاث. وفيما يلي بعض األمثلة 
البارزة…

أشجار جوزة الهند
أشجار جوزة الهند هي عبارة عن نخيل ينمو حتى يصل ارتفاعه إلى 

۳۰ متًرا. وُتعرف شجرة جوزة الهند باسم "شجرة الحياة" نظًرا لتنوع 
استخداماتها الهائلة، وهي تنمو في المناطق االستوائية. وفي أجزاء 

عديدة من العالم، يستخدم األشخاص أوراقها لصناعة المالبس والحصير 
والسالل واألسقف. وتوفر لنا ثمارها الطعام والشراب والزيت والدواء، 

ونستفيد من أخشابها في بناء المنازل والقوارب. 
(www.plantcultures.org :المصدر)

أشجار الموز
هل علمت أنه يتم في أجزاء عديدة من العالم استخدام أوراق نبات الموز 

كأطباق؟ ففي غرب إفريقيا، مثالً، يتم 
استخدام أوراق نبات الموز في االحتفاظ 
بخليط اللبن والبيض المستخدم مع الفول 
المطهي بالبخار أو الكيك المصنوع من 

الحبوب. 

مواقع الويب:
 www.arborday.org

(Arbor Day Foundation) (مؤسسة يوم التشجير)

 www.natureexplore.org
(Nature Explore Families’ Club) (نادي أسر استكشاف الطبيعة) 
النشاط األول للمغامرة: Get to Know a Tree (التعرف على شجرة)
النشاط الثالث للمغامرة: Your Very Own Story (قصتك الحقيقية)

 www.plt.org
(Project Learning Tree) (شجرة تعلم المشروع) 

 www.treesftf.org
(Trees for the Future) (أشجار للمستقبل)

 www.unep.org/billiontreecampaign
(UNEP Billion Tree Campaign) (حملة المليار شجرة 

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة)

ورقة موز

شجرة جوزة الهند

المعلم

http://www.arborday.org/
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http://www.plantcultures.org/
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اجمع مجموعة متنوعة من البذور ليستكشفها األطفال. وإن • 
أمكن، فأحضر البذور الشائع زراعتها محلًيا والمأخوذة من 

نباتات يتناولها األطفال.

عندما يبحث األطفال عن طرق لتجميع البذور وتصنيفها • 
(واكتشاف األنماط وأوجه الشبه)، فإنهم يقومون بتنمية مهارات 

المالحظة الدقيقة واإلحساس بتقدير قيمة تنوع الحياة.

عندما يستخدم األطفال أجسامهم لمحاكاة دورة حياة البذرة • 
(من مرحلة الزراعة إلى اإلنبات إلى النمو)، فإن ما توصلوا إليه 

واستوعبوه يذوب في أعماق نفوسهم. (ستكون المالحظات الواقعية 
للبذور وهي تجتاز هذه الدورة ذات معنى أكبر بالنسبة لهم.)

عندما ينظر األطفال إلى الصور الفوتوغرافية ثم يرون الهدف الحقيقي (في هذه الحالة، البذور)، يتطور • 
بداخلهم استيعاب خاص بالعالقة بين األهداف ثنائية األبعاد واألهداف ثالثية األبعاد.

عندما يرسم األطفال مخطًطا ألفكارهم حول البذور والنباتات، تكون لديهم القدرة على تمثيل إدراكهم • 
رمزًيا بشكل غير لفظي. ويستطيع العديد من األطفال الصغار عرض ما يعرفونه بشكل أكثر سهولة من 

اإلخبار بما يعرفون.

اآلن استخدم أنشطة "البذور الكبيرة" مع األطفال.

استخدام أنشطة "البذور الكبيرة"

نصائح للمعلمين

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: النباتات/البذور

المعلم
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أوالً، استكشف البذور.

هل كل البذور من نفس النوع، أو هل لديك 
أنواع عديدة مختلفة؟  

اآلن، تظاهر أنك بذرة من هذه البذور.
(ما نوع البذور التي تنتمي إليها؟) 

هل يمكنك تصنيفها حسب الحجم (من 
األصغر إلى األكبر)؟         

(الجزء األول) 
البذور الكبيرة

موضوع الرعاية: النباتات/البذور
خوض

مغامرة!

كيف يمكنك تصنيف البذور بطرق أخرى؟

تظاهر أنك تبدأ في النمو 
من بذرة إلى نبتة. هل 

يمكنك أن تجعل ذراعيك 
يمتدان ألعلى كما يمتد 

النبات للشمس؟ 

هل يمكنك أن تجعل جسمك 
صغيًرا بقدر اإلمكان - كبذرة 

ُتزرع في التربة؟ 

المعلم: طباعة هذه الصفحة
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انظر إلى هذه البذور والنباتات التي ستصبح على هيئتها:      

هل تعلم نوع النبات الذي ستصبح البذرة على هيئته؟ 
إذا كنت ال تعرف، فكيف يمكنك اكتشاف ذلك؟

(الجزء الثاني) 

موضوع الرعاية: النباتات/البذور

خوض
مغامرة!

المعلم: طباعة هذه الصفحة

البذور الكبيرة

حاول أن ترسم صورة للبذرة 
والنبات الذي ستصبح على هيئته. 

بذور دوار الشمس

الذرة

دوار الشمس

جوزة البلوط

شجرة البلوط
كوز الذرة
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صناعة الخبز من البذور
موضوع الرعاية: النباتات/البذور

الشروع
في العمل!

التحدث عن أهمية البذور
ساعد األطفال على استيعاب حقيقة أن معظم البشر حول العالم 

يتناولون الخبز المصنوع من البذور كل يوم. وهذا الشيء يشترك 
فيه جميع البشر، بغض النظر عن محل إقامتهم. اسأل األطفال عما 
يعرفونه بشأن طريقة صناعة الخبز. امنحهم الفرصة للمشاركة في 
عملية صناعة الخبز بداية من البذرة إلى رغيف الخبز. (ستساعد 

هذه العملية األطفال في الشعور باالرتباط بشكل أكبر بالعالم الطبيعي 
وستساعدهم في معرفة كيفية انسجامهم في دورة الحياة.) 

اصنع الخبز بنفسك
اختر نوًعا من الحبوب تتم زراعته محلًيا وأحضره إلى الفصل في 

حالته الطبيعية بأكبر قدر ممكن. ثم اتبع هذه الخطوات:

درس الحبوب: ساعد األطفال على التقاط رؤوس الحبوب من . ۱
سيقان النبات واجمعها في سلطانية كبيرة. (تأكد من مساعدة 

األطفال في معرفة أن هذه األشياء عبارة عن بذور.)
التذرية: وفًقا للحبوب المتوفرة لديك، قد تحتاج إلى إزالة الغطاء . ۲

الخارجي للبذرة (القشرة). للقيام بذلك، اسحق الحبوب (في 
السلطانية) لفصلها عن القشور. يستطيع األطفال عندئذ تذرية 

القشور بعيًدا بينما تبقى الحبوب األثقل في السلطانية. وعند جمع 
قدر كاٍف من الحبوب، سيكون األطفال على استعداد لسحقها. 

السحق: استخدم هاوًنا ومدقة (أو أدوات مشابهة) لسحق الحبوب . ۳
إلى دقيق.

الخبز: استخدم الدقيق لصناعة الخبز التقليدي أو العادي لتتناولوه . ٤
مًعا. انظر "مزيد من المصادر حول البذور" للتعرف على 

مصادر تتعلق بطريقة عمل الخبز.

مالحظة: يمكن إجراء هذا النشاط أكثر من مرة واحدة في يوم واحد. 
قد ترغب في درس الحبوب وتذريتها في يوم وسحقها في يوم وخبزها 

في يوم آخر، على سبيل المثال.

المعلم
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الطبيعة توفر البذور 
التي تساعد في توفير الغذاء لنا!

موضوع الرعاية: النباتات/البذور

اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين
تؤدي مساعدة األطفال على إدراك أن جميع البشر يحتاجون إلى البذور 

للبقاء على قيد الحياة إلى مساعدتهم في أن يتطور بداخلهم تقدير لما 
توفره الطبيعة، فضالً عن الربط بين أمور الحياة. ويساعد التعرف على 
الطعام المصنوع من مواد تمت زراعتها محلًيا والقيام باختياره األطفال 

على اكتساب اإلحساس بالمكان وسيشجع في المستقبل على أن تسود 
النزعة االستهالكية التي يشعر فيها المرء بالمسؤولية. اجعل األطفال 

يتحققوا من بذورهم بمساعدة شخص بالغ للتأكد من أن تناولها آمن.

ساعد األطفال في الشعور بالرضا بشأن عمليات استكشاف البذور التي 
قاموا بها من خالل مشاركة بعض هذه الرسائل اإليجابية:

تنمو البذور لتصبح النباتات التي يحتاج إليها جميع البشر    
لتساعدهم على العيش.

لذا من األهمية بمكان االعتناء بالبذور والنباتات.

إن تناول الخبز المصنوع من البذور أمر يعتمد عليه البشر في 
جميع أنحاء العالم. 

بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه في عالمنا، نشعر جميًعا 
باالمتنان للنعم التي يوفرها لنا هللا سبحانه وتعالى في الطبيعة (مثل 

البذور التي يمكننا استخدامها في صنع الخبز). 

إننا نقدر البذور التي تنمو في الجزء الذي نعيش فيه من العالم. 

المعلم
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مزيد من المصادر حول البذور

موضوع الرعاية: النباتات/البذور

مواصلة
النمو!

انقر هنا للعثور على نشاط ُيطلق عليه 
”Bread Around the World" (الخبز حول العالم)  

(المصدر: مجلس األغذية المصنوعة من القمح) 

مواقع الويب:

www.commonthreads.org
تساعد الخيوط المشتركة في سد الفجوة الموجودة بين الحدود الثقافية وتقوية أسرتنا العالمية من خالل تعليم األطفال أوجه الشبه 

واالختالف داخل المطبخ الذي ينعم بالدفء والراحة: ومن خالل إجراء عملية بسيطة تتمثل في إعداد وجبة مغذية ومشاركتها، يتعلم 
األطفال المشاركون في هذه البرامج االتصال بأجسامهم وجيرانهم وعالمهم من خالل دروس موجزة للغاية.

 www.natureexplore.org
(Nature Explore Families’ Club) (نادي أسر استكشاف الطبيعة) 

النشاط الرابع عشر للمغامرة: بذور مذهلة

www.suu.edu/faculty/gubler/pdf/bread.pdf
يشتمل موقع الويب الخاص بجامعة يوتا الجنوبية (بالواليات المتحدة) على كتب وأنشطة لألطفال وطرق عمل الخبز المستقاة من مناطق 

تنتشر حول العالم.

www.seedsavers.org
منذ عام ۱۹۷٥، نقل أعضاء منظمة "Seed Savers Exchange" مليون عينة تقريًبا من بذور الحدائق النادرة إلى بستانيين 

آخرين. يشار إلى أن هذه المنظمة تعد منظمة غير هادفة للربح تتألف من البستانيين الذين كرسوا أنفسهم للحفاظ على البذور الموروثة 
ومشاركتها، ومن ثم زيادة التنوع البيولوجي وتقليل الحاجة إلى المبيدات.

كتب األطفال:

Breads Around the World (الخبز حول العالم) 
ألفه "جوإيلين مور" و"جراي شيبمان"

Bread, Bread, Bread (الخبز، الخبز، الخبز)، ألفته "آن موريس"

Grains to Bread (من الحبوب إلى الخبز) ألفته "إنيز سنايدر"

ما هي أنواع البذور التي تتناولها؟

لمطالعة المزيد: 
Seeds As Food (البذور كغذاء) 

www.science.jrank.org

حقائق ممتعة حول البذور!
يستخدم الكثير من األشخاص البذور كطعام. وفيما يلي بعض األنواع الشائعة للبذور التي يتناولها األشخاص:

األعشاب مثل:

القمح 
األرز 

السرغوم 
الشعير
الدخن

البقوليات مثل: 

الفول السوداني 
فول الصويا 

البازالء
الفاصوليا

المعلم

http://www.suu.edu/faculty/gubler/pdf/bread.pdf
http://www.seedsavers.org/
http://www.arborday.org/explore/families/
http://www.commonthreads.org/
http://science.jrank.org/pages/6059/Seeds-Seeds-food.html
http://www.wheatfoods.org/WorldOfPastability-home/Index.htm
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اآلن استخدم أنشطة "التنفس من خالل شجرة" مع األطفال.

استخدام أنشطة "التنفس من خالل شجرة"

خوض
مغامرة!

نصائح للمعلمين

إذا كنت في بيئة تمنعك فيها جودة الهواء من • 
إجراء هذا النشاط، فأحضر شجرة محفوظة 
في وعاء أو نبات كبير موجود داخل البيت 

إلجرائه.

ونظًرا ألنه ال يمكن رؤية الهواء، فإنه سيكون • 
من الصعب على األطفال االستيعاب. لذا، فإن 
مساعدتهم على إدراك كيفية الشعور به داخل 
أجسامهم وعليها ستجعل األمر يبدو حقيقًة لهم.

إن مساعدة األطفال في إدراك مدى ما تشعر • 
به أجسامهم يعد جزًءا أساسًيا من هذا النشاط 

وشيًئا يمكن لألشخاص من جميع األعمار 
االستفادة منه. ومن خالل الوعي العميق، يأتي تقدير األطفال لقيمة الهواء المحيط بنا وحب 

االستطالع لمعرفة المزيد بشأنه. هذا وُيعد هذا الهواء مصدًرا أساسًيا للطاقة المتجددة.

يعد هذا النشاط نشاًطا جيًدا يمكن إجراؤه بشكل منتظم. وسيجربه األطفال بشكل مختلف • 
حسب الطقس والحالة المزاجية والموقع.

تعد إضافة النباتات كعوامل لتنظيف الهواء نشاًطا بسيًطا يستطيع األطفال الصغار جًدا • 
المساعدة فيه.

المعلم

موضوع الرعاية: الهواء/األشجار
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(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

المعلم: طباعة هذه الصفحة

التنفس من خالل شجرة
موضوع الرعاية: الهواء/األشجار

يغمرنا الهواء جميًعا طوال الوقت
ولكننا ال نفكر فيه كثيًرا. 

لنذهب إلى الخارج ولنجلس بالقرب من شجرة. 

حاول أن تمارس الشهيق والزفير
بأنفاس عميقة بطيئة.

إنك جزء من فريق. 

إن أوراق الشجر والنباتات تمتص ما 
تخرجه أنت في عملية الزفير. تخرج 
النباتات (تبعث) الهواء الصحي الذي 
يستنشقه البشر والحيوانات في عملية 

الشهيق.

أثناء التنفس، فكر في كيف 
أنك والشجرة تساعدان بعضكما اآلخر. 

هل يجعلك ذلك تبتسم تعجًبا؟ 
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جرب هذه الطريقة الممتعة لمالحظة عملية التنفس التي تقوم بها 
وتعلم طريقة التحكم فيها.

جرب تحويل جسمك إلى 
وضع الشجرة هذا في تمارين اليوجا. 

فكِّر في مدى الفائدة التي يشعر بها جسمك وأنت تتنفس الهواء النظيف 
الصادر من الشجرة. 

عندما تشهق برفق وببطء، 
فإنك تقدم للشجرة ما تحتاج إليه. 

يساعدك التنفس الكامل على 
أن تنمو وتصبح قوًيا مثل الشجرة.

(الجزء الثاني) 

المعلم: طباعة هذه الصفحة

التنفس من خالل شجرة

اآلن قم باتخاذ الوضع الجسماني 
الخاص بك بجانب شريكتك 

الشجرة ومارس التنفس!

هل تود رسم صورة لك وأنت في وضع 
الشجرة؟ 

أو…ربما تود رسم صورة لشريكتك الشجرة!

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: الهواء/األشجار
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التحدث عن أهمية األشجار في توفير هواء نقي وصحي
غالًبا ما تكون جودة الهواء الداخلي أسوأ من جودة الهواء الخارجي بشكل يتراوح من ضعفين إلى 

خمسة أضعاف. وفي هذا اإلطار، تساعد إضافة حياة نباتية إلى األماكن التي تعيش وتلعب فيها 
في إنتاج هواء أكثر نقاًء ونفًعا للصحة بنفس الطريقة التي تقوم بها الطبيعة بعمل ذلك بالخارج. 

تلتقط أوراق النباتات "الغازات العادمة" التي تنبعث من األثاث ومواد التنظيف ومواد البناء. لذا، 
ُيوصى بزراعة نبتتين لكل ۱۰۰ قدم مربعة لتحسين جودة الهواء الداخلي. وتكمن بعض النباتات 

الجيدة أو (األشجار الصغيرة) التي يجب أخذها في االعتبار في "ليدي بالم" (سيدة النخيل) ونخيل 
األريقة واللبالب اإلنجليزي ونبات البوتس الذهبي ونبات المطاط. 

(المصدر: "بي سي وولفيرتون"، "How to Grow Fresh Air" (كيف تزيد الهواء النقي)). 

تحدث مع األطفال عن كيف يمكن للنباتات أو األشجار الصغيرة أن تجعل الهواء داخل المدرسة 
أكثر نقاًء ونفًعا للصحة. اطلب منهم أن يطرحوا أفكارهم حول أنواع النبات (النباتات) أو الشجرة 

(األشجار) الصغيرة التي سيكون من الجيد اقتناؤها في المدرسة. 

بعد أن تكون قد قررت ما تريد إضافته، أحضر النبات (النباتات) المحفوظ 
في أوعية أو الشجرة (األشجار) الصغيرة إلى مدرستك "كعوامل لتنقية 
الهواء!" وإن أمكن، فأشرك األطفال في المساعدة على وضع النبات أو 
الشجرة في وعاء. وإذا لم يكن هذا األمر مالئًما، فاترك األطفال يقوموا 

بالري. 

اطلب من األطفال أن يقدموا أفكارهم حول كيفية العناية بالنبات (النباتات) 
أو الشجرة (األشجار). يرى كثير من األشخاص أن إنشاء "مخطط مساعد" 

بحيث يتمكن األطفال من التبديل في عملية الري طريقة رائعة لتعزيز 
اإلحساس بالرعاية.

المعلم

جلب النباتات الداخلية "المنظفة للهواء" بالبيت

جلب النباتات إلى البيت!

الشروع
في العمل! موضوع الرعاية: الهواء/األشجار
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين

المعلم

العناية باألشجار والنباتات
يمكن أن تساعدك على أن تنعم بصحة أفضل

موضوع الرعاية: الهواء/األشجار

يؤثر سوء جودة الهواء على األطفال أكثر من الكبار. فاألطفال أكثر 
عرضة للخطر نظًرا ألن رئتيهم تكونان ال تزاالن قيد النمو فضالً عن أنهم 

يتنفسون نسبة هواء أكبر لكل رطل من وزن الجسم مقارنًة بالكبار. 

يمكنك مساعدة األطفال على أن يصبحوا أكثر وعًيا بالهواء من حولهم 
وكيفية العناية به. وال يساعد التنفس بعمق والحركة الهادفة األطفال على 
التعرف على أشياء عن الهواء فحسب، وإنما يساعدهم أيًضا على العناية 

بأنفسهم بطريقة جيدة.

إن التنفس السليم يكون له تأثيرات عميقة على صحتنا. إذ يتم التخلص من 
۷۰ ٪ من النواتج الثانوية للنفايات من خالل تنفسنا وجلدنا. 

يدعم التنفس الجيد نمو العضالت والطاقة ويزود دمنا باألكسجين بشكل 
كامل. وعند تزويد الدم باألكسجين بالكامل بشكل كبير، تزداد صعوبة نمو 

.(www.breathaware.com :المصدر) الفيروسات والبكتريا في الجسم

فيما يلي رسالتان للمشاركة مع األطفال لمساعدتهم في الشعور 
بالرضا عن أفعالهم:

عندما نعتني باألشجار أو النباتات، ستساعد في االعتناء بك 
من خالل تنقية الهواء الذي تتنفسه!

عندما تتنفس بعمق وتتمتع بالهواء الجيد الذي تساعد األشجار 
في تنقيته، فأنت تجعل جسمك يتمتع بصحة أكبر!
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 

حقائق ممتعة حول جودة الهواء

www.onemillionactsofgreen.com
يشتمل موقع الويب هذا على كثير من األفكار البسيطة حول الممارسات الصديقة للبيئة لتحسين جودة 

الهواء وتقليل اآلثار المترتبة علينا من خالل العادات اليومية الجيدة.

www.globe.gov
 Global Learning and Observations to Benefit the Environment تعد

(التعلم والمالحظة العالمية من أجل إفادة البيئة) منظمة عالمية تقدم أنشطة تعليم العلوم المدرسية 
العملية للمدارس االبتدائية والثانوية.

www.nrdc.org/health/kids/ocar/chap4.asp
يعرض Natural Resources Defense Council (مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية) 

مقاالت على موقع الويب هذا تتعلق بتلوث الهواء وأثره على األطفال على وجه التحديد.

www.clean-air-kids.org.uk/airquality.html
يوفر موقع الويب هذا معلومات وأنشطة وألعاًبا لألطفال ترتبط بجودة الهواء.

المعلم

   مصادر حول جودة الهواء

تلعب األنف دوًرا مهًما في عملية الشهيق والزفير التي نقوم بها. ويساعد الشعر الموجود • 
في أنفك على تنظيف الهواء الذي نتنفسه وكذلك تدفئته. هذا وتبلغ أعلى "سرعة عطس" 

تم تسجيلها ۹۹ ميالً في الساعة!

يمكن أن يحمي كل طن (۲۰۰۰ رطل) من الورق المعاد تدويره ۱۷ شجرة و۳۸۰ جالوًنا • 
من الزيت وثالث ياردات مكعبة من مساحة مدافن القمامة و٤۰۰۰ كيلووات من الطاقة 

و۷۰۰۰ جالون من الماء. ويمثل ذلك ٦٤ ٪ من توفير الطاقة و٥۸٪ من توفير المياه 
وتقليل تلوث الهواء بمقدار ٦۰ رطالً!

لقد اكتشف بحث أجرته وكالة NASA حول النباتات المنزلية أن النباتات الحية تتميز • 
بكفاءتها البالغة في امتصاص الملوثات العالقة في الهواء، والتي سيتم إطالق بعضها 

إلى الفضاء كجزء من نظام دعم الحياة البيولوجية على متن محطات الفضاء التي 
سيتم إطالقها في المدارات في المستقبل.

توصلت إحدى الدراسات البحثية أن ٦۰٪ من العفن المنقول بالهواء في الحجرة قد • 
تالشى بعد مرور ٦ ساعات فقط من وضع نبات اللبالب اإلنجليزي داخل الحجرة!

موضوع الرعاية: الهواء/األشجار

http://www.greennexxus.com/omaog/index.aspx?country=US
http://globe.gov/
http://www.nrdc.org/health/kids/ocar/chap4.asp
http://www.clean-air-kids.org.uk/airquality.html


۲۱
worldforumfoundation.org/nature

اآلن استخدم أنشطة "الهواء المتحرك" مع األطفال.

استخدام أنشطة "الهواء المتحرك"

خوض
مغامرة!

يركز هذا النشاط على إنشاء روابط مع العالم • 
الطبيعي من خالل مساعدة األطفال على أن 

يصبحوا على وعي بالهواء من حولهم. وحيث 
إنه ال يمكن رؤية الهواء، لذلك قد يكون من 
الصعوبة فهم ذلك. ويعد التركيز على حاسة 
اللمس لدى األطفال أمًرا مهًما بالنسبة لهذا 

النشاط.

هناك فوائد كثيرة لتجارب الحركة الهادفة • 
كابتكار أوضاع وحركات للجسم. وهناك طرق عديدة يستفيد منها األطفال تشتمل على ما 

يلي:   

الثقة المتزايدة فيما يمكن ألجسامهم القيام به (كفاءة الجسم)؛. ۱

القدرة المتزايدة على تهدئة أنفسهم من خالل حركة عدم االنتقال المكاني . ۲
(الحركة الثابتة).

زيادة الوعي والتركيز.. ۳

جرب هذا النشاط في مناسبات عديدة وفي أوقات مختلفة من اليوم. ثم قارن بين كيفية • 
الشعور بالريح وحاول أن تكتشف بعض األنماط مثل النسيم الهادئ في المساء.

لقد كانت قوة الريح الخالدة بمثابة إلهام بنيت عليه كثير من الحكايات الشعبية حول العالم. • 
حاول البحث عن قصة عن الريح انبثقت وانتشرت في الجزء الذي تعيش فيه من العالم وقم 

بمشاركتها مع األطفال.

المعلم

نصائح للمعلمين
موضوع الرعاية: الهواء/الريح
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(الجزء األول) 

المعلم: طباعة هذه الصفحة

اذهب للخارج وانظر هل يمكنك أن تشعر أو ترى دليالً على 
وجود الريح …التي هي عبارة عن هواء متحرك!

جرب اإلمساك بورقة عشب، 
أو ورقة شجر، أو وشاح.

ماذا يحدث عندما تتركها؟ 
هل تهب الريح اليوم؟ 

هل شعرت بطاقة الريح؟

الهواء المتحرك

هل يمكنك أن تتظاهر أن جسمك يطير مع الريح؟ كيف 
تتغير حركتك إذا كان الهواء يتحرك بسرعة أو ببطء؟

تساعد الريح النباتات على النمو من خالل تطيير 
البذور إلى أماكن جديدة. يمكنك أن تنفخ وتقوم 

بتطيير األشياء مثل الريح أيًضا!

خوض
مغامرة!

موضوع الرعاية: الهواء/الريح
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دعنا نكون هيكل متحرك بالخارج ليساعدنا
على مشاهدة طاقة الريح. 

أوالً، هل يمكنك جمع بعض المواد الطبيعية 
التي يمكنك تعليقها؟ 

ال بد أال تكون ثقيلة للغاية.

أين ستعلقها؟ 
على فرع شجرة؟ 

أم في مكان ما آخر؟

واآلن راقب هذه البنية المتحركة 
التي قمت بتكوينها من هذه األشياء. 

هل ترى طاقة الريح 
وهي تحرك هذه األشياء التي قمت بجمعها؟

(الجزء الثاني) 

المعلم: طباعة هذه الصفحة

الهواء المتحرك

اآلن، اعمل مع معلمك على توصيلها 
باستخدام خيط يستخدم لتكوين 

بنية متحركة. 

خوض
مغامرة!

موضوع الرعاية: الهواء/الريح
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الشروع
في العمل!

التحدث عن أهمية الهواء والريح
"يغمرنا الهواء جميًعا باستمرار والذي يتحرك على مستوى نصف الكرة األرضية إن لم يكن على مستوى العالم. لهذا السبب، يرمز الهواء، 

ربما لكونه أفضل من أي عامل بيئي آخر، إلى اعتمادنا المشترك على الخصائص الكوكبية التي قد تبدو بعيدة عن اهتماماتنا اليومية المباشرة." 
(The Ten Minute Ecologist) "جون جانوفي، جيه آر"– 

يستهدف هذا النشاط ربط األطفال بشكل كامل للغاية بفوائد الريح والهواء من حولهم. وسيساعد تكوين القرائن المادية (في هذه الحالة، تعليق 
المالبس في الريح) األطفال على دمج معرفتهم الجديدة داخل ذاكرتهم العضلية.

"يحتاج األطفال أكثر من أي وقت مضى إلى فرص ليكونوا بأجسامهم في العالم -- مثل القفز على الحبل وركوب الدراجات والقفر في التيار 
المائي وبناء الحصون. يظهر التوازن الحقيقي والتمركز من خالل هذا االشتباك بين أطراف الجسم وعظام األرض."  

 -"ديفيد سوبل"، (Childhood and Nature) (الطفولة والطبيعة)

المعلم

استخدام طاقة الريح لتجفيف المالبس

تحدث مع األطفال عن كيفية استخدام الريح من قبل البشر منذ 
آالف السنين في أعمال مثل حمل السفن وضخ المياه وطحن 

في طريقة يمكن ألي شخص  الحبوب. ساعد األطفال على التفكير
في العالم استخدام الريح من خاللها:  للمساعدة في تجفيف مالبسنا!

قم بمحاولة تثبيت حبل في الهواء الطلق بحيث يمكن لألطفال 
تجفيف المالبس عليه. يمكنك عمل حبل المالبس الخاص بك 
بطريقة بسيطة من خالل تعليق حبل بين شجرتين أو مبنيين. 

احرص على تثبيته على ارتفاع يوازي طول الطفل.)

بمقدور األطفال تعليق مالبس دمى (التي ربما ساعدوا في غسلها أيًضا) أو أي 
شيء آخر قد تحتاج إلى غسله في المدرسة. وعند تعليق المالبس مًعا، تحدث 

عن حقيقة أن الريح تمنحك الطاقة لتجفيف مالبسك. وهذا يعني أنك لست 
بحاجة إلى استخدام الكهرباء أو إنفاق المال لتشغيل مجفف المالبس الكهربائي.

تعليق حبل مالبس

موضوع الرعاية: الهواء/الريح
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين

المعلم

ستظهر تقنيات جديدة تقلص استخدامنا للوقود الحفري وتوقف انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري. وتعد طاقة الريح واحدة من أسرع مصادر 

الطاقة المتجددة نمًوا في العالم.

كما تعد واحدة من أرخص وسائل تجفيف المالبس وأكثرها حفاًظا على 
البيئة والتي ال تعتمد على استخدام أي أجهزة على اإلطالق. ذلك أن التقنية 

التي تعتمد على استخدام مجرد حبل ومشابك للمالبس ال تكلف أي شيء 
على اإلطالق. وباستخدام حرارة الشمس وقوة التجفيف الصادرة من 

النسيم، بدأ الناس يعودون مرة أخرى إلى حبال تجفيف المالبس في أماكن 
كثيرة حول العالم.

في معظم البيوت، يعد جهاز تجفيف المالبس عادة ثاني أكبر جهاز 
استهالًكا للكهرباء بعد الثالجة. وفي الواليات المتحدة، ُيتوقع أن تبلغ تكلفة 
جهاز التجفيف الكهربائي ۱٥۳۰ دوالًرا أمريكًيا خالل عمره االفتراضي 

المتوقع بمدة ۱۸ عاًما.

استخدام طاقة الريح خير 
لكوكبنا األرضي

شارك هذه الرسائل اإليجابية مع األطفال:

إنك تقدم المساعدة لكوكبنا األرضي عندما تعلق المالبس في 
الهواء الطلق حتى يتسنى تجفيفها في الريح. 

إن استخدام طاقة الريح يعني أننا ال نحتاج إلى استخدام 
أجهزة التجفيف الكهربائية، وال شك أن في ذلك الخير لعالمنا! 

موضوع الرعاية: الهواء/الريح
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 

حقائق ممتعة حول الريح

www.re-energy.ca
يحتوي موقع الويب الكندي هذا على معلومات علمية حول كيفية توليد طاقة الريح والحصول عليها، 

فضالً عن استخداماتها المحتملة.

www.eia.doe.gov/kids/energy.cfm?page=wind_home-basics
يعرض موقع الويب هذا الخاص باألطفال التابع لوزارة الطاقة األمريكية معلومات حول الريح وغيرها 

من مصادر الطاقة األخرى المتجددة. 

www.arborday.org/globalwarming/windbreak.cfm
يحتوي موقع الويب الخاص بمؤسسة Arbor Day (يوم التشجير) على معلومات حول فوائد الحفاظ 

على طاقة الريح الناتجة عن األشجار المزروعة والحماية منها بالنسبة لمالكي البيوت والمزارعين. 
من الممكن أن تعمل أشجار الصنوبر كوقاء من الريح لحماية المنازل من الريح والحفاط على الطاقة. 

المعلم

مزيد من المصادر حول الريح

تشتهر العناكب بانتقالها من خالل الريح. فهي قادرة على استخدام خيوطها الحريرية كمظلة بسيطة تنقلها من مكان إلى آخر. وفيما يلي • 
طريقة عملها: من أعلى منصة ما (كورقة عشب)، يواجه العنكبوت الريح. ومن خالل وقوفه على طرف إصبع القدم، موجًها بطنه ناحية 
السماء، يطلق العنكبوت سيالً من الخيوط من مغزاله (العضو الناسج للخيوط في العناكب). بعد ذلك يبدأ في االنطالق! حيث تحمل الريح 

العنكبوت عبر الهواء.

تنتقل مئات األصناف من البذور وتنتشر عن طريق الريح. ومن أكثر األشكال التي تتخذها البذور شيوًعا شكل المظلة أو الطائرة • 
الشراعية أو المروحية. حتى أنها كانت هي الفكرة الموحية لتصميم الطائرة البدائية!

يتم العثور على بذرة رائعة ذات جناحين على شجرة اليقطين المتسلقة • 
Alsomitra macrocarpa االستوائية اآلسيوية. وتبلغ المسافة بين 

جناحي البذرة ٥ بوصات (۱۳ سم) ولديها القدرة على االنزالق خالل هواء 
الغابات المطيرة في دوائر عريضة. وقد ورد أن هذه البذرة كانت الفكرة التي 

أوحت بتصميم الطائرة البدائية والطائرات الشراعية.

تؤثر الريح على شكل األشجار أثناء نموها. ويطلق على بعضها األشجار • 
المتدلية نظًرا ألن أغصانها تنمو على جانب واحد فقط من الشجرة.

موضوع الرعاية: الهواء/الريح
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اآلن استخدم أنشطة "مغامرة في يوم مطير" مع األطفال.

استخدام أنشطة "مغامرة في يوم مطير"

خوض
مغامرة!

لكوننا كباًرا، فإننا غالًبا ما ننسى التفكُّر للحظات بسيطة في • 
الطبيعة. فالوقوف واللعب في المطر أمر مبهج بشكل عام.

إن مساعدة األطفال على الشعور بالبهجة بدالً من الخوف من • 
الظواهر الطبيعية أمر هام بالنسبة لتطورهم بشكل صحي.

إذا كنت تعيش في مناخ يكثر فيه المطر، فقد ترغب في ممارسة • 
هذا النشاط "وأنت على أهبة االستعداد" للوقت الذي يبدأ فيه 

سقوط المطر.

يجب استخدام مياه األمطار التي تجمعها في هذا النشاط ألغراض • 
ال تتعلق بالشرب.

إذا كان األطفال أو اآلباء غير مكترثين بابتالل مالبسهم، يمكنك • 
أن تطلب من اآلباء إرسال مالبس احتياطية أو اجمعها بنفسك من 
موارد المالبس المستخدمة. (تتنوع الحاجة إلى ذلك حسب المكان 

الذي تعيش فيه في العالم، إلى جانب حال المناخ الذي تعيش فيه والفلسفة المشتركة بين 
مجتمع المدرسة/األسرة.)

سيساعد حث األطفال على استخدام كلمات كثيرة لوصف شعورهم بالمطر على إثراء • 
مفرداتهم اللغوية. 

ادعم التفكير التباعدي لدى األطفال عند توليد أفكار حول استخدامات المياه. وتعد مساعدة • 
األطفال على التفكير بطريقتهم الخاصة لحل المشكالت شيًئا أكثر روعة على اإلطالق 

يمكننا تعليمه لهم.

المعلم

نصائح للمعلمين
موضوع الرعاية: الماء/المطر
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مغامرة في يوم ممطر

خوض
مغامرة!

موضوع الرعاية: الماء/المطر

 (الجزء األول)

كيف تشعر بالمطر على جلدك؟ 

المعلم: طباعة هذه الصفحة

ألن يكون اللعب بالخارج في المطر أمًرا ممتًعا؟ 
فلنجرب ذلك!

أين يذهب المطر عندما يسقط على 
األرض؟ 

هل تالحظ أن المطر يساعد أي 
كائنات حية؟

فلنضع وعاء في الخارج ونتركه في المطر 
بعض الوقت. 

ماذا سيحدث برأيك؟
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فلنخرج ولنفحص الوعاء الموجود في المطر. 
ماذا حدث؟

اآلن وبعد أن جمعت بعض مياه األمطار النفيسة، حدد ما 
ستفعل بها. 

(الجزء الثاني) 

خوض
مغامرة!

المعلم: طباعة هذه الصفحة

مغامرة في يوم ممطر

ارسم أو عبر عما يدور بداخلك من أفكار حول الطرق 
المفيدة الستخدام المياه. 

في رأيك ما الذي يجب عمله بها؟

هل نسقي بها نباًتا؟ 

هل نضعها في خزان مياه 
مخصص لشرب الطيور واستحمامها؟ 

ما هي األفكار األخرى التي تحملها؟

شارك أفكارك مع الفصل، ثم قم بالتصويت لتحديد الفكرة التي يرغب الجميع في اختيارها.

نشكرك على إيجاد طرق مفيدة الستخدام مياه األمطار!

موضوع الرعاية: الماء/المطر



۳۰
worldforumfoundation.org/nature

الشروع
في العمل!

التحدث عن تجميع مياه األمطار
في كل وقت يسقط فيه المطر، تجري المياه على األسطح، كاألسقف وتتدفق عبر األرض وتجمع 
القاذورات أو األسمدة أو الزيوت أو النفايات في طريقها. وتقدر وكالة حماية البيئة األمريكية أن 

المواد الملوثة التي تنقلها مياه األمطار أثناء تدفقها هي السبب وراء تلوث ۷۰٪ من إجمالي المياه.

ويمكن أن تجمع أداة تجميع المطر مياه األمطار الجارية وتحول دون مغادرة المياه الزائدة لمنشأتك، 
األمر الذي يتيح لك توفير المياه لالستخدام فيما بعد.

المعلم

احصل على بعض ماء المطر

إنشاء أداة لتجميع المطر

اآلن، وبعد أن جمعت المياه وقمت بدراستها، يمكنك إيجاد طريقة دائمة للمحافظة عليها من خالل إنشاء أداة لتجميع المطر. يمكن أن تكون هذه 
األداة وعاًء يستخدم لجمع المياه الجارية على األسقف الستخدامات ال تتعلق بأغراض الشرب. في هذا اإلطار، يقوم بعض األشخاص بتثبيت 

سلسلة أمطار توجه المياه من أعلى السقف أو قناة الصرف إلى داخل وعاء أو حوض ما.

هناك بعض األشخاص يقومون بتوصيل قنوات الصرف الخاصة بهم 
ببرميل لجمع األمطار الهاطلة. انتقل إلى موقع الويب هذا للحصول 

على صور وإرشادات إلنشاء برميل المطر.

www.ehow.com/how_2070724_best-rain-barrel.html

موضوع الرعاية: الماء/المطر

http://www.ehow.com/how_2070724_best-rain-barrel.html
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين

المعلم

للطبيعة طريقة في العناية بنفسها. فعندما ُتترك الطبيعة 
من دون مساس، تعمل الجمادات الموجودة بها مع بعضها 
البعض للمحافظة على استقرار النظام. يمكنك العثور على 

هذا النوع من التوازن والتنظيم في جميع األنظمة الطبيعية، 
بما في ذلك أجسامنا. وستساعد مشاركة هذه الفكرة مع 
األطفال في نضج األطفال ليصبحوا مستهلكين مراعين 

لمصادر المياه النفيسة في عالمنا.  

الحرص عند استخدام الماء
يعد أمًرا جيًدا بالنسبة لكوكبنا األرضي

فيما يلي رسائل يمكنك تقديمها لألطفال لتساعدهم على 
اإلشادة باإلجراءات التي تتخذها للحفاظ على المياه 
وتساعدهم أيًضا على تقدير كل ما توفره المياه لنا:

ال يتمتع كثير من األشخاص في العالم بقدر كاٍف من المياه النظيفة للشرب أو 
االستخدام في االغتسال وطهي الطعام. 

نشكرك على إيجاد طرق لتقليل استخدام المياه كل يوم إلى جانب طرق بارعة 
إلعادة استخدام المياه. 

إن اعتناءنا بالمياه أمر مفيد جًدا لعالمنا ككل!

موضوع الرعاية: الماء/المطر
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مواقع الويب: 

حقائق ممتعة حول مياه األمطار

www.scienceinvestigator.org و www.naturalinquirer.org
تعد مواقع الويب الخاصة بوكالة خدمة الغابات التابعة لوزارة الزراعة 

األمريكية (USDA Forest Service) صحًفا عبر اإلنترنت مخصصة 
للعلماء ليشاركوا نتائج أبحاثهم مع التالميذ وهي موجهة لمختلف المجموعات 

العمرية. وتهتم جميع الدراسات المعروضة في هذه الصحف بالطبيعة 
واألشجار والحياة البرية والحشرات واألنشطة الخارجية والمياه.

www.globalwaterchallenge.org
يمثل موقع الويب هذا مبادرة من Global Water Challenge (التحالف 

المعني بتحديات المياه العالمية) ويوفر معلومات حول أعمال هذا التحالف الموجهة 
نحو العثور على حلول مبتكرة لتوزيع المياه وتعزيز الصحة العامة في أنحاء العالم.

www.pottersforpeace.org
تعتبر شبكة Potters For Peace (صناع الخزف من أجل السالم) عضًوا في الشبكة الدولية للترويج لمعالجة النفايات 
المنزلية والتخزين اآلمن لها وهي تابعة لمنظمة الصحة العالمية. وتسهم شبكة PFP في إنتاج أنظمة فلترة المياه منخفضة 

التكلفة وقليلة التقنية.

المعلم

يمكن استخدام بذور شجرة المورينجا، التي تنمو في إفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا • 
ووسط وجنوب أمريكا في فلترة المياه. وتتلخص هذه العملية في سحق البذور حتى 
تتحول إلى عجينة ومزجها بالمياه غير المعالجة واالنتظار حتى تستقر الشوائب في 

القاع، ثم سحب المياه النقية ألعلى. تؤدي هذه العملية إلى التخلص من ۹۰٪ تقريًبا من 
البكتريا!

يستطيع الفيل أن يشم الماء على بعد ۳ أميال. • 

تعتبر أنف الكلب حساسة للغاية بحيث بمكنها التمييز بين حوض الماء الصافي وحوض • 
الماء المحتوي على مقدار ملعقة شاي من الملح.

مزيد من المصادر حول المطر

الشروع
في العمل!

موضوع الرعاية: الماء/المطر

http://www.naturalinquirer.org/
http://www.scienceinvestigator.org/
http://www.globalwaterchallenge.org/home/
http://www.pottersforpeace.org/
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اآلن استخدم أنشطة "عالم مائي" مع األطفال.

استخدام أنشطة "عالم مائي"

خوض
مغامرة!

فكر بعناية فيما إذا كان هذا النشاط مناسًبا • 
لمدرستك من عدمه. يجب عليك زيارة بركة 

صغيرة من المياه الراكدة أو بركة مياه أو جدول 
ماء أو بحيرة أو شاطئ، ولذلك ال يمكن إجراء 

هذا النشاط ببساطة في بعض المواقع. فإذا تعذر 
زيارة المكان المناسب، فمارس النشاط المائي 

اآلخر (المياه/المطر) مع األطفال. 

إذا كنت قادًرا على تنفيذ هذا النشاط، فإن • 
للتعرف على مدى تشابه النظام البيئي للمكان 

المائي مع النظام البيئي لفناء المدرسة تأثيًرا على 
األطفال. وسيساعد ذلك األطفال في تطوير اإلحساس بالمكان ومعرفة البيئة المحيطة بهم تماًما. 

قبل االنطالق في الرحلة، ناقش التوجيهات المتعلقة بالمحافظة على سالمة البيئة في المنطقة • 
المحيطة بالمياه.

شجع األطفال على استخدام حواسهم، خاصًة بالقرب من المياه. فكثيًرا ما تكون حاسة الشم أقوى • 
هناك، وترتبط حاسة الشم بتكوين الذاكرة القوية.

وإن أمكن، فأحضر شباًكا بخيوط دقيقة لتصفية المياه و/أو دالء لجمع مقادير صغيرة من المياه مؤقًتا • 
وانظر ما الذي يمكنك اكتشافه. 

تأكد من التحلي بإبداء االحترام تجاه العالم الطبيعي من خالل إعادة المياه وأية حشرات جمعها • 
األطفال إلى مكان العثور عليها.

ال تقلق إذا لم تتمكن من التعرف على جميع الحشرات والنباتات التي يعثر عليها األطفال. فقد يكون • 
ذلك جزًءا من عملية التعلم. ويستطيع األطفال تسميتها بأنفسهم ليساعدهم ذلك على تذكرها وربما 

يهتمون بالبحث عن األسماء العلمية فيما بعد. وقد يكون ذلك األمر عظيًما في تعلم القراءة والكتابة!

المعلم

موضوع الرعاية: الماء/المطر

نصائح للمعلمين
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(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

المعلم: طباعة هذه الصفحة

عالم مائي
موضوع الرعاية: الماء/النباتات المحلية

هل يمكنك العثور على بركة أو جدول مياه بالقرب من المدرسة.؟
تعتبر العوالم المائية أماكن ممتعة ومثيرة جديرة بالمالحظة. 

قد تكون المياه الموجودة في البرك والجداول مأوى 
لكثير من الكائنات الحية. ما الذي تالحظه؟ 

في العالم المائي الذي تزوره؟ 

هل ترى أي شيء يتحرك؟

يعد استخدام طريقة غمر الشبكة 
في الماء من طرق المالحظة.

جرب غمرها في منطقة قريبة من 
األعشاب أو النباتات 

ألنها تمثل مواقع جيدة تختبئ بها 
الكائنات.

قد ترغب في فحص المياه 
باستخدام نظارة مكبرة. 

هل تساعدك في العثور على 
الكائنات الحية؟ 

حاول أن ترسم مخطًطا لما تراه.

هل يمكنك أن تحرك جسمك 
بنفس الطريقة التي كان 
يتحرك بها الكائن الذي 

عثرت عليه؟

تحل باالحترام لما تراه وتأكد من إعادته إلى مأواه!
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(الجزء الثاني) 

المعلم: طباعة هذه الصفحة

هل هناك نباتات تنمو في الماء أو بالقرب منه؟ 

في رأيك، لماذا تنمو النباتات هناك؟

هل اعتقدت أن المياه 
تساعد النباتات في النمو؟ 

هل علمت أن النباتات تساعد المياه أيًضا؟ 

تساعد الجذور في تنقية المياه. 
إن مساعدة النباتات في تنقية المياه التي نحتاج إليها من 

الفوائد العظيمة التي تعود علينا من النباتات!

هناك أنواع مختلفة من النباتات تحتاج إلى كميات 
مختلفة من المياه.

أفرزت الطبيعة نباتات خاصة تسمى نباتات محلية 
تنتمي إلى المكان الذي يناسب نموها على النحو 
األفضل. وهي نباتات تستخدم كمية مياه األمطار 
المناسبة التي تسقط في هذا المكان بشكل طبيعي.

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: الماء/النباتات المحلية

عالم مائي
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الشروع
في العمل!

التحدث عن اختيار النباتات
يمثل الوصول إلى المياه العذبة النقية مشكلة ملحة حول العالم. فليس هناك مياه "جديدة" 

وفي كل مرة نستخدمها، تكون هناك إمكانية لتلوثها. وتحتاج األسماك والحيوانات 
والبشر جميعهم إلى الماء للبقاء. ومعظمنا ال يقدر قيمة المياه التي نستخدمها، ولكن 

الحصول على المياه العذبة ليس سهالً. فالمياه التي نشربها هي نفس المياه التي شربتها 
الديناصورات. 

تحدث مع األطفال حول اختيار بعض النباتات "المحلية" بالنسبة للبيئة المحيطة بهم 
لفناء المدرسة. واسألهم عن رأيهم في معنى كلمة "محلي"، وتناقشوا جميًعا في ذلك. 

دع األطفال يعرفون أن النباتات المحلية تسعد في الغالب بكمية المطر الذي يسقط بشكل 
طبيعي في منطقتك. وهذا يعني أنها ال تحتاج منا أن نقدم لها الكثير من الماء اإلضافي. 

(يساعدنا ذلك جميًعا في توفير المياه!)

اختيار نبات محلي لفناء المدرسة

أشرك األطفال في المساعدة في اختيار نبات محلي وزراعته في فناء المدرسة. 
خطِّط لهذا النشاط بعناية بحيث يكون لكل طفل دور يلعبه. 

وبعد زراعته، يمكنك أن تدعو األطفال إلى مواصلة التفاعل مع النبات من خالل: 

إطالق اسم مميز عليه.. ۱
رسم صورة له في موطنه الجديد.. ۲
فحصه للتأكد من أنه ال زال سليًما. (اجعل األطفال يعرفون أن النباتات المحلية قد تحتاج إلى كمية قليلة من الماء اإلضافي عند زراعتها . ۳

في بادئ األمر. وبمجرد أن تنمو لفترة قليلة، يمكنها أن تعيش بشكل أساسي على مياه األمطار.)

المعلم

استخدام النباتات المحلية
موضوع الرعاية: الماء/النباتات المحلية
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين

المعلم

ال شك أن كل قطرة من المياه لها قيمة. فهناك ماليين من الناس يقضون أيامهم 
في حمل المياه. وفي حقيقة األمر، هناك ٤٦٪ من سكان األرض ال تصل 
المياه إلى منازلهم عبر األنابيب. إذن، فالمياه أمر مصيري لبقائنا جميًعا. 

يستطيع الشخص العادي أن يحيا بدون طعام لمدة شهرين تقريًبا، ولكنه ال 
يستطيع أن يحيا بدون مياه ألقل من أسبوع واحد. 

فإذا أجرى كل شخص تغييرات بسيطة في كيفية استخدامه للمياه واعتنائه 
بها، فيمكننا تحقيق تغيير جماعي كبير في هذا الشأن. 

تعد زراعة النباتات التي ال تتطلب ماًء إضافًيا 
خطوة صغيرة رائعة!

استخدام النباتات المحلية يوفر المياه!

ساعد األطفال في الشعور بالرضا عن جهودهم من خالل مشاركة الرسائل 
اإليجابية التالية:

عندما تضع النباتات المحلية في مدرستك، فأنت تساعد األطفال على 
توفير المياه. ولذلك أهمية!

سيساعد النبات المحلي الذي قمت بزراعته في تنقية المياه الجوفية 
أيًضا. وفي هذا الخير لكوكبنا األرضي!

موضوع الرعاية: الماء/النباتات المحلية
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مواصلة
النمو!

حقائق ممتعة حول المياه 

مواقع الويب: 
www.waterforpeople.org

مؤسسة عالمية غير هادفة للربح تدعم الوصول الدائم إلى المياه والمرافق الصحية. 
وتتلخص مهمتها في خلق عالم بال معاناة أو وفيات بسبب األمراض المرتبطة بالمياه أو 

المرافق الصحية. وتعمل هذه المؤسسة في إفريقيا وآسيا ووسط وجنوب أمريكا.

 www.wateradvocates.org
تعد Water Advocates (المدافعون عن المياه) أول منظمة غير هادفة للربح 

بالواليات المتحدة تتخصص تماًما في زيادة الدعم األمريكي للوصول إلى موارد مياه 
الشرب اآلمنة والمستدامة والتي تتميز بالتكلفة المعقولة فضالً عن المرافق الصحية 

المالئمة حول العالم. وغرضها هو الدفاع عن المياه.

www.nrcs.usda.gov
تساعدك United States Natural Resources Conservation Service (خدمة المحافظة على الموارد الطبيعية التابعة 

 Backyard" للواليات المتحدة) في معرفة المزيد بشأن المحافظة على المياه في المكان الذي تعيش وتعمل فيه من خالل نصائح مشروع
Conservation" (المحافظة على الموارد الطبيعية في المكان الذي تعيش فيه) المتوفرة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.

المعلم

يمكن استخدام نسبة تقل عن واحد بالمائة من إجمالي كمية المياه الموجودة في العالم للشرب. في حين • 
تبلغ نسبة الماء المالح ۹۷٪ تقريًبا، وتوجد نسبة االثنين بالمائة األخرى في شكل مياه مجمدة في القمم 

واألنهار الجليدية.

تبلغ نسبة المياه الموجودة على سطح األرض تقريًبا نفس نسبة المياه الموجودة في مخ اإلنسان • 
(۷٥٪). وتبلغ نسبة المياه في مخ الفيل والدجاجة أيًضا ۷٥٪ تقريًبا. 

إن ترك الصنبور جارًيا لمدة ٥ دقائق يعادل استهالك قدر كبير من الطاقة الناتجة عن إضاءة مصباح • 
قوته ٦۰ وات لمدة ۱٤ ساعة. 

لقد تغيرت بعض النباتات بمرور الزمن لتستخدم كمية قليلة جًدا من الماء. فالصبار، بسيقانه السميكة • 
وأوراقه المختزلة في أشواك، يعتبر من أفضل األمثلة للنباتات التي تتكيف بشكل جيد مع البيئات 

شديدة الجفاف. 

مزيد من المصادر حول المياه
موضوع الرعاية: الماء/النباتات المحلية

http://www.waterforpeople.org/
http://www.wateradvocates.org/
http://www.nrcs.usda.gov/
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اآلن استخدم أنشطة "هيا نحفر" مع األطفال.

استخدام أشطة "هيا نحفر"

خوض
مغامرة!

نصائح للمعلمين
موضوع الرعاية: التربة/التسميد 

حدد كيف يمكنك توفير مكان لألطفال الستكشاف التربة. تأكد من أن التربة آمنة وغير . ۱
ملوثة بالسموم أو المواد الخطيرة األخرى.

هل يوجد مكان بالخارج به تربة آمنة • 
حيث يمكنهم الحفر في األرض؟ أو، 
هل أنشأت أحواًضا صالحة لزراعة 

الزهور مملوءة بالتربة يمكن االستفادة 
منها في هذا الخصوص؟

إذا لم يكن أي من هذين الخيارين متوفًرا، • 
فقم بإعداد بعض األحواض المملوءة 

بالتربة قبل أن تبدأ هذا النشاط.

تأكد أن األطفال يرتدون المالبس المناسبة. أخبر األسر مسبًقا بما سيتم عمله. . ۲

في بعض األماكن بالعالم، غالًبا ما يصعب على األسر غسل المالبس. فإذا كان األمر • 
كذلك، فكن مراعًيا لهذه الحقيقة. يستطيع األطفال ممارسة نشاط الطين في األحواض 

دون أن تتسخ مالبسهم.

إذا كان بإمكان األسر توفير مالبس قديمة ألطفالهم كي يرتدوها أثناء ممارسة هذا • 
النشاط، فربما يكون من المالئم اتباع نهج يعتمد على استخدام أجسادهم بشكل كامل.

إن أمكن، فقم بتوفير أدوات لتساعد األطفال على استكشاف التربة، مثل:. ۳

األدوات اليدوية الصغيرة• 

مصاٍف لغربلة التربة• 

نظارات مكبرة للمالحظة الدقيقة• 

المعلم
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(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

انظر عن قرب – ماذا تجد في التربة…..حشرات……قطع من العصي…..؟

هيا نحفر

أوالً، هيا نستكشف بعض التراب.

وما الذي يحدث إذا أضفت المياه إلى التربة؟ماذا يحدث عندما تغربل التربة؟ 

موضوع الرعاية: التربة/التسميد 

ما الذي تالحظه؟ 
استخدم جميع حواسك. 

هل صنعت طيًنا؟  
كيف يبدو؟؟

المعلم: طباعة هذه الصفحة
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اآلن فلنصنع تمثاالً من الطين! 
ما الطريقة التي ستختارها؟ 

فيما يلي ثالث طرق لتسجيلها:

            

تحدث مع أصدقائك ومعلمك 
عن كافة األشياء التي اكتشفتها 

بخصوص التربة والطين.

(الجزء الثاني) 
هيا نحفر

۱. هل ستصنع فطائر من الطين؟

۲. هل سترسم  على الورق 
      باستخدام إصبعك المغطى بالطين؟ 

۳. هل ستصنع تمثاالً كبيًرا من الطين 
      على األرض؟

المعلم: طباعة هذه الصفحة

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: التربة/التسميد 
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الشروع
في العمل!

تحدث عن التربة
تحدث مع األطفال عن السبب في أن االتساخ قد يكون أمًرا عادًيا وحتى جيًدا في بعض األحيان. 
ساعد األطفال في التفكير في التربة بصورة أكبر من كونها "مجرد قذارة." فالتربة تدعم الحياة 

ببساطة "من األرض فصاعًدا."

اسأل األطفال عما إذا كانوا يودون مساعدتك في إنشاء صندوق سماد يمكن استخدامه في 
تخصيب التربة وحمايتها. يضيف السماد المواد المغذية للتربة مما يساعد في المحافظة على 

سالمة النباتات.

كيفية إنشاء صندوق دود/سماد
ما تحتاجه للبدء:

صندوق تخزين (يمكن أن يكون صندوق تخزين بالستيكي بغطاء، إذا كنت ترغب في ذلك، أو صندوق معدني • 
يمكنك صنع ثقوب فيه)

صينية توضع أسفل هذا الصندوق• 
ماء• 
تربة• 
Red Wiggler Worms (ديدان حمراء)• 
صحف أو جرائد لتتم إعادة تدويرها أو الستخدامها كأوراق جافة• 

ما يتعين عليك عمله:

اصنع الفرش من خالل تمزيق الورق إلى شرائط وملء الوعاء حتى منتصفه بالورق و/أو أوراق الشجر الجافة. • 
أضف المياه إلى الفرش حتى تبتل.• 
أضف التربة حتى يمتلئ الوعاء تقريًبا، ثم أضف الديدان.• 

إطعام الديدان

أضف فتات الفواكه والخضراوات وقشر البيض وأكياس الشاي ورواسب القهوة. • 
ال تضف العظام المستخلصة من اللحم أو منتجات األلبان• 
أضف الماء بشكل دوري ومزيًدا من الفرش حسب الحاجة للمحافظة على رطوبة الصندوق وامتالئه تقريًبا.• 

ستتعرف على سالمة صندوق السماد/الديدان عندما ال تفوح رائحة من هذا الصندوق وتلد الديدان.

إنشاء صندوق سماد

المعلم

موضوع الرعاية: التربة/التسميد 
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رسالة إلى المعلمين
تحتاج العناية بموارد البيئة إلى تغذية التربة أيًضا. فالتربة، كالماء، هي 

مصدر الحياة وال غنى عنها لنمو النبات. واآلن الحظ األطفال التربة 
عن قرب ويدركون المزيد عن فوائد التربة الصحية، وفيما يلي بعض 

الرسائل اإليجابية لإلشادة بهم:

عندما أنشأتم صندوق السماد، فإنكم قد قمتم بعمل مفيد لمساعدة 
التربة! واآلن يمكن وضع السماد مرة أخرى في التربة 

للمحافظة على سالمتها.

إن التربة السليمة تساعد النباتات وتساعدنا أيًضا لننعم بمزيد 
من الصحة عندما نتناول النباتات!

سالت السماد فيها الخير لتربتنا!

المعلم

الشروع
في العمل! موضوع الرعاية: التربة/التسميد 
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 

مزيد من المصادر حول التربة

حقائق ممتعة حول التربة!
هل علمت أن جذور النباتات وجحور الديدان تحافظ على سالمة التربة وتفيد الحيوانات التي 

تعيش فيها؟ 

تعمل الجذور والجحور على تفكيك التربة، ويساعد ذلك في سهولة تخلل األكسجين والماء إليها.

هل علمت أن أكبر دودة أرض تم اكتشافها كانت في جنوب إفريقيا وكان طولها ۲۲ قدًما بدًءا من 
أنفها إلى طرف ذيلها؟

(.urbanext.illinois.edu:المصدر)

www.soil.hostweb.org.uk
يحتوي World of Soil (عالم الديدان) على معلومات عن

أنواع التربة والعناية بها.

تحتوي مواقع الويب الثالثة التالية على مزيد من المعلومات المفصلة 
حول كيفية صنع صناديق ديدان أو صناديق ديدان/سماد:

www.natureexplore.org
استكشاف الطبيعة (عبارة عن مشروع تعاوني

خاص بمؤسسة Arbor Day (يوم الشجرة) ومؤسسة 
Dimensions Educational Research (البحوث التعليمية 

الخاصة باألبعاد)) 

www.nwf.org
(الواليات المتحدة) االتحاد الوطني لألحياء البرية

www.cityfarmer.org
المكتب الكندي للزراعة الحضرية

المعلم

www.ngm.nationalgeographic.com/geopedia/Soil
قسم الموسوعة الجغرافية (جيوبيديا) للتربة الوارد في موقع الويب 

الخاصة بموسوعة National Geographic (الجغرافيا الوطنية): 
يقدم معلومات موجزة ومراجع إضافية تتعلق بقيمة التربة الصحية.

موضوع الرعاية: التربة/التسميد 

http://ngm.nationalgeographic.com/geopedia/Soil
http://www.arborday.org/explore/ideabook/certified/growingMindsPreschool.cfm
http://www.nwf.org/Get-Outside/Outdoor-Activities/Garden-for-Wildlife/Gardening-Tips/How-to-Build-a-Worm-Compost-Bin.aspx
http://www.cityfarmer.org/
http://www.soil.hostweb.org.uk/
http://urbanext.illinois.edu/worms/facts/index.html
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اآلن، استخدم أنشطة "رحلة سفاري الكتشاف التربة" مع األطفال.

استخدام أنشطة "رحلة سفاري الكتشاف التربة"

خوض
مغامرة!

يحتاج األطفال إلى مساعدتنا إلدراك ما ال يجب • 
وضعه في التربة. وقبل القيام بهذا النشاط، ُيوصى 

بتجربة نشاط "هيا نحفر" أوالً (المأخوذ من موضوع 
الرعاية: التربة/التسميد). وعلى هذا النحو، سيكون هذا 
النشاط أكثر فائدة حالما قام األطفال باللعب والعمل عن 

كثب مع التربة.

ابحث في مجتمعك لترى كيف تتعامل الحكومة • 
المحلية والشركات التجارية والوكاالت مع مسألة 
إعادة التدوير. وفي هذا اإلطار، تقوم أماكن عدة 

بإنشاء "مراكز إعادة االستخدام" للتعامل مع مخلفات 
البناء واألجهزة المستعملة وغيرها من المواد المراد 

إصالحها.

إذا توفرت لديك الطريقة اآلمنة للقيام بهذا، فاذهب في • 
نزهة مع األطفال واجمع المواد التي تجدها على هيئة فضالت مبعثرة أو األشياء التي ال 
تكون مالئمة. يقوم بعض المعلمين بتوفير قفازات مطاطية لألطفال الرتدائها عند إجراء 

مثل هذا النوع من النشاط.

المعلم

 نصائح للمعلمين
موضوع الرعاية: التربة/إعادة التدوير



worldforumfoundation.org/naturewww
٤٦

(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

المعلم: طباعة هذه الصفحة

اذهب في رحلة "سفاري الكتشاف التربة" بهدف البحث عن التربة في أماكن عديدة.

رحلة سفاري الكتشاف التربة
موضوع الرعاية: التربة/إعادة التدوير 

أين يمكنك العثور على التراب (التربة)؟ 
ماذا يحدث هناك؟ 

قد ترى شواهد تشير إلى وجود حشرات أو 
حيوانات في التراب. ماذا تفعل الحيوانات 

مع التربة؟ 

قم بأداء حركة أو اتخاذ شكل جسدي 
معيَّن يظهر ما تراه.

يسمى التراب الذي نراه بالتربة الفوقية. 
ويمكنك اعتبارها بمثابة قشرة األرض. 



worldforumfoundation.org/naturewww
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(الجزء الثاني) 

المعلم: طباعة هذه الصفحة

هل ترى أي شيء غير مالئم في التراب؟ التقط أية 
قمامة تعثر عليها.

هل تريد وضع "خريطة" لنزهة 
خاصة برحلة "سفاري الكتشاف التربة"؟

موضوع الرعاية: التربة/إعادة التدوير

هل يبدو التراب صحًيا؟ 

خوض
مغامرة!

رحلة سفاري الكتشاف التربة
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الشروع
في العمل!

التحدث عن القمامة
ساعد األطفال على التفكير في مدى التأثير السيء الذي تتركه القمامة غير 
الضرورية على تربتنا. تناقشوا مًعا حول إيجاد سبل جديدة وممتعة إلعادة 

استخدام األشياء التي تكون بصدد التخلص منها. وتتمثل إحدى الطرق 
الالزمة للحفاظ على صحة تربتنا في التقاط القمامة متى وقعت أعيننا 

عليها. وثمة طريقة أخرى تتمثل في عدم إضاعة األشياء والتخلص منها 
متى أمكن بدالً من ذلك إعادة تدويرها.

القيام بجولة اللتقاط القمامة 
شجع الطالب على التجول حول المدرسة للبحث عن قمامة صالحة إلعادة 

التدوير. وقد تحتاج إلى حمل كيس كبير أثناء التجول، ومطالبة األطفال 
بجلب األشياء التي يجمعونها لك لوضعها في "كيس إعادة التدوير."  

التحدث عن إعادة التدوير
إننا بحاجة إلى إيضاح أهمية إعادة التدوير لألطفال من خالل القيام بعملية إعادة 

استخدام األشياء المستعملة قدر المستطاع. ويمكن لألطفال استخدام قدراتهم اإلبداعية 
في ابتكار سبل جديدة إلعادة استخدام األشياء المستعملة.

إنشاء محطة إلعادة استخدام األشياء في المدرسة

اجمع المواد التي تقوم عادة بإلقائها في القمامة وخصص مكاًنا لحفظها فيه. • 
(تأكد من عدم االحتفاظ بأي من المواد التي من شأنها أن تشكل خطًرا صحًيا 

على األطفال.)

صناعة نحت أو أداة تغذية طيور أو آلة موسيقية من مواد معاد تدويرها

فور االنتهاء من جمع المواد المراد إعادة تدويرها (مثل العلب الكرتونية أو • 
األوعية البالستيكية النظيفة)، قم بتشجيع األطفال على صنع شيء مفيد أو جميل 

أو موسيقي من هذه المواد.

المعلم

التقاط القمامة...وإعادة التدوير!
موضوع الرعاية: التربة/إعادة التدوير
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين

المعلم

تعمل إعادة التدوير على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث المائي 
وتلوث األراضي. وتقلل إعادة تدوير المواد وإعادة استخدامها من الحاجة إلى 
المساحات المخصصة لدفن القمامة فضالً عن تقليل تكاليف الطاقة المرتبطة 
ذات الصلة بذلك. وسوف تساعد سلسلة األنشطة التي خاضها األطفال للتو 

على إدراك مدى الضرر الذي تسببه النفايات للتربة. وقد بدأنا بفحص األشياء 
المالئمة وغير المالئمة الموجودة في التربة وفوقها. وقمنا فعلًيا بإزالة 

القمامة. بعدئذ، صنعنا شيًئا مفيًدا من المواد المعاد تدويرها.

إن هدفنا يتمثل في مساعدة األطفال على رؤية الصورة بمنظورها األوسع 
والتفكير في ما هو صحي لألرض، فضالً عن اإلجراءات التي يمكنهم 

اتخاذها والتي من شأنها أن تساعد على تحسين جودة الحياة.

شارك هذه الرسائل اإليجابية مع األطفال:

إنكم تساهمون في الحفاظ على األرض في حالة صحية من خالل التقاط القمامة!

عندما قمتم بصناعة شيء ما مفيد أو جميل أو موسيقي من المواد المعاد 
تدويرها، فإنكم بذلك قد ساعدتم العالم. 

إعادة التدوير مفيدة لكل شخص!

شكًرا لك على قيامك بإعادة التدوير!

موضوع الرعاية: التربة/إعادة التدوير
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 
www.asla.org

يحتوي موقع الويب هذا الخاص بالجمعية األمريكية لمهندسي المناظر 
 (American Society of Landscape Architects) الطبيعية

على معلومات حول صناعة األسطح الخضراء. يحل السطح األخضر 
محل األسطح التقليدية مع احتوائه على نظام خفيف الوزن ومفعم بالحياة 

يتكون من تربة وسماد ونباتات. ويخلق هذا النظام غطاًء رقيًقا أخضر 
اللون أعلى المبنى بما يعيد إلى العالم شيًئا قليالً مما فقده. 

www.arvindguptatoys.com
يحتوي هذا الموقع اإللكتروني على صور أللعاب تم صنعها من القمامة. 

كما يحتوي على قوائم بمواقع ويب متاحة بعدة لغات تشجع على إعادة 
استخدام المستلزمات المنزلية اليومية على نحو إبداعي.

www.epa.gov/recyclecity
يحتوي موقع الويب هذا الخاص بوكالة حماية البيئة األمريكية على 

معلومات ونصائح حول إعادة التدوير وألعاب تساعد األطفال على فهم 
كيفية تعامل المدن مع إدارة النفايات.

www.kab.org
يحتوي موقع Keep America Beautiful (حافظ على جمال 

أمريكا) اإللكتروني على نصائح وأدوات وموارد تساعد األفراد على 
تحسين مجتمعهم من خالل جهود إعادة التدوير.

المعلم

حقائق ممتعة حول إعادة التدوير
يمكن أن يوفر إعادة تدوير قطعة ألومنيوم واحدة ما يكفي من الطاقة لتشغيل جهاز التلفاز لمدة ثالث ساعات. • 

(www.resourcefulschools.org المصدر)

يمكن استخدام ورقة الخردة القديم من جميع األنواع لعمل مناشف ومناديل ورقية جديدة وكرتون البيض وصواني الفاكهة وأصص الزهور. • 
(www.resourcefulschools.org  المصدر)

يستغرق األمر حوالي ٤٥ ثانية لتقطيع سيارة متوسطة الحجم إلى قطع من الصلب بحجم قبضة اليد إلعادة تدويرها. • 
(www.recycleroom.org/fun.html المصدر)

تنتج خمس زجاجات بالستيكية معاد تدويرها ما يكفي من األلياف لحشو سترة تزلج. • 
(www.montgomeryschoolsmd.org المصدر)

في فدان واحد من األرض، ينمو ما بين خمسة إلى عشرة أطنان من الحيوانات. • 
(www.earth911.com/recycling/garden/dirt/facts-about-dirt/ المصدر)

مزيد من المصادر حول إعادة التدوير

سيارة لعبة معاد تدويرها

آالت موسيقية معاد تدويرها

موضوع الرعاية: التربة/إعادة التدوير

http://www.asla.org/
http://www.arvindguptatoys.com/
http://www.epa.gov/recyclecity/
http://www.kab.org/site/PageServer?pagename=index
http://www.resourcefulschools.org/
http://www.resourcefulschools.org/
http://www.recycleroom.org/fun.html
http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://earth911.com/recycling/garden/dirt/facts-about-dirt/
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اآلن استخدم أنشطة "ضوء الشمس الرائع" مع األطفال.

خوض
مغامرة!

استخدام أنشطة "ضوء الشمس الرائع"

يمكن أن يتسبب النظر إلى الشمس مباشرة في إصابة العين • 
بالضرر. احرص على تحذير األطفال من القيام بذلك.

اجمع المرايا والمواد القابلة للتدوير التي تعكس الضوء مثل • 
المعدن أو األلومنيوم وحتى المناشير التجارية إذا كانت 

متوفرة لديك. فسوف تساعد هذه المواد على القيام "بالتقاط" 
الضوء وعمل مشاريع رائعة من المناشير الخاصة بك!  احرص على وجود مواد كافية 

بحيث يستطيع كل طفل المشاركة.

بإمكان األطفال تحويل هذه المغامرات إلى ألعاب شبيهة بلعبة الغمضية عن طريق استخدام • 
هذا الضوء.

ُيعد "حجب" الضوء أحد أنواع ألعاب خيال الظل حًقا. يخترق ضوء الشمس العديد من • 
األشياء، ومن ثم قم بمساعدة األطفال على استكشاف المواد التي تعمل على حجب ضوء 

الشمس تماًما واألشياء التي يمكن لضوء الشمس اختراقها. (من األشياء التي يمكن أن 
تنطوي على إثارة مشاهدة كيفية إطاللة شروق الشمس عبر المياه.)

يتطلب الجزء الثاني من هذا النشاط بعض التحضيرات قبل األوان. إذا كنت تخطط • 
الستخدام اثنين من النباتات، فتأكد من أنهما متشابهان بدرجة كبيرة. وإذا كنت تقوم بتنفيذ 

هذا المشروع على العشب، فحاول صنع شكل مثير لإلعجاب إما من خالل خرطوم الحديقة 
أو أكياس القمامة التي تم عزلها. ويمكنك تصميم حروف أو حيوان أو أي شيء مثير 

الهتمام أطفالك.

ساعد األطفال على خوض تجربة الخطوات العلمية لهذا النشاط الشامل من خالل التنبؤ • 
والتجربة ثم تحليل النتائج التي يتوصلون إليها.

المعلم

نصائح للمعلمين
موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء
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(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

المعلم: طباعة هذه الصفحة

هيا بنا نخرج ونستمتع بشروق الشمس.

ضوء الشمس الرائع
موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء

هل يمكنك محاولة القيام بالتقاط ضوء الشمس 
الرائع والقوي؟ 

افحص الطرق التي قام أطفال آخرون بتجربتها:

هل يمكنك محاولة تشكيل 
قوس قزح؟

هل يمكنك حجب الضوء 
وإلقاء الظل؟
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ابحث عن مكان مشمس تنمو فيه الحياة النباتية
وابحث عن طريقة لحجب ضوء الشمس أليام قالئل.

حاول حجب ضوء الشمس من خالل إخفائه 
باستخدام خرطوم حديقة أو منشفة (على سبيل المثال).

ماذا سيحدث برأيك؟

بعد عدة أيام اكشف الغطاء الذي يحجب ضوء الشمس عن النباتات. 
ماذا تالحظ؟

تحتاج جميع الكائنات الحية تقريًبا 
إلى ضوء الشمس لتنمو.

يتمتع ضوء الشمس بطاقة رائعة بما يجعله جزًءا هاًما من 
دورة الحياة.

(الجزء الثاني) 

المعلم: طباعة هذه الصفحة

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء

ضوء الشمس الرائع
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الشروع
في العمل!

التحدث عن عدد من المفاهيم
فيما يلي عدد من المفاهيم التي يمكنك التحدث بشأنها مع األطفال: 

يوفر ضوء الشمس الطاقة لجميع الكائنات الحية. • 

تستخدم النباتات ضوء الشمس لمساعدتها على تكوين السكريات من خالل الهواء الذي تتنفسه • 
عبر أوراقها ومن المياه. ويتم استخدام هذا السكر بعدئذ بواسطة النبات في عملية النمو. 

تسمى هذه العملية بالتمثيل الضوئي وًتعد العملية األكثر أهمية على ظهر هذا الكوكب. • 

يأكل الناس جميع أنواع األشياء التي تنتج عن النباتات مثل األوراق والبذور والثمار والجذور • 
والجوز والزهور. 

القيام بنزهة في الهواء الطلق 

استمتع بنزهة في الهواء الطلق مع تناول الفاكهة والخضراوات 
الطازجة. قم بتغذية جسمك وعقلك وروحك في نفس الوقت...فلقد ولدنا 

جميًعا للمشاركة في دورة الحياة! وأثناء تناول الطعام مًعا، يمكنك 
التحدث مع األطفال حول عملية التمثيل الضوئي الرائعة. (ال تقلق إذا لم 
يدركوا المفهوم الكامل. إذ يكفي اإليضاح على نحو بسيط الطريقة التي 

يساعد بها ضوء الشمس النباتات لتكوين الطعام بالنسبة لنا!)

المعلم

االستمتاع بضوء الشمس
موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين

المعلم

لقد أنتج الضوء المنبعث من أشعة الشمس الطاقة عبر مليارات السنين. 
ساعد األطفال على تقدير قيمة الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة 

التي يمكن تحويلها إلى أشكال أخرى من الطاقة مثل الطاقة الحرارية 
والكهرباء. وفي حين أن هذه المفاهيم قد تبدو معقدة للغاية بالنسبة لألطفال 

الصغار ليفهموها فهًما تاًما، فإن تأصيل قيمة كل ما نحصل عليه جميًعا من 
ضوء الشمس سيكون بمثابة خطوة أولى جيدة في االتجاه الصحيح. 

وفيما يلي رسائل إيجابية لمشاركتها مع األطفال:

من الجيد اإلشادة بالقيمة الرائعة للضوء المنبعث 
من الشمس! 

ضوء الشمس 
يجعلنا جميًعا أكثر سعادة!

عندما تأكل النباتات التي تنمو في ضوء الشمس، سوف 
تتمتع بصحة أفضل وتكون أكثر سعادة!

موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء
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مواصلة
النمو!

حقائق ممتعة حول ضوء الشمس 

مواقع الويب: 

www.discovertheforest.org
 United States Forest يحتوي هذا الموقع اإللكتروني الخاص بـ

Service (الوكالة األمريكية لخدمة الغابات) على معلومات حول فوائد 
قضاء الوقت في الطبيعة وأفكار عن أنشطة محددة.

www.youtube.com/watch?v=p86BPM1GV8M
 The Pale) "شاهد واستمع إلى موضوع "النقطة الزرقاء الباهتة

Blue Dot) للدكتور "كارل ساجان" على هذا المقطع المتاح لدى موقع 
يوتيوب. يشار إلى أن النقطة الزرقاء الباهتة هي صورة فوتوغرافية 

لكوكب األرض التقطتها المركبة الفضائية "فوياجر ۱" سنة ۱۹۹۰ وذلك 
من مسافة قياسية، حيث تبين الصورة حجم األرض مقارنة بشساعة 
الفضاء. فبناء على طلب من "كارل ساجان"، أمرت اإلدارة الوطنية 

للمالحة الجوية والفضاء (ناسا) سفينة الفضاء "فوياجر ۱"، التي أنجزت 
مهمتها األساسية وتوشك آنذاك على مغادرة النظام الشمسي، بتوجيه 
الكاميرا الخاصة بها إلى االتجاه المعاكس اللتقاط صورة فوتوغرافية 
لكوكب األرض من مسافة شاسعة للفضاء. في عام ۲۰۰۱، تم اختيار 
هذه الصورة من قبل موقع Space.com كأحد أفضل عشر صور 

فوتوغرافية خاصة بعلوم الفضاء.

المعلم

لقد أنتجت الشمس الطاقة منذ مليارات السنين. فأشعة الشمس التي تصل إلى األرض ُتعد طاقة شمسية. ويمكن تغييرها إلى • 
طاقة حرارية وطاقة كهربائية.

تحتاج اإلبر الصنوبرية فقط إلى الكمية المناسبة من ضوء الشمس الالزم للشجرة حتى تنتج الطعام. وُيعد الشكل المثلثي • 
للشجرة تكيًفا يسمح بتمكين مزيد من اإلبر من "رؤية" الشمس.

يحظى ضوء الشمس بإرث قديم فيما يخص االستشفاء. وقد بجلت قبائل وحضارات كاملة في فترات ما قبل التاريخ • 
الشمس وعبدتها لما تتمتع به من خصائص استشفائية. وبات ُيعرف استخدام الضوء في عالج الحاالت الطبية (البدنية 

والعقلية على حد سواء) باالستشماس (المعالجة بأشعة الشمس). وكانت المدينة اإلغريقية هيليوبوليس ُتعرف جيًدا بمعابدها 
الخاصة بأضواء الشمس االستشفائية. وفي الواقع، كتب كل من "أُبقراط" و"فيثاغورس" عن الفوائد الكثيرة لضوء الشمس 

في زيادة فرص االستشفاء. 

منذ ماليين السنين، ساعدت طاقة الشمس نباتات ما قبل التاريخ على النمو. وعندما نحرق الفحم فإننا بذلك نعيد استخدام • 
الطاقة الشمسية القديمة، حيث إن الفحم ناتج عن أشجار ما قبل التاريخ.

مزيد من المصادر حول ضوء الشمس
موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء

http://www.discovertheforest.org/
http://www.youtube.com/watch?v=p86BPM1GV8M
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اآلن استخدم أنشطة "مغامرة للشعور بالطاقة الحرارية" مع األطفال.

استخدام أنشطة "مغامرة للشعور بالطاقة الحرارية"

خوض
مغامرة!

نصائح للمعلمين

اختر يوًما مشمًسا وحدد مكاًنا يمكنك العثور • 
فيه على الشمس والظل على حد سواء.

رغم بساطة هذا النشاط، لكن يجب أال • 
تقلل من القيمة التعليمية لتجريب هذا 

المفهوم العلمي بطريقة حسية مازحة. 
يحتاج األطفال إلى الشعور بحرارة 

الشمس بأنفسهم لمساعدتهم على فهم الطاقة 
الحرارية الشديدة التي توفرها الشمس.

قبل البدء في هذا النشاط، تأكد من وجود صخور لألطفال تقع في أماكن مشمسة • 
وأخرى ظليلة على حد سواء. وإذا اقتضى األمر، فأضف بعض الصخور إلى كال 

الموقعين. إن إحدى المواد الطبيعية السميكة، مثل إحدى الصخور التي وضعت في 
مكان مشمس لفترة من الزمن، سوف تمتص كمية من الحرارة كافية لجعل األطفال 

يشعرون بالفرق عند مقارنتها بصخرة أخرى تم وضعها في مكان ظليل. 

ُيعد تأليف قصة عن طاقة الشمس جزًءا هاًما من هذا النشاط. إنها طريقة توضح كيفية • 
قيام الطالب بربط أو فهم ما يتعلمونه. كما أنها أيًضا طريقة تساعدك على تقييم مدى 

فهم الطالب تقييًما موثوًقا به. 

المعلم

موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء
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(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

اآلن ابحث عن مكان يمكنك رؤية الظالل فيه ثم اذهب 
وقف به. أغلق عينيك وفكر في الشعور الذي ينتابك. 

مغامرة للشعور بالطاقة الحرارية

أوالً، اذهب في جولة في يوم مشمس حتى تتمكن من الشعور 
بالطاقة الحرارية للشمس. 

هل تشعر بمدى قيام الظالل بحجب بعض الطاقة 
الحرارية للشمس؟ 

هل تشعر بالحرارة على ذراعيك؟ 
وهل تشعر بها على وجهك؟  

وماذا عن شعرك؟

موضوع الرعاية: الطاقة/الحرارة

فلنقم بإجراء تجربًة.
فلنبحث عن صخور تتواجد في مكان مشمس

وأخرى تتواجد في مكان ظليل.

اذهب والمس صخرة موجودة  في مكان ظليل.

اآلن، اذهب والمس الصخرة الموجودة في مكان مشمس.

فأي الصخرتين أكثر دفًئا؟

هل يمكن أن تشعر بمدى الطاقة الحرارية التي منحتها الشمس للصخرة الموجودة في المكان المشمس؟

المعلم: طباعة هذه الصفحة
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اآلن قم بتأليف قصة عن طاقة الشمس. 

شارك قصتك بطريقتك الخاصة. 

            

شارك  قصتك عن طاقة الشمس مع أصدقائك.

(الجزء الثاني) 

هل ستكون في إطار أغنية؟

هل ستكون في إطار صورة؟

هل ستكون في إطار قصيدة شعرية؟

هل ستكون في إطار نوع من الرقص 
أو أي نوع حركي آخر؟

المعلم: طباعة هذه الصفحة

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: الطاقة/الحرارة

مغامرة للشعور بالطاقة الحرارية
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الشروع
في العمل!

التحدث عن طرق استخدام الطاقة الشمسية
تحدث مع األطفال حول وسائل الستخدام طاقة الشمس لمساعدتنا يومًيا. 

ساعد األطفال على التفكير في األوقات التي يكون من الجيد أن نحصل فيها 
على تدفئة مدرستنا ومنازلنا من خالل الشمس (في األيام الباردة). ساعدهم 
على التفكير في األوقات التي نرغب فيها في حجب بعض الطاقة الحرارية 

للشمس (في األيام الحارة جًدا). شجع األطفال على أن يصبحوا "علماء" 
ليكتشفوا مكان تدفئة الشمس للمدرسة.

البحث عن الطاقة الحرارية للشمس
اذهب في نزهة مع األطفال للبحث عن كافة األماكن التي تقوم من خاللها الشمس . ۱

بتدفئة المدرسة. (قف بجوار النوافذ، على سبيل المثال، واستشعر حرارة 
الشمس النافذة إلى مدرستك.)  فكر في سبل يمكن للطالب من خاللها تحسين 

أداء الطاقة الشمسية.

أغلق الُحجب أو الستائر في منتصف اليوم لحجب الطاقة الحرارية للشمس (إذا . ۲
أصبح الجو حاًرا جًدا بالداخل).

افتح الُحجب أو الستائر إذا كنت تريد الحصول على أكبر قدر ممكن من الطاقة . ۳
الحرارية للشمس (في األيام الباردة).

قم بحث األطفال على أن يكونوا ممن يتمتعون بقدرات حل المشاكل ويفكرون . ٤
في سبل يمكنهم من خاللها القيام بنفس األشياء في منازلهم الخاصة.

كن عالًما متخصًصا في شؤون الشمس!

المعلم

موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين
يمكن تجنيد األطفال في سن مبكرة للمساعدة في الحفاظ على الطاقة. 

إن الرسائل المتعلقة بالخطوات البيئية اإليجابية تعد أفضل كثيًرا بالنسبة 
لألطفال من الرسائل المتعلقة بالمشاكل البيئية المخيفة.

وسوف يساعد تشجيع األطفال على التفكير في الحرارة الهائلة الصادرة 
عن الطاقة الشمسية على تنمية شعورهم باالحترام وتقدير العالم الطبيعي.

فيما يلي بعض الرسائل اإليجابية التي يمكنك مشاركتها مع األطفال:

يمكنك المساعدة في تحسين أداء الطاقة الحرارية للشمس في 
المدرسة من خالل فتح ستائر النوافذ عندما ترغب في إدخال 

الحرارة إلى الداخل وغلق هذه الستائر عندما ترغب في منع دخول 
الحرارة إلى الداخل.

إن المساعدة في تحسين أداء الطاقة الحرارية للشمس ليعد 
عمالً جيًدا بالنسبة لعالمنا! إنك تساعد بذلك في القيام بما يسمى 

"المحافظة على الطاقة!" 

االستخدام الرشيد للطاقة الحرارية للشمس 
يساعدنا جميًعا!

المعلم

موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 

مزيد من المصادر حول 
الطاقة الناتجة عن الشمس

حول  حقائق ممتعة
الطاقة الناتجة عن الشمس!

هل تعرف مدى عظم حجم الشمس؟ • 

يمكن أن تستوعب الشمس أكثر من ۱۰۰ كوكب أرضي بداخلها. إنها 
تبدو صغيرة في السماء ألنها تبعد عن األرض بحوالي ۹۳ مليون ميل!

هل تعلم أن إجراء عملية تغيير انعكاس اإلشعاع الشمسي على األسطح • 
المبنية من األشياء التي اعتاد البشر على القيام بها منذ آالف السنين؟

فزيادة كمية الضوء المنعكس من األسطح إلى الغالف الجوي مرة 
ثانية لها فوائد عديدة. على سبيل المثال، تقوم األسطح الباردة 

بتقليل استخدام الطاقة في المباني المكيفة وتخفيف حرارة األرصفة 
وتحسين جودة الهواء في األماكن الخارجية والشعور بالراحة. 

(www.good.is المصدر)

www.cdproject.net
لقد بدأ مشروع الكشف عن الكربون في عام ۲۰۰۰ لتسريع الحلول 

الخاصة بالتغير المناخي من خالل وضع المعلومات ذات الصلة في صميم 
القرارات التجارية والسياسية واالستثمارية. وكانت مهمة القائمين على هذا 
المشروع تتمثل في تسخير القوة الجماعية للمؤسسات والمستثمرين والقادة 

السياسيين لتسريع وتيرة العمل الموحد بشأن تغير المناخ.

www.plt.org
 Project) يحتوي الموقع اإللكتروني الخاص بمشروع شجرة التعلم

Learning Tree) على قائمة بمراجع ومصادر مواقع الويب الخاصة 
بتعليم األمور المتعلقة بالطاقة، والتي ُتعد مجرد عينة للمصادر العديدة 

المتاحة لمساعدة المعلمين والطالب في تعلم المزيد عن الطاقة. ويتيح هذا 
الموقع المعلومات المستقاة من مجموعة متنوعة من وجهات النظر.

www.nature.org/initiatives/climatechange/
تنضم مؤسسة Nature Conservancy (المحافظة على الطبيعة) إلى 

صناع السياسة وأعضاء المجتمع والشركات والعلماء وقادة الصناعة وآخرين 
لإلبطاء من وتيرة تغير المناخ. يحتوي موقع الويب هذا على معلومات بشأن 

تسخير الطاقة الشمسية وتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

www.childcareexchange.com/eed
 "What Color is Your Roof?" تساعدك هذه المقالة المعنونة بـ
(ما هو لون سطح منزلك) المنشورة في الرسالة اإللكترونية اإلخبارية 
إكستشينج إيفريداي (Exchange EveryDay) على معرفة المزيد 

حول تغيير انعكاس اإلشعاع الشمسي لسطح المبنى الخاص بك بما يساعد 
على استخدام الطاقة الشمسية على نحو رشيد.

المعلم

موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء

http://www.plt.org/cms/test/21_21_47.html
http://www.childcareexchange.com/eed/issue.php?id=2401
http://www.nature.org/initiatives/climatechange/
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
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قبل أن تبدأ جولتك، عليك أن تتوخى الحذر من أية حشرات ضارة حًقا في المكان. تذكر أن العديد من • 
األطفال يعانون اآلن من حساسية خطيرة ضد النحل، لذا كن على حذر بالمناطق التي يمكن أن يتجمع 

بها النحل. اختر المواقع بعناية.

قم بتوزيع رسائل عن السالمة بطريقة هادئة ومعتدلة. ساعد األطفال الذين يعانون من حساسية على تعلم • 
البقاء بعيًدا عن النحل، وساعد كل األطفال على تعلم أن يكونوا آمنين في األماكن القريبة من النحل وذلك 

من خالل التحلي بالهدوء والرقابة بعناية. احرص على عدم إرسال رسائل تحذيرية أو تنفيرية. 

اسأل األطفال إن كانوا يعرفون ما هو "الملقح"، أو ماذا يكون في اعتقادهم. افتح باًبا للمناقشة أيًضا مع • 
األطفال حول كلمة "مفيد". 

أدر دفة الحديث عن الدور الهام الذي يقوم به النحل باعتباره حشرات ملقحة، فضالً عن غيره من • 
الحشرات األخرى مثل الفراشات والُعث.

قبل المغادرة، دون مالحظات عن سلوك األطفال تجاه الحشرات. ولتشجيع حب االستطالع والمساعدة • 
على التغلب على أي مشاعر سلبية، جرب القيام بالنظر إلى صور فوتوغرافية لحشرات تم التقاطها عن 

قرب وقراءة كتب خيالية وغير خيالية عن الحشرات.

أثناء جولتك، ساعد األطفال على مالحظة أنه توجد أنواع عديدة من الحشرات في بيئة واحدة. • 
وسيساعدهم هذا على البدء في فهم التنوع البيولوجي وتقديره. وإذا كنت بوسعك زيارة مجموعة متنوعة 

من األماكن (بعض األماكن تعتبر أكثر غنى "بالحيوانات البرية" من األخرى)، فسيتسنى لك مالحظة 
أن األماكن "األكثر غنى بالحيوانات البرية" تحتوي على تنوع أكبر وعدد وفير من الحشرات. وهذا قد 

يوحي لك بإنشاء بيئة "صديقة للحشرات" حول مدرستك.

قم بحث األطفال على تدوين "مالحظاتهم الميدانية" أثناء التجول. ساعدهم على الشعور بالرضا حيال • 
استخدام إحدى الوسائل التي ُتستخدم كذلك من قبل العلماء الكبار. شجع األطفال على تأليف رموز في دفتر 

المالحظات الميدانية الخاصة بهم من خالل اتباع طرق مفهومة لهم وتمثل أسلوب تفكيرهم. ومع قيامهم 
بذلك، فإنهم يتعلمون اكتساب صفات المراقبين عن كثب، كما أنهم يتعلمون تثقيف أنفسهم بأسلوب "عملي".

إن اصطحاب نظارات مكبرة معك أثناء التجول يعد خياًرا يمكن أن يساعد األطفال على التركيز • 
والمالحظة واالستمتاع بهذا النشاط بطريقة أكثر عمًقا.

اآلن، استخدم أنشطة "حشرات مفيدة" مع األطفال.

استخدام أنشطة "مغامرة الحشرات المفيدة"

خوض
مغامرة!

نصائح للمعلمين
موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات 

المعلم



worldforumfoundation.org/naturewww
٦٤

أوالً، قم بنزهة إلى مكان يمكن أن تتواجد فيه حشرات وأيقظ كل حواسك.

(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

انظر...

استشم...

هل تعلم أن العديد من الحشرات 
تعتمد على حاسة الشم الخاصة بها 

للعثور على الطعام؟ 

أنصت...

مغامرة الحشرات المفيدة
موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات 

هل أنت على أهبة االستعداد لتكون عالًما؟ 
هيا بنا نذهب في مغامرة للبحث عن حشرات مفيدة. 

ما هي الحشرات التي رأيتها حتى اآلن؟ 
هل يمكنك استخدام 

جسدك لتقليد 
طريقة تحرك 
الحشرات؟

غالًبا ما تجتذب الزهور أو النباتات ذات الرائحة 
القوية الحشرات. 

المعلم: طباعة هذه الصفحة
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اآلن اكتشف المزيد. اختر نوًعا واحًدا من الحشرات لتراقبه عن كثب وتعلم المزيد من خالل تسجيل ما 
تكتشفه.

فيما يلي ثالث طرق للتسجيل:

            

إن تسجيل ما تتعلمه سيساعدك على التذكر. وهذا ما يسميه العلماء تسجيل "المالحظات الميدانية."

هل عثرت على حشرات فوق النباتات؟ تحصل الكثير من الحشرات على 
طعامها من النباتات، لكن هل تعلم أنها أيًضا قد تساعد النباتات على النمو في 

الوقت ذاته؟  
إن هذه العملية ُتسمى بالتلقيح.

هل يمكنك تسجيل مالحظات ميدانية عن الحشرات الملقحة؟

عند عودتك إلى المدرسة، يمكنك القيام أنت وأصدقاءك 
بمقارنة مالحظاتكم الميدانية.

(الجزء الثاني) 

.۱.۲.۳

المعلم: طباعة هذه الصفحة

خوض
مغامرة!

مغامرة الحشرات المفيدة
موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات 

قلد حركًيا ما تراه.شيد ما تراه.ارسم ما تراه.
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الشروع
في العمل!

التحدث عن الملقحات
تحدث مع األطفال عن الملقحات وسلوكها. 

("الملقحات" كلمة ممتعة يحتاج األطفال إلى تعلمها!)  اطلب منهم التعبير عن أفكارهم 
وشاركهم أفكارك الخاصة. ساعد األطفال على معرفة أكثر النباتات التي تحتاج إلى الملقحات 

لتساعدها على النمو.

اسأل األطفال عما إذا كانوا يرغبون في مساعدة النباتات والحشرات الموجودة بجوار 
المدرسة من خالل زراعة حديقة للملقحات. 

خطوات إنشاء هذه الحديقة
ما هي مساحتها؟ . ۱

حدد المساحة التي تريد أن تكون الحديقة عليها. ثمة أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لدعم التنوع البيولوجي للنباتات 
والحشرات في فناء مدرستك. وإذا لم يكن باستطاعتك إنشاء حديقة كاملة، فأضف على األقل عدًدا قليالً من األوعية 

التي تحتوي على نباتات جذابة. فأية مساهمة تفيد.
أين؟ . ۲

اختر منطقة تتمتع بما يلي:
أكبر قدر ممكن من الشمس• 
توفر المياه في مكان قريب• 
مأوى يحمي من الريح• 

ماذا تضيف؟. ۳
قد تشمل المكونات ما يلي:

نباتات محلية تتمتع بروائح وألوان لجذب الفراشات أو النحل أو طيور الطنان أو • 
العث أو الخفاش.

نشارة مثل نشارة القش أو رقائق الخشب أو اللحاء إلبقاء المنطقة خالية من األعشاب • 
الضارة.

ماء وطين مع وضعهما في وعاء من الخزف لمنح الحشرات مثل الفراشات مكاًنا • 
يمكنها من خاللها الحصول على الماء والمعادن. (يمكنك إخبار األطفال بأن هذه 

العملية تسمى "الفتل")
الصخور، التي ُتعد بمثابة أماكن عظيمة للتدفئة تناسب الحشرات الطائرة لتحط عليها• 

ما هي األشياء األخرى؟ . ٤
أشياء يجب وضعها في االعتبار:

راجع المصادر المحلية للحصول على معلومات تتعلق بنباتات محلية محددة ونصائح • 
حتى تنجح الحديقة في أداء الدور المنوط بها في المنطقة الخاصة بك.

احرص على عدم استخدام المبيدات الحشرية بالقرب من حديقة الملقحات الخاصة بك. • 
وحتى تلك المبيدات الحشرية التي ُتصنف بأنها "غير خطرة" ُتعد مميتة بالفعل للفراشات.

إنشاء حديقة ملقحات
موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات

المعلم
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين
إن تراجع الحالة الصحية للملقحات وعددها يشكل ما يمكن أن يكون خطًرا 

داهًما على الصعيد العالمي. فسالمة التنوع البيولوجي وشبكات الغذاء 
الكونية والصحة البشرية تعتمد بشكل كبير على عملية التلقيح.

احرص على عدم إثارة قلق األطفال حيال التدهور الحادث في الملقحات. 
بل بدالً من ذلك، ساعدهم على الشعور بالرضا تجاه مساعيهم لمساعدة 

الملقحات. وفيما يلي رسالة إيجابية يمكنك مشاركتها مع األطفال:

عندما تقوم بزراعة حديقة للملقحات، فإنها أمر جيد للحشرات 
والنباتات والناس. وهذا من شأنه أن يساعد عالمنا بأسره!

فالنباتات التي يستخدمها الناس لألغذية والمشروبات واأللياف والتوابل 
بحاجة إلى التلقيح. وعندما تقوم بزراعة حديقة للملقحات، فإنك 

بذلك تساعد على العناية بالفراشات والنحل وطيور الطنان والعث 
والخفافيش التي يحتاجها عالمنا.

زراعة حديقة ملقحات 
تساعد النباتات والحشرات والناس!

المعلم

موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 

مزيد من المصادر حول
الملقحات

حقائق ممتعة حول الملقحات!
تحتاج ۸۰٪ على األقل من أنواع نباتات المحاصيل في العالم إلى التلقيح.• 
إن ما يعادل لقمة من كل ثالث لقمات نأكلها تأتينا من خالل عمل الملقحات • 

الحيوانية. 
تشتمل األطعمة والمشروبات التي يتم إنتاجها بمساعدة الملقحات على:  التفاح • 

والموز والعنب البري والشوكوالته والقهوة والبطيخ والخوخ والبطاطس 
والقرع والفانيليا واللوز.

تضم الخنافس أكبر مجموعة من الحيوانات الملقحة نتيجة أعداداها الكبيرة. • 
إنها تقوم بتلقيح ۸۸٪ من النباتات المزهرة في العالم. (المصدر: موقع ويب 

(.(USDA) وزارة الزراعة األمريكية

www.pollinator.org
ُتعد منظمة بوليناتور بارتنرشيب (Pollinator Partnership) أحد المصادر المعنية 

بالملقحات في أمريكا الشمالية على وجه التحديد. ويحتوي الموقع الخاص بها على معلومات 
تتعلق بالدور الذي تلعبه الملقحات في عملية التنوع البيولوجي.

 www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators
ُتعد وكالة خدمة الغابات التابعة لوزارة الزراعة األمريكية أحد المصادر للحصول على معلومات 

بشأن زراعة الزهور البرية وكافة أنواع النباتات الملقحة ورعايتها.

 www.nwf.org
يحتوي موقع االتحاد الوطني للحياة البرية (National Wildlife Federation) على 

معلومات حول تخضير أفنية المدارس والساحات.

المعلم

موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات

http://www.pollinator.org/guides.htm
http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA.aspx
http://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinatorsaspx
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قبل البدء في تطبيق الجزء األول من هذا النشاط مع األطفال، ابحث حول المدرسة عن أماكن يمكنك • 
العثور فيها على طيور جميلة أو أعشاش طيور. إن العثور على طيور تعيش في البيئة الخاصة بك يعد 

أمًرا أساسًيا لهذا النشاط. وإن تعذر ذلك ببساطة، فقد ترغب فقط في تنفيذ الجزء الثاني من النشاط.

قبل أن تبدأ في الجزء الثاني من هذا النشاط، قم بعرض أعشاش طيور حقيقية على األطفال حتى يتمكنوا • 
من رؤية المواد التي يمكن استخدامها في األعشاش وكيفية إنشائها. وفي حالة عدم توفر أعشاش حقيقية، 

فتأكد من إلقاء األطفال نظرة على الصور الفوتوغرافية الموجودة على األوراق الخاصة بالمغامرة.

تكمن إحدى اإلضافات الممكنة لهذا النشاط في التظاهر بأن كل الفصل عبارة عن مجموعة من الطيور • 
المهاجرة. أدر دفة الحديث عما تفعله الطيور أثناء هجرتها، ثم قم بإعداد "طريق الهجرة" بحيث يمكنك 
اتباعه حول المدرسة. حدد المكان الذي ستتوقف فيه عبر الطريق للقيام بأشياء تحتاج الطيور المهاجرة 

للقيام بها مثل البحث عن الطعام والمأوى وأماكن للراحة. 

إن الحصول على تجربة مباشرة في الطبيعة يساعد • 
األطفال على تعلم فعل ما يفعله العلماء: احرص على 

أن يالحظوا العالم الطبيعي واطرح أسئلة عما يرونه ثم 
شارك ما يتعلمونه مع اآلخرين. سوف يساعد هذا النشاط 

األطفال على بدء تكون رؤية لديهم بشأن كيفية اتصال 
الطيور بالطبيعة بنفس الطرق التي تتصل بها النباتات 

والبشر. وسوف يساعد هذا على زيادة الشعور بالتعاطف 
تجاه الكائنات الحية األخرى.

اآلن، استخدم أنشطة "من أجل الطيور" مع األطفال.

استخدام أنشطة "من أجل الطيور"

خوض
مغامرة!

نصائح للمعلمين
موضوع الرعاية: الحيوانات/الطيور  

المعلم
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أوالً، هيا بنا نذهب في مغامرة للعثور على طيور حول المدرسة.
وفيما يلي بعض األماكن التي يمكن البحث فيها:

(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

في األشجار...

في أحد الثقوب الموجودة بالشجرة...

في أحد المستنقعات...

هل عثرت على أية طيور أو أعشاش طيور؟ 
إذا لم تعثر على ذلك، فال تقلق. 

فيمكنك التظاهر بأنك طائر (انظر الصفحة التالية).

على سقف المنزل أو أحد األقطاب...

من أجل الطيور
موضوع الرعاية: الحيوانات/الطيور  

في السماء...

المعلم: طباعة هذه الصفحة
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اآلن جاء دورك لتتظاهر بأنك طائر 
وذلك حتى يتسنى لك بناء منزلك الخاص. 

ابحث عن أشياء  سوف تحتاجها
لبناء عشك وقم بتجميعها. 

هل يمكنك العثور على:     أغصان؟

 

(الجزء الثاني) 

عشب؟

خيط غزل؟

خيط قنبي؟

المعلم: طباعة هذه الصفحة

ما هو الشيء الناعم الذي ستضعه داخل العش؟

تعمل الطيور بجد لبناء أعشاش تبقيها في أمن 
ودفء.

ماذا ستستخدم في بناء العش؟ (غالًبا ما تستخدم الطيور 
األغصان أو العشب أو الطين لبناء أعشاشها.)

فيما يلي بعض الصور ألعشاش حقيقية:   

هل سيكون العش كبيًرا 
أم صغيًرا؟

خوض
مغامرة!

من أجل الطيور
موضوع الرعاية: الحيوانات/الطيور  
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الشروع
في العمل!

التحدث عن الطيور
تساعد التجارب العملية ومالحظة الطيور وبيئاتها عن كثب األطفال على رؤية 
وفهم األساليب التي تحتاجها الطيور الستخدام ما يمكنها العثور عليه من بيئاتها 

المحلية لبناء بيوتها. إن زيادة الوعي باألدوار التي يمكننا لعبها في حماية مواطن 
الطيور وإثرائها سوف يساعد األطفال على أن يصبحوا رعاة أفضل لكوكبنا 

األرضي. 

قم بتوجيه دعوة لألطفال للعمل مًعا إلنشاء "محطة لبناء األعشاش" في الهواء 
الطلق قد تكون مفيدة للطيور عندما تقوم ببناء أعشاشها.

إنشاء "محطة بناء أعشاش"
قم بحث األطفال على التفكير في المواد الملونة الناعمة التي قد ُتتاح لديك • 

في المدرسة والتي يمكن إعادة تدويرها لتصبح مواد صالحة لبناء أعشاش 
الطيور. وتكمن بعض األفكار الممكنة في:  خيط الغزل أو خرقة قديمة أو 

شرائط من القماش. 
قم بحث كل طفل على إيجاد مادة واحدة أو مادتين اثنتين على األقل.• 
ساعد األطفال على التبرع بالمواد التي عثروا عليها للطيور من خالل إيحاد • 

مكان في الهواء الطلق لعرض المواد الملونة والناعمة فيه. وقد يرغب 
األطفال في نسج المواد عبر إكليل من أغصان العنب ووضعها داخل كيس 

شبكي أو في صندوق مفتوح من الورق المقوى. وسيتيح هذا للطيور المجيء 
وأخذ المواد عندما يحتاجون إليها. 

احرص على حث األطفال على مراقبة هذه المحطة مستقبالً. هل رأوا طيوًرا • 
تأخذ المواد؟ هل يالحظون اختفاء بعض المواد (حتى ولو لم يروا الطيور 

تأخذها)؟ تحدث بشأن األشياء التي يعتقد األطفال حدوثها. 
وفي وقت الحق، ساعد األطفال في البحث في كل المنطقة المحيطة لرؤية ما • 

إذا أمكن العثور على أعشاش تحتوي على المواد الخاصة بك.

ما يجب فعله بشكل إضافي؟

للحصول على تأثير طويل المدى، حاول البحث عن نباتات محلية يمكن إضافتها 
إلى المساحات الخارجية الخاصة بك، والتي قد توفر مزيًدا من الطعام واإليواء 

ومواد بناء األعشاش للطيور المحلية والمهاجرة

مساعدة الطيور على بناء أعشاشها
موضوع الرعاية: الحيوانات/الطيور   

المعلم
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين
تحدث مع األطفال عن عالقة الترابط المتبادل بين النباتات والحيوانات 

والدور الذي يمكننا نحن كبشر لعبه في دعم كليهما. ساعد األطفال على 
الشعور بالرضا تجاه مساعيهم لدعم الطيور من خالل إيصال الرسائل 

اإليجابية التالية:

عندما تقوم بتوفير مواد يمكن استخدامها لبناء األعشاش، فإنك 
بذلك تساعد الطيور على البقاء في حالة صحية جيدة! 

إن الطيور تساعد البشر على البقاء في حالة صحية جيدة أيًضا! 

تساعد الطيور من خالل التلقيح وتوزيع البذور كما أنها تتناول 
الحشرات التي تضر النباتات.

وُتعد الطيور جزًءا هاًما من النظام البيئي ألرضنا (مثل الغابات) 
التي تزود الناس بالطعام والدواء. 

مساعدة الطيور 
أمر جيد ألرضنا

المعلم

موضوع الرعاية: الحيوانات/الطيور   
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مزيد من المصادر 
حول الطيور

حقائق ممتعة حول الطيور!
۱. هل تعلم أنه يوجد أنواع عديدة من أعشاش الطيور؟ 

وفيما يلي بعض األسماء الشيقة لألعشاش:

الكشط
الُجحر

التجويف
الالصق

(www.people/eku.edu/ritchisong/birdnests.html :المصدر)

۲. هل تعلم أن العصافير الزرقاء تحب نسج النباتات ذات الرائحة الجميلة 
(العطرية) في أعشاشها لمساعدتها على إبقاء بيوتها نظيفة وخالية من البق أثناء 

فترة تربية صغارها؟ ومن بين النباتات المفضلة إليها:

الخزامى ونبات ذات األلف ورقة والكاري
والنعناع. 

  www.ngm.nationalgeographic.com/geopedia
ُيعد موقع جيوبيديا (GeoPedia) أحد المواقع المصاحبة 
لمجلة National Geographic Magazine وُيعتبر 

مصدًرا جيًدا للمعلومات المتعلقة بالطيور.

www.audubon.org/bird
توفر جمعية Audobun (أودوبون) معلومات علمية 

وتوجيهات حول المحافظة على الطيور. كما يحتوي موقع 
الجمعية على مزيد من المعلومات حول كيفية خلق بيئات 

صحية في الهواء الطلق تستطيع جذب الطيور.

مواقع الويب:

المعلم

مواصلة
النمو!

الخزامى

النبات ذات األلف ورقة النعناع

موضوع الرعاية: الحيوانات/الطيور   

http://animals.nationalgeographic.com/animals/birds/
http://birds.audubon.org/
http://people.eku.edu/ritchisong/birdnests.html
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قبل الذهاب في جولة في الهواء الطلق مع األطفال، وجه لهم سؤاالً عن ماذا يعني برأيهم القيام برحلة. • 
ادرس كافة أفكارهم بعناية. 

ال يفهم األطفال دائًما ما يعنيه الكبار عندما يستخدمون كلمة "طبيعة." لذا فإن سؤال األطفال عن • 
اعتقادهم فيما يمكن أن يعثروا عليه إذا ما قاموا برحلة مًعا للبحث في الطبيعة قد يقود إلى بعض 

المناقشات الشيقة والهامة!

ساعد األطفال ليكونوا عميقي التفكير تجاه ما يعتبرونه "جميالً." ناقشوا مًعا كيف يرى الناس الجمال • 
بطرق شتى. 

إن تشجيع األطفال على التعبير عن تقديرهم للجمال من خالل الحركة أو الرقص أو الرسم أو التصوير • 
سوف يساعدهم على تطوير تقدير أعمق لعجائب العالم الطبيعية.

ُيعد رسم الخرائط نشاًطا قيًما لألطفال حتى لمن هم في سن • 
الثالثة. قم بحث األطفال على رسم الخرائط بأي طريقة 

يختارونها، وواجه إغراء تزويدهم بأفكار كثيرة للغاية خاصة بك. 
استمع إلى األطفال وهم يصفون خرائطهم. في بعض األحيان، 

قد يكون لعالمة بسيطة على قطعة من ورق (أو خط مرسوم في 
الرمال) أهمية كبيرة بالنسبة لألطفال في تمثيل تجربة تعرضوا 

لها أثناء رحلتهم التي قاموا بها. 

اآلن، استخدم أنشطة "رحلتك الجميلة" مع األطفال.

استخدام أنشطة "رحلتك الجميلة"

خوض
مغامرة!

نصائح للمعلمين
موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب

المعلم
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أوالً، اذهب في نزهة في الهواء الطلق للبحث في الطبيعة. ماذا ترى؟ 

(الجزء األول) 
رحلتك الجميلة

موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب

خوض
مغامرة!

أشجار؟ عشب؟ زهور؟
هل يمكنك جعل جسمك 

على شكل سحابة أو 
شجرة أو عشب أو زهرة 

أو صخرة أو أي مما 
تعثر عليه؟

سحب؟

هبوب ريح

اآلن استمع ألصوات الطبيعة. 
ماذا تسمع؟ 

هبوب الريح؟  
سقسقة الطيور؟ 
قطرات المطر؟

هل يمكنك تحويل جسمك إلى شكل  
يذكرك بالصوت الذي سمعته؟

(استخدم خيالك للقيام بذلك. يمكنك القيام به!)

صخور؟

المعلم: طباعة هذه الصفحة
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فكر ثانية في شيء ما من الطبيعة رأيته في رحلتك. 

هل يمكنك رسم صورة له؟ 
استخدم الصورة التي رسمتها إلظهار سبب جمالها للناس.

(الجزء الثاني) 

المعلم: طباعة هذه الصفحة

رحلتك الجميلة
موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب

خوض
مغامرة!

هل ستستخدم الرسم؟ 

هل سترسم باستخدام قلم رصاص 
على ورق؟ 

هل سترسم على الرمل أم التراب 
باستخدام عصا أو بإصبعك؟ 

اآلن، هل يمكنك رسم خريطة لرحلتك؟ 

قم بعرض األماكن التي توقفت فيها أثناء 
الطريق لمشاهدة أو سماع أجزاء جميلة 

من الطبيعة. 

استخدم خيالك وقم بإعداد خريطتك بالطريقة التي تريد!
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الشروع
في العمل!

التحدث عن األشياء الضارة للطبيعة
ساعد األطفال على التفكير في أهمية إبداء الرعاية الجيدة للطبيعة حتى 
يكون كل شخص قادًرا على تقدير قيمة جمالها بشكل دائم. تحدث عن 
األشياء التي يقوم بها الناس في بعض األحيان والتي يمكن أن تقلل من 

جمال الطبيعة. (أمثلة: القمامة وإتالف األشجار والمشي على الزهور وما 
إلى ذلك). اطلب من األطفال التفكير في شيء ما يمكن عمله في الفصل 

الدراسي من شأنه أن يظهر للناس جمال وروعة وأهمية الطبيعة. 

األفكار
هناك العديد من الطرق التي قد تقرر أنت وأطفالك من خاللها عرض 

عجائب الطبيعة في الفصول المدرسية الداخلية أو الخارجية. 

اعرض عناصر الطبيعة التي يجلبها األطفال من المنزل أو يجمعونها • 
أثناء الجوالت أو أثناء المشي في أفنية المدرسة. قم بحث األطفال 

على التقاط األشياء بعناية وأن يحضروا األشياء التي يجدونها جميلة 
على وجه التحديد.

اعرض األعمال الفنية التي تشيد بعجائب الطبيعة. وإذا اختار • 
األطفال، فلربما يكتبوا رسائل (أو يملون رسائل على الكبار ليكتبوها) 

عن أهمية المحافظة على جمال الطبيعة.

اعرض كتًبا أو صوًرا فوتوغرافية مفضلة ُتظهر جمال الطبيعة وتنوعها.• 

اعرض عناصر طبيعية لعمل نحت بيئي. انظر إلى بعض أعمال • 
النحات البريطاني وأحد دعاة حماية البيئة "آندي جولدسويرثي" 
كمصدر لإللهام. (طالع الكتالوج الرقمي لـ "آندي جولدسويرثي" 
 (www.goldsworthy.cc.gla.ac.uc المتاح على الموقع

مساعدة اآلخرين على تقدير 
عجائب الطبيعة

موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب

المعلم

http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين
"يستطيع األطفال تعلم أشياء كثيرة مختلفة عن البيئات الطبيعية. ويمكنهم 
التعرف على الطبيعة "كمورد" لالستخدام؛ ويمكنهم تعلم أن الهواء والماء 

وضوء الشمس ًتعد جميعها عناصر هامة للكائنات الحية؛ ويمكنهم تعلم 
أن عناصر الطبيعة يمكن تصنيفها في فئات مختلفة مثل العناصر الحية 

وغير الحية.

غير أن أهم األشياء التي يمكن لألطفال الصغار تعلمها عن األرض هي 
أنها ممتلئة بالجمال والعجائب. إنه اإلحساس بالعجائب الذي سيكون بمثابة 

الحافز األقوى إلنقاذ كوكب األرض. كما أنه اإلحساس بالعجائب الذي 
سيضفي المزيد من المتعة وتقدير قيمة الحياة بال حدود."   

 Nature and Young Children ،"من كتاب الكاتبة "روث ويلسون
(الطبيعة واألطفال الصغار)

تقدير قيمة جمال الطبيعة يذكرنا 
بالمساعدة على الحفاظ على جمال عالمنا

ساعد األطفال على الشعور بالرضا تجاه جهودهم من خالل مشاركة 
الرسائل اإليجابية التالية معهم:

عند مساعدة الناس على مالحظة أوجه الجمال في الطبيعة حًقا، 
فإنك تساعدهم على تذكر إبداء الرعاية الجيدة لعالمنا الطبيعي.

ُيعد تصميم الصور أو الصور الفوتوغرافية أو العروض أو 
أعمال النحت طريقة جيدة لمساعدة الناس على تذكر عجائب 

الطبيعة.

المعلم

عندما تذكر الناس بأال يبعثروا القمامة أو 
يتلفوا األشجار أو الزهور، فإنك بذلك تساعد 

في المحافظة على جمال عالمنا.

موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 
انقر هنا للبحث عن نشاط خاص بالعائالت ُيدعى

"الشيء الجميل بالنسبة لي" 
(www.natureexplore.org/families :المصدر)

المقاالت:
(Essential not optional) "ضروري وليس اختيارًيا" لـ "سيو إليوت" (مجلة Exchange (إكستشينج)، مارس/أبريل ۲۰۱۰)

(www.childcareexchange.com :المصدر)

Nurturing Environmental Awareness in Children "تغذية الوعي البيئي لدى األطفال" لـ "كيم هايرز" 
ورشة عمل للمبتدئين ٥۱/٥-۹۹ خاصة بمجلة "إكستشينج"

(www.childcareexchange.com :المصدر)

Support Resilience by Connecting Children with Nature (تعزيز المرونة من خالل ربط األطفال بالطبيعة) لـ "كارين ستيفينز"
ورشة عمل للمبتدئين ٥۲/۱۱-۹۹ خاصة بمجلة "إكستشينج"

(www.childcareexchange.com :المصدر)

مزيد من المصادر حول
عجائب الطبيعة

فيما يلي صورة فوتوغرافية مجهرية لموازين إحدى الفراشات. يمكن االطالع 
على مزيد من الصور الفوتوغرافية المجهرية للطبيعة على الموقع:

http://photography.nationalgeographic.com/photography/
photos/patterns-microscopic-earth/purple-diatoms-

photography.html

حقائق ممتعة حول جمال الطبيعة!
يمكن االطالع على أوجه جمال الطبيعة بمقاييس عدة، بدًءا مما هو كبير ومهيب وصوالً إلى ما هو مجهري. 

وفيما يلي بعض األماكن الكبيرة األكثر جماالً في الطبيعة التي يمكن عرضها لألطفال:

كتب األطفال:
 Look, Look…Look Again سلسلة

(انظر وانظر ...وانظر ثانية) 
من تأليف "كلير واردين" و"نيكي بوشان"

الوادي الكبير (جراند كانيون) في الواليات المتحدةالحاجز المرجاني العظيم في أستراليا جبل إفرست في نيبال  

المعلم

موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب

http://www.childcareexchange.com/catalog/product_info.php?products_id=5019234&search=&category
http://www.childcareexchange.com/catalog/product_info.php?products_id=5012751&search=&category
http://www.childcareexchange.com/catalog/product_info.php?products_id=5013052&search=&category
http://www.arborday.org/explore/families/
http://photography.nationalgeographic.com/photography/wallpaper/various-diatoms-photography.html
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متنوعة على طبقي" مع األطفال. اآلن استخدم أنشطة "تشكيلة

استخدام أنشطة "تشكيلة متنوعة على طبقي"

خوض
مغامرة!

نصائح للمعلمين

من خالل تعريف األطفال بمتعة "التشكيلة • 
المتنوعة" من األطعمة، فإنك تساعدهم 

كذلك على تعلم األكل الصحي وقيمة التنوع 
البيولوجي في النباتات.

بالنسبة للجزء األول من هذا النشاط، حاول • 
اختيار معظم الفاكهة أو الخضراوات التي 

تكون متاحة محلًيا إن أمكن. حاول إتاحة ثالثة 
اختيارات ذات ألوان على األقل لألطفال.

فكر جيًدا في كيفية التحضير لهذا النشاط مبكًرا. إذا كان األطفال كباًرا بدرجة كافية، • 
فيمكنهم المساعدة في قطع الفاكهة أو الخضراوات إلى أجزاء صغيرة بحيث يمكن تناول 

القطعة على مرة واحدة. ومع األطفال األصغر سًنا، قد يحتاج الكبار لفعل ذلك مسبًقا.

ضع أطعمة ملونة مختلفة في أوعية منفصلة، مع وضع ملعقة كبيرة في كل وعاء. • 
وزع األوعية وادع األطفال إلى أن يخدموا أنفسهم "بنمط عائلي." قم بتشجيع األطفال 

على تجريب كافة األلوان، لكن احرص على الحديث عن االستعانة بمساعدة بسيطة 
من اآلخرين. 

أعط كل طفل طبًقا منفصالً وملعقة بحيث يمكنهم عمل "تشكيالتهم المتنوعة" على • 
األطباق. قدم دعًما لألطفال في عمل أنواع أخرى من التصميمات باستخدام أطعمتهم، 

إن رغبوا في ذلك، ثم ادعهم إلى االستمتاع بتناول األشكال التي صمموها.

تأكد من نظافة أيدي األطفال عند البدء في تناول األطعمة.• 

بالنسبة للجزء الثاني من هذا النشاط، احتفظ بثمرة واحدة على األقل من كل فاكهة أو • 
خضار في حالتها الطبيعية (بحيث تكون قريبة من مظهرها الذي تبدو عليه أثناء نموها). 

المعلم

موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب
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(الجزء األول) 

خوض
مغامرة!

هل تعلم أسماء األطعمة؟

تشكيلة متنوعة على طبقي

دعنا نصنع تشكيلة متنوعة من الطعام على أطباقنا!   

وزع أوعية الطعام وخذ جزًءا بسيًطا من كل لون لتضعه على 
الطبق المخصص لك.

هل تعلم أن جسمك يكون في حالة صحية أفضل عندما يتناول 
أطعمة ذات ألوان (أنواع) كثيرة مختلفة؟

اخلط طعامك باستخدام الملعقة لعمل تشكيلة متنوعة األلوان.

أو…فلربما تصمم 
تشكيلة مختلفة.

اآلن تناول التشكيل متنوع األلوان الخاص بك. يام!!

موضوع الرعاية: الصحة البشرية/األغذية والحدائق

المعلم: طباعة هذه الصفحة
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يوجد لدى معلمك فواكه وخضراوات 
لم يتم تقطيعها بعد. 

فهل يمكنك مطابقة هذه الفواكه والخضراوات بتلك القطع التي تناولتها منذ قليل؟

(الجزء الثاني) 

ما هو لونك المفضل من الطعام الذي تتناوله؟ هل تعلم ماذا 
ُيطلق عليه؟

هل سترسم باستخدام قلم 
رصاص أو طباشير ملونة؟  

في التراب؟   
أو باستخدم قطعة طباشير؟  

هل يمكنك رسم صورة للفاكهة أو 
الخضار المفضل لديك الذي جربته؟

فاكهة الكيوي الطماطم

المعلم: طباعة هذه الصفحة

ألسنا محظوظين بأن الطبيعة توفر لنا األطعمة بألوان ومذاقات 
كثيرة جيدة لنتناولها؟

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: الصحة البشرية/األغذية والحدائق

تشكيلة متنوعة على طبقي
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الشروع
في العمل!

التحدث عن زراعة تشكيلة متنوعة
ساعد األطفال على اختيار بذور خضراوات أو نباتات صغيرة يمكن زراعتها في وعاء. 

تحدث مع األطفال عن اختيار أكثر من لون من ألوان الخضراوات بحيث يمكنهم عمل 
"تشكيلة متنوعة" من األطعمة في أوعية حديقتهم.

ابدأ الزراعة اآلن

زراعة تشكيلة متنوعة 
في أوعية حديقة

موضوع الرعاية: الصحة البشرية/األغذية والحدائق

۱. اختر وعاًء. وتناسب صناديق المزارع والبراميل الخشبية 
   والسالت المعلقة وأصيص الزهور الكبيرة تناسب هذا الغرض جيًدا. 

ضع في اعتبارك المبادئ التوجيهية التالية عند اختيار الوعاء:

تجنب األوعية ذات الفتحات الضيقة. • 
سوف يحدد حجم النباتات المطلوب زراعتها وعددها حجم الوعاء المستخدم. تتطلب الخضراوات • 

عميقة الجذور أوعية عميقة. 
تأكد من وجود نظام تصريف مناسب بالوعاء. يجب أن تكون الثقوب ۱/۲ بوصة عرًضا. قم بتبطين قاعدة الوعاء باستخدام صحيفة لمنع فقدان التربة. • 
في األجواء الحارة، استخدم أوعية ذات ألوان فاتحة لتقليل امتصاص الحرارة وتثبيط نمو الجذور غير المتساوية. • 
ضع األوعية على طوب أو كتل خشبية أو حجرية إلتاحة التصريف بشكل انسيابي. • 
قم بتبطين السالت المعلقة باستخدام الطحلب للحفاظ على الماء. احفظ السالت بعيًدا عن شمس الظهيرة. • 
إذا اخترت أوعية فخارية، فتذكر أن الفخار به مسام وُتفقد المياه من أجناب الوعاء. • 

۲. أضف خليط زراعة. تأكد من أن خليط الزراعة يجف سريًعا 
   لكنه قادر على االحتفاظ برطوبة كافية إلبقاء الجذور رطبة على نحو متساٍو. 

إذا كان لديك سماد، فإن من شأنه أن يشكل تربة ممتازة داخل الوعاء. 

تحقق من متطلبات النباتات التي تقوم بزراعتها لترى ما إذا كنت بحاجة إلى إضافة رمل من عدمه. وإذا لم يتوفر السماد، فاشتر خليط زراعة 
في األوعية ذا نوعية جيدة أو قم بتحضير الخليط الخاص بك باستخدام أجزاء متساوية من الرمال وتربة الحدائق (والبيت موس (ناتج من نوعية 

من الطحالب) إذا كان متاًحا). 

عند إضافة التربة إلى الوعاء، اترك مساحة ۲ بوصة بين أعلى التربة وأعلى الوعاء. فسيكون بوسعك حينئذ إضافة ۱/۲ بوصة من التربة أو 
أكثر من ذلك الحًقا.

۳. ما نوع النباتات الممكن زراعتها؟ فيما يلي بعض األفكار: 

الفاصوليا (النوع الطازج أو نوع الليما) والشمندر والبروكلي والقرنبيط والُكرنب، والجزر والخيار والباذنجان والسبانخ والقرع والطماطم والكوسا

المصدر: Guide to Container Gardening (دليل الزراعة في األوعية)
www.gardenguides.com/685-guide-container-gardnening.html

المعلم

http://www.gardenguides.com/685-guide-container-gardening.html
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى المعلمين
ُتعد السنوات األولى أوقات مثالية لتأصيل عادات أكل صحية. عندما يزرع 
األطفال طعامهم الخاص، فإنه يكون لديهم على األرجح رغبة في تذوق ما 
زرعته أيديهم. وتوفر الفاكهة والخضراوات الطازجة الفيتامينات والمعادن 

واأللياف دون احتوائها على الكثير من السعرات الحرارية. ويجب أن تكون 
هذه األطعمة الغنية بالمغذيات جزًءا من النظام الغذائي الصحي لألطفال.

إن إرساء اتصال شخصي بالنباتات التي توفر الطعام من شأنه أن يوطد 
ارتباًطا عاطفًيا تجاه األكل الصحي.

زراعة الغذاء الصحي 
أمر جيد للناس ولعالمنا

ساعد األطفال على الشعور بالرضا تجاه جهودهم من خالل مشاركة الرسائل 
اإليجابية التالية معهم:

عند تناول الطعام الذي زرعته بنفسك، فإن جسمك سيتمتع بصحة أفضل.• 

إن تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة يمد الجسم بالمواد المغذية التي تساعد • 
على نموه بشكل أكبر وأقوى.

عندما تقوم بزراعة أنواع مختلفة من الخضراوات، فإن ذلك يساعد العالم على أن • 
يكون في حالة صحية أفضل أيًضا.

إن الزراعة في أوعية حدائق خاصة بك سوف تضيف إلى التنوع البيولوجي • 
للنباتات في عالمنا، وهذا أمر رائع!

ا ألمر جيد.•  إن زراعة المحاصيل الغذائية محلًيً

عندما تتناول طعاًما تمت زراعته في منطقتك، فإنك تقلل من استخدام موارد • 
عالمنا لعدم االضطرار إلى إرسال الغذاء بالطائرة أو إحضاره في شاحنات من 

مسافات بعيدة. 

المعلم

موضوع الرعاية: الصحة البشرية/األغذية والحدائق
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 

مزيد من المصادر 
حول الغذاء الصحي

حقائق ممتعة حول 
الغذاء الصحي

هل تعلم أن الطماطم ُتعتبر خضاًرا لدى بعض الناس وفاكهة عند آخرين؟ كما أنها ُتعد • 
واحدة من األطعمة األكثر شعبية في العالم.

هل تعلم أن فول الصويا يتم تناوله • 
بواسطة أكثر من ثلثي سكان العالم؟

www.recipeatlas.com
أطلس الوصفات (مصدر الوصفات العالمية عبر اإلنترنت)

www.cphn.org
أسباب اهتمام القائمين على رعاية الطفل بالوقاية من السمنة 

(مركز الصحة العامة التابع لجامعة واشنطن)  

www.earlysprouts.org
براعم صغيرة: زراعة الخيارات الغذائية الصحية 

المعلم

موضوع الرعاية: الصحة البشرية/األغذية والحدائق
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