
سيركز كل نشاط على موضوع مرتبط بالرعاية وسيتبع هذا التصميم:

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

والمقتَرحة لكل موضوع رعاية على تحسين مهارات المالحظة وحل المشكالت لدى األطفال وإعدادهم لتتولد بداخلهم الرغبة 
في اتخاذ اإلجراء الالزم "لحماية" البيئة. وتتسم هذه األنشطة بأنها مفتوحة حتى يتسنى تهيئتها وفًقا لالهتمامات واالحتياجات 

الفردية لدى األطفال. قم بطباعة ورقة نشاط واحدة لكل شخص. ويأتي كل نشاط مزوًدا بـ "إرشادات ألفراد األسرة".

2. اتخاذ اإلجراءات
بالنسبة لكل موضوع رعاية، يتخذ أفراد األسرة بالتعاون مًعا إجراء واحًدا من شأنه أن يساعد في "حماية" البيئة.

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

سالمة. 

4. مواصلة التقدم
استخدم قائمة المصادر المتوفرة إليجاد طرق أخرى ترفيهية لدعم نشاط الرعاية هذا في المنزل.

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. اسمح لمعلم طفلك بالتعرف على "مجموعة 

األدوات الخاصة ببرامج الطفولة المبكرة" المتوفرة على موقع الويب هذا.

إثارة روح الرعاية لدى األطفال:

خوض
مغامرة!

الشروع
في العمل!

اإلشادة
بالفعل!

مواصلةالنمو!

 مجموعة أدوات من أجل 
أفراد األسرة

أعزائي أفراد األسرة،
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 ٣ و ٨ سنوات( على طرًقا ممتعة 
ألفراد أسرتك للتركيز على اإلجراءات اإليجابية التي يمكنكم اتخاذها 

مًعا من أجل مساعدة العالم الذي نتشارك فيه على أن يصبح مكاًنا "أكثر 
نظافة" وأفضل من الناحية الصحية
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مالحظة ألفراد األسرة: 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
تسميد التربة

مطر

أشجار

رياح

الطاقة

الحيوانات والحشرات

الصحة البشرية

حشرات

مصباح 

الشعور بالدهشة

إثارة روح الرعاية لدى األطفال:
 مجموعة أدوات من أجل 

أفراد األسرة
الرعاية

الموضوعات

أفراد األسرة
2
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قم بجولة إلى الحي المجاور. واعثر على شجرة تثير اهتمامك.	 

إن تشجيع األطفال على ربط أجزاء من الشجرة بفروعها سيساعدهم على المالحظة عن كثب وسيعمل 	 
على تنمية الشعور بالدهشة من األشجار.

إن مساعدة األطفال على تقدير جميع األشياء الحية ليضعهم على بداية الطريق في أن يصبحوا من 	 
المحافظين على البيئة طيلة حياتهم.

ستساعد أنشطة الحركة الهادفة )مثل الطلب من األطفال التحرك مثل شجرة( األطفال على االحتفاظ 	 
بالمعلومات في ذاكرتهم القوية، وتكون هذه األنشطة مفيدة - بصفة خاصة - لألطفال الذي ال يتعلمون إال 

من خالل الحركة(.

الحركة مفيدة لنا جميًعا، لذا قم باللعب مع طفلك وتمتع بالمرح!

أثناء ممارسة جزء من النشاط المتمثل في تخيل األطفال أن السماء تمطر، قد ترغب 	 
في محاولة عمل سحابة مائية باستخدام قليل من الماء من بخاخة. 

إن تشجيع األطفال على رسم أجزاء من الشجرة سيساعدهم على مالحظة وتقدير 	 
التفاصيل. 

يمكن أن يرسم األطفال بطرق متعددة، باألقالم أو أقالم الرصاص على الورق؛ أو 	 
بالطباشير على رصيف أو بالرسم على التراب باستخدام عصا أو إصبع. 

اآلن استخدم أنشطة "أنت والشجرة" مع األطفال.

استخدام أنشطة "أنت والشجرة"

نصائح ألفراد األسرة

خوض
مغامرة! موضوع الرعاية: النباتات/األشجار

أفراد األسرة
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أوالً، استكشف ساحة الفناء لديك وقم بعمل جولة أو زيارة أحد المتنزهات. حاول القيام بهذه األنشطة على األشجار 
المفضلة التي تجدها. ودعنا نستكشف أجزاء الشجرة. 

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!

أفراد األسرة: طباعة هذه الصفحة
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 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!

أفراد األسرة: طباعة هذه الصفحة



6
worldforumfoundation.org/nature

العناية بشجرة خاصة

موضوع الرعاية: النباتات/األشجار
الشروع

في العمل!

التحدث عن اختيار شجرة للعناية بها ومالحظتها
تحدث مع األطفال حول اختيار شجرة خاصة بالقرب من منزلك 

يرغبون في االعتناء بها. 

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 ٣ إلى 10 أقدام، وذلك حسب حجم الشجرة. اسكب شرائح 
الخشب أو قطع اللحاء في نطاق 2 إلى 4 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.	 

أفراد األسرة
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العناية باألشجار خير لكوكبنا األرضي!

موضوع الرعاية: النباتات/األشجار
اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى أفراد األسرة
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

أفراد األسرة

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 20 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 

٣0 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
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اآلن استخدم أنشطة "الهواء المتحرك" مع األطفال.

استخدام أنشطة "الهواء المتحرك"

خوض
مغامرة!

يتمثل أساس هذا النشاط في ربط األشياء 	 
بالطبيعة من خالل مساعدة األطفال في التعرف 

على العالم من حولهم. 

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 . 1
القيام به )كفاءة الجسم(؛

القدرة المتزايدة على تهدئة أنفسهم من خالل حركة عدم االنتقال المكاني . 2
)الحركة الثابتة(.

زيادة الوعي والتركيز.. ٣

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 

بقراءتها أو قصها على أطفالك. 

أفراد األسرة

نصائح ألفراد األسرة
موضوع الرعاية: الهواء/الريح
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)الجزء األول( 

أفراد األسرة: 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



worldforumfoundation.org/natureworldforumfoundation.org/nature
11

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؟ 

أو في أي مكان آخر 
بالقرب من منزلك؟ 

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

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

)الجزء الثاني( 

أفراد األسرة: طباعة هذه الصفحة

الهواء المتحرك

أعطهم لفة من الخيط لعمل 
اتصال بينهم. 

خوض
مغامرة!

موضوع الرعاية: الهواء/الريح
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الشروع
في العمل!

التحدث عن أهمية الهواء والريح
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(

أفراد األسرة

استخدام طاقة الريح لتجفيف المالبس

تحدثوا كأفراد أسرة حول عن كيفية استخدام الريح من قبل البشر 
منذ آالف السنين في أعمال مثل حمل السفن وضخ المياه وطحن 

الحبوب. وتتمثل إحدى الطرق التي يستخدم بها أي شخص في 
عالمنا الرياح في المساعدة على جفاف المالبس! 

قم بمحاولة تثبيت حبل في الهواء الطلق بحيث يمكن ألفراد أسرتك 
تجفيف المالبس عليه. )احرص على تثبيته على ارتفاع يوازي 

طول الطفل.(

وعند نشر الغسيل مًعا، تحدث عن حقيقة أن الريح تمنحك الطاقة لتجفيف 
مالبسك. 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 أفراد األسرة

أفراد األسرة

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 15٣0 دوالًرا أمريكًيا خالل عمره االفتراضي 

المتوقع بمدة 1٨ 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. 

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 5 بوصات )1٣ 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!

ر للحظات بسيطة في 	  لكوننا كباًرا، فإننا غالًبا ما ننسى التفكُّ
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.

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

التفكير الجماعي كأفراد أسرة واحدة في الطرق المختلفة الستخدام الماء الذي تقومون 	 
بجمعه. وتعد مساعدة األطفال على التفكير بطريقتهم الخاصة لحل المشكالت شيًئا أكثر 

روعة على اإلطالق يمكننا تعليمه لهم.

أفراد األسرة

نصائح ألفراد األسرة
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؟ 

أفراد األسرة: 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!

أفراد األسرة: 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 أفراد األسرة، ثم قم بالتصويت لتحديد الفكرة التي يرغب الجميع في اختيارها.

نشكرك على إيجاد طرق مفيدة الستخدام مياه األمطار!

موضوع الرعاية: الماء/المطر
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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 70% 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.

أفراد األسرة

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
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى أفراد األسرة

أفراد األسرة

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



20
worldforumfoundation.org/nature أفراد األسرة

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.

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 90% تقريًبا من 
البكتريا!

يستطيع الفيل أن يشم الماء على بعد ٣ 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
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اآلن استخدم أنشطة "هيا نحفر" مع األطفال.

استخدام أشطة "هيا نحفر"

خوض
مغامرة!

نصائح ألفراد األسرة
موضوع الرعاية: التربة/التسميد 

حدد كيف يمكنك توفير مكان لألطفال الستكشاف التربة. تأكد من أن التربة آمنة وغير . 1
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.

احرص على مساعدة أطفالك على ارتداء المالبس بطريقة مناسبة حتى تطمئن لعدم اتساخ . 2
المالبس. 

إن أمكن، فقم بتوفير أدوات لتساعد األطفال على استكشاف التربة، مثل:. ٣

األدوات اليدوية الصغيرة	 

مصاٍف لغربلة التربة	 

نظارات مكبرة للمالحظة الدقيقة	 

أفراد األسرة
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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؟؟

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

فيما يلي ثالث طرق لتسجيلها:

            

تحدث كأفراد أسرة عن كافة األشياء 
التي اكتشفتموها بخصوص التربة والطين.

)الجزء الثاني( 
هيا نحفر

1. هل ستصنع فطائر من الطين؟

2. هل سترسم  على الورق 
      باستخدام إصبعك المغطى بالطين؟ 

٣. هل ستصنع تمثاالً كبيًرا من الطين 
      على األرض؟

أفراد األسرة: 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

أفراد األسرة

موضوع الرعاية: التربة/التسميد 
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رسالة إلى أفراد األسرة
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!

أفراد األسرة

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 22 قدًما بدًءا من 
أنفها إلى طرف ذيلها؟

).urbanet.uluc.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

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 



27
worldforumfoundation.org/nature

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!  

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.

أفراد األسرة

نصائح ألفراد األسرة
موضوع الرعاية: الطاقة/الضوء
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)الجزء األول( 

خوض
مغامرة!

أفراد األسرة: 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( 

أفراد األسرة: 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!(

أفراد األسرة

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

رسالة إلى أفراد األسرة

أفراد األسرة

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 1" سنة 1990 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 1"، 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 2001، تم اختيار 
هذه الصورة من قبل موقع Space.com كأحد أفضل عشر صور 

فوتوغرافية خاصة بعلوم الفضاء.

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
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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.

• 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 ألفراد األسرة
موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات 

أفراد األسرة
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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. 

أفراد األسرة: 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؟

 يمكن لكل فرد من أفراد عائلتك مقارنة 
المالحظات التي اكتشفتموها مًعا بشأن الحقل. 

)الجزء الثاني( 

.1.2.3

أفراد األسرة: 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 بالمنطقة 
المجاورة من خالل زراعة حديقة للملقحات.  

خطوات إنشاء هذه الحديقة
ما هي مساحتها؟ . 1

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؟ . 2

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

ماذا تضيف؟. ٣
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؟ . 4
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

أفراد األسرة
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى أفراد األسرة
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!

أفراد األسرة

موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات
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مواصلة
النمو!

مواقع الويب: 

مزيد من المصادر حول
الملقحات

حقائق ممتعة حول الملقحات!
تحتاج ٨0% 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 ٨٨% 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.

موضوع الرعاية: الحيوانات/الحشرات
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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 ألفراد األسرة
موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب

أفراد األسرة
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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؟

أفراد األسرة: طباعة هذه الصفحة



worldforumfoundation.org/natureworldforumfoundation.org/nature
41

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( 

أفراد األسرة: 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 منزلك 

من شأنه أن يظهر للناس جمال وروعة وأهمية الطبيعة. 

األفكار
هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تقرر بها أنت وأطفالك الطريقة التي 

تستخدمونها في عرض عجائب الطبيعة في المنطقة التي تعيشون فيها.  

عرض النباتات الطبيعية على أحد األرفف بمنزلك. 	 

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.	 

مساعدة اآلخرين على تقدير 
عجائب الطبيعة

موضوع الرعاية: صحة اإلنسان/اإلحساس بالعجائب

أفراد األسرة
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اإلشادة
بالفعل!

رسالة إلى أفراد األسرة
"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.

أفراد األسرة

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 2010(

)www.childcareexchange.com :المصدر(

Nurturing Environmental Awareness in Children "تغذية الوعي البيئي لدى األطفال" لـ "كيم هايرز" 
ورشة عمل للمبتدئين 51/5-99 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 52/11-99 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  
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