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نفسية
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ّ

د .مرجليت زيف

يني (حتّى سنة  ،)2006مفتّشة في قسم تأهيل العاملين في سلك
مرّبية أطفال في التّعليم
الحكومي – ّ
الد ّ
ّ
التّعليم ،و ازرة التّربية والتّعليم
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ّ
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للبروفيسور ميودوسر جامعة تل أبيب
األرضية والفضاء) جامعة تل أبيب
للدكتورة رفقة براند (في مجال الكرة
ّ
المادة وأبدى مالحظاته كل من
ق أر ّ
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ّ

يني ،مركز تخطيط وتطوير المناهج
تعليمية في التّعليم قبل
رينه كوهين روزنشاين مفتّشة مضامين ومناهج
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ّ
الد ّ
ّ
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ّ
والتّعليم

يني
مرّبية أطفال ،في التّعليم
الحكومي ّ
الد ّ
ّ
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ّ
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افتتاحية
ّ
إضافية في سلسلة األعمال الّتي تبادر إليها و ازرة التّربية
تعليمي في العلوم والتّكنولوجيا للطفولة المب ّكرة ،هو حلقة
المنهج ال
ّ
ّ
والتّعليم ،من أجل ترسيخ وتعزيز مضامين ومهارات العلوم والتكنولوجيا في رياض األطفال.
وفصلت المضامين في
سن  6 – 3سنوات) ،وفيه ُح ّددت األهداف
في سنة  ،1998كتب منهج اإلطار لروضة األطفال ( ّ
ّ

استنادا إلى منهج اإلطار ،طُ ِّورت في مركز تخطيط وتطوير المناهج التّعليمّية ،مو ّاد مساعدة لمربّية
مجالي العلوم والتّكنولوجيا.
ً
1
للروضة"( 2מבט לגן) سلسلة كتب إرشاديّة لمرّبية
الروضة ،و"نظرة ّ
الروضة" (צומחים בגן) مرشد لمرّبية ّ
األطفال" :ننمو في ّ

خاصة ،وأقيمت
الروضة .على التّوازي ،وبروح توصيات تقرير هراري ،فقد أدخلت إلى روضات األطفال ع ّدة أدوات وملحقات
ّ
ّ
الغنية المتراكمة ،وفّرت القاعدة للمنهج
الروضات في مجالي العلوم والتّكنولوجيا .التّجارب ّ
أعمال إرشاد واستكماالت لمرّبيات ّ

الرسم ّي ،الّذي ح ّل مح ّل فصل العلوم والتّكنولوجيا في منهج اإلطار ،من سنة .1998
عليمي ّ
الّذي بين أيديكم .المنهج التّ ّ

أكاديميين من
عينت مديرة مركز تخطيط وتطوير المناهج التّعليمّية لجنة للمنهج ،شملت
ّ
من أجل تخطيط منهج تعليم ّي جديدّ ،
الجامعة ،مندوبين عن قيادة و ازرة التّربية والتّعليم ،ومندوبات من المرّبيات والمرشدات في رياض األطفال .هذه التّركيبة م ّكنتنا
الروضة
من ّ
الدمج بين ّ
النظرّية والتّطبيق ،بين نظرّيات حول تعليم العلوم والتّكنولوجيا في ّس ّن الطفولة المب ّكرة ،وبين ثقافة ّ
مميزات العمل فيها.
و ّ
الروضة ،والموارد المتوفّرة تحت
تطورّية لألطفالّ ،
عملية تطوير المنهج ،أخذنا بعين االعتبار ّ
خالل ّ
مميزات عمل مرّبية ّ
مميزات ّ
الروضة ،وبين منهج
تصرفها .عالوة على ذلك ،يعتبر المنهج ،قدر اإلمكان ،حلقة في سلسلة تصل بين منهج
تعليمي في ّ
ّ
ّ
االبتدائية.
المدرسة
ّ

الروضة.
ًا
مصدر للتّمكين،
ًا
كلنا أمل أن يجد رجال التّربية في هذا المنهج
ومسار الئقًا لتخطيط العمل في ّ
ي هذه البذور والعناية بها...
في المنهج تجدون البذور فقط .وعليكم ر ّ

1
االبتدائي ،و ازرة التّربية والتّعليم ،القدس
عليمية ،قسم التّعليم قبل
الروضة – الطّبيعة و ّ
الزراعة في روضة األطفال" ( ،)2002مركز تخطيط وتطوير المناهج التّ ّ
"ننمو في ّ
ّ
2
السماء" ،مركز التّربية
الروضة"؛ "روضة ّ
الروضة" :ثقافة ّ
ومادة"؛ "رحالت قصيرة"؛ "نظرة إلى ّ
علمية وتكنولوجية ألطفال ّ
للروضة" (باللغة العبرّية  ،)2003سلسلة كتب مرشد لمرّبية ّ
"نظرة ّ
االبتدائي ،و ازرة التّربية والتّعليم ،القدس
عليمية ،قسم التّعليم قبل
العلمية والتّ
كنولوجية ،جامعة تل أبيب؛ مركز تخطيط وتطوير المناهج التّ ّ
ّ
ّ
ّ

5

ي للمنهج
صور الفكر ّ
التّ ّ
مدخل
قوة االقتصاديّة
في عصرنا ،تعتبر المعرفة العلميّة والتّكنولوجيّة الثّروة االقتصاديّة األهمّ من جميع الثروات .اإلنتاج الصناعيّ وال ّ
فوق العسكريّ لدّولة معيّنة ،متعلّقة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى ،بالقدرات العلميّة والتّكنولوجيّة لمواطنيها .تربية علميّة
والتّ ّ
الزراعة ،الطّاقة ،الصّحّة
وتكنولوجيّة شاملة
متنوعة مثل األمن ،الصّناعةّ ،
تطور ونجاح في مجاالت ّ
ومتطورة ،هي األساس لك ّل ّ
ّ
وجودة البيئة .ك ّل بنية علميّة هي عبارة عن بذرة تعطي منتوجها عقدًا أو عقدين من السنوات .التّربية للعلوم والتّكنولوجيا هي
جوهر البنية التّأسيسيّة العلميّة (“מחר  ,1992 ,"98تقرير اللجنة العليا للتّربية العلميّة والتّكنولوجيّة ،ص.)9 :

ما هي العلوم؟
العلمية (مثل الفيزياء ،الكيمياء والبيولوجيا) من جهة،
تبحث العلوم ظواهر الطّبيعة .وتشمل المعرفة في مجاالت المعرفة
ّ
العلمية تشمل المصطلحات
العلمية ( .(Zimmerman,2000المعرفة
عمليات البحث الّتي يستعملها العالم خالل تطويره للمعرفة
ّ
ّ
و ّ
وجهة ،اختيار أدوات قياس
نص
والمبادئ
فرضيات ،تخطيط تجارب م ّ
ّ
ّ
العلمية .أعمال البحث تشمل مشاهدات ،طرح أسئلةّ ،

بيانية أو مخطّطات) ،تحليل المعطيات
مالئمة ،تنفيذ قياسات ،جمع معطيات ،عرض المعطيات (بواسطة جداول ،رسوم ّ
تفسر الظّاهرة
واستخالص النتائج منها ،بناء موديالت ّ

;(Keys, 1994; Schauble, Glasser, Schulze, & John, 1995

ظواهر ،بواسطة بناء موديالت ونظرّيات والمالءمة
فإن جوهر الفكر
العلمي هو تقديم تفسير لل ّ
) . Zimmerman 2000وعليهّ ،
ّ
منهجي ،مدروس ومتابع ( .)Kuhn &Pearsall, 2000المقصود في
بينها وبين الواقع ،وذلك عن طريق أعمال بحث تقام بشكل
ّ
عمليات البحث بما يتناسب مع
بوية مناسبة ،يستطيع األطفال في إطارها أن يشاركوا في ّ
سياق روضة األطفال ،هو خلق بيئة تر ّ
علمي.
قدرتهم ،وأن يبدؤوا نتيجة لذلك بتطوير التفكير ال ّ

ما هي التّكنولوجيا؟
بيعية من أجل أن تالئم حاجات اإلنسان.
اء على  ،)1994( de vriesالتّكنولوجيا هي نشاط إ
نساني ،هدفه تغيير البيئة الطّ ّ
بن ً
ّ
مميزات
نساني لضرورة زيادة القدرة
تُفهم التّكنولوجيا على ّأنها تعبير عن الوعي اإل
اإلنسانية كتجاوب مع الحاجات .أحد ّ
ّ
ّ
عملية التّصميم هي عبارة عن سلسلة أعمال تخطيط وتنفيذ من أجل ح ّل
عملية التّصميم (ّ .)design
االشتغال بالتّكنولوجيا هو ّ

عملية التّصميم األعمال التّالية:
غالبا ببناء منتج .تشمل
تكنولوجية ينتهي
منهجي .ح ّل مشكلة
تكنولوجية بشكل
مشكلة
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
العملية
مفص ًال للمنتج و /أو
الرائدة ،تخطيطًا
ّ
ّ
تشخيص المشكلة أو الحاجة ،جمع المعلومات ،طرح أفكار ،اختيار الفكرة ّ
األول ،تقييم المنتج وتحسينه .في سياق روضة األطفال ،المقصود هو تمكين األطفال
التّ
كنولوجية ،اختيار المو ّاد ،بناء ّ
ّ
النموذج ّ
6

يهمنا إذا كان المنتج المقترح
من إخراج فكرة من ّ
مميزات ّ
النظرّية إلى التّطبيق ،مع استعمال ّ
عملية التّصميم بحسب قدراتهم .وال ّ
عمليات التّفكير الّتي تقود نحو إنتاج منتج ،كاستجابة لحاجة أو
فعال .ما نقصده هنا هو تطوير وتنمية
يحل مشكلة
حقيقية ً
ّ
ّ
ّ
محددة.
ّ
كحل لمشكلة ّ

المشاركة
عملية التّصميم في التّكنولوجيا ،وكذلك
ّ
ّ
عملية البحث في العلوم ،تتطلّبان مهارات تفكير ُعليا (ُ .)Crismond, 2001

بأال يكتفي األطفال بـ"حفظ" المعلومات الّتي تعلّموها ،بل بأن يشاركوا في إنتاج المعرفة.
عمليات البحث والتّصميم يضمن ّ
في ّ

العالقة بين العلوم والتّكنولوجيا
ماهية هذه
أما
من المتّفق عليه في المراجع
ّ
ّ
المهنية ،وبين الفالسفة ورجاالت التّربية ،وجود عالقة بين العلوم والتّكنولوجياّ .

لتطور التّكنولوجيا .حيث
الحيوي
العلمية هي األساس
بأن المعرفة
العالقة وجودتها فهما موضوع مرّكب .هناك من ّ
ّ
يدعون ّ
ّ
ّ
ووية في القرن الـ 20استندت
الصناعات
استندوا في ادعائهم إلى ّ
الصناعات ّ
الن ّ
ّ
اإللكترونية في القرن الـ 19و ّ
عدة أسئلة منهاّ :

لتطور العلم .حيث استندوا في
كلتاهما إلى المعرفة
أن المعرفة التّ
العلمية الّتي سبقتهما .وهناك من ّ
ّ
ّ
يدعون ّ
كنولوجية هي القاعدة ّ
علمية تتعلّق بحركة القذائف ،بعد
ّادعائهم إلى ّ
عدة أسئلة منها :تكنولوجيا إطالق قذائف مدفع الهاون قادت إلى تطوير نظرّيات ّ
بعمليات إعداد المو ّاد.
علمية تتعلق
ّ
أن تكنولوجيا إنتاج المعادن قادت إلى تطوير معرفة ّ
قرون من ذلك .كما ّ

بأن العلوم بال ّذات هي تطبيق التّكنولوجيا .حقيقة عدم
على أساس هذه الحقائق ّ
يّ ،
يدعي  ،)1994( Mitchamبشكل استفزاز ّ

الصعوبة في تحديد طبيعة العالقة بين
الصحيح ،تشير إلى ّ
وضوح إذا ما كانت التّكنولوجيا هي أساس العلوم أو العكس هو ّ
النظر إلى العلوم والتّكنولوجيا على أّنهما عبارة عن "شبكة" واحدة ال فائدة من محاولة وضع حدود
المجالين .حاليًّا ،من المألوف ّ

بين مرّكباتهما ( .)Roth, 2001ومع ذلك ،يمكن في هذه ال ّشبكة تشخيص مرّكبات من مجال التّكنولوجيا ومرّكبات من مجال
عملية البحث
الخاصة به .على سبيل المثال :بناء على  ،)1994( Mitchamفي حين تنتهي
العلم .لك ّل واحد منهما سماته
ّ
ّ

عملية
اكي
عملية التّصميم تنتهي بالقول "آه ،هيا بنا نقوم بذلك على ّ
أن في ّ
فإن ّ
النحو التّالي ."...أي ّ
داخليّ ،
ّ
العلمي بعمل إدر ّ
ّ
مجرًدا – فهم وتفسير الظّاهرة.
فإن في البحث
التّصميم هدفًا
ملموسا – بناء منتج ،بالمقابلّ ،
ً
العلمي هدفًا ّ
ّ
عمليات البحث ،وبالمقابل تعرض
العلمية وعلى
الحالي ،تعرض مواضيع فيها التّركيز على المعرفة
عليمي
ّ
ّ
ّ
في المنهج التّ ّ
تطرق
مواضيع فيها التّركيز هو على المعرفة التّ
كنولوجية وعلى ّ
ّ
عمليات التّصميم .مع ذلك ،في ك ّل واحد من المواضيع هناك ّ
الدمج بين المجالين.
إلى ّ
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فرضيات األساس ّية
ال ّ
س ّن
ئيسية الّتي يستند إليها المنهج التّ
الر ّ
ّ
عليمي ،هي أ ّنه يمكن البدء باالنشغال بالعلوم والتّكنولوجيا منذ ّ
الفرضية األساس ّية ّ
ّ
القومي لألبحاث في الواليات المتّحدة
بوية ،على سبيل المثال :تقرير المجلس
الطفولة المب ّكرة .تمثّلت هذه
الفرضية في تقارير تر ّ
ّ
ّ
البحثية
أن المراجع
ّ
األمر ّ
يكية ( ،(The National Research Council, 1996وفي تقرير "מחר  "98في إسرائيل .يجب التذكير ّ

القومية للعلوم في إسرائيل حول التّربية
لألكاديمية
الفرضية فقيرة .عند استعراض المراجع الّتي كتبت
الّتي تستند إليها هذه
ّ
ّ
ّ
نقصا في المعرفة المستندة إلى البحث في هذا المجال،
ّ
العلمية في ّس ّن الطفولة المب ّكرة ،كتبت طال – ليفي (ّ ،)2007
أن هناك ً

منهجية) ،ال تم ّكننا من اشتقاق سياسة على مستوى الجهاز"
ودولوجية (
أن األبحاث القليلة الّتي استعرضت هي ذات نواقص ميث
ّ
ّ
وّ
الرغم من حقيقة وجود القليل من األبحاث ،هناك اليوم اتفاق في الرأي على ّأنه يجب توفير تجارب
(ص .) 254 :على ّ

العلمي في
نور
وممارسة ّ
فعاليات في مجاالت العلم والتّكنولوجيا لألوالد ،منذ ّس ّن الطفولة المب ّكرة .كتاب إيشخ (" )2006التّ ّ
ّ
االبتدائية ورياض األطفال" ،والّذي يستند إلى استعراض مراجع واسعة ،والتّجارب الكثيرة لمرشدات ومرّبيات رياض
المدرسة
ّ

فرضيات األساسّية الّتي يستند إليها هذا المنهج
أطفال في العمل مع األطفال في هذا المجال ،يعتبران ملهمين لنا في تحديد ال ّ

عليمي ،وهي كما يلي:
التّ ّ
-

يهتم األطفال بظواهر الطّبيعة والتّكنولوجيا
ّ
السماء ،ويراقبون بفضول كبير تغلغل
تثير اهتمام األطفال ُّ
تصرفات الحيوانات ،كما ّأنهم ينفعلون من منظر قوس قزح في ّ
كنولوجية ،مثل الهاتف أو القناديل (المصابيح) ،ويطرحون أسئلة
أيضا بالمنتجات التّ
ّ
يهتم األطفال ً
المياه في ّ
الرمل .كما ّ

بيعي هذا.
حول طريقة عملها .من
المهم تشجيع اهتمام األطفال ال ّ
ّ
ط ّ
-

كنولوجي
سن صغيرة قدرات على التّفكير
العلمي والتّفكير التّ
يظهر األطفال في ّ
ّ
ّ
متنوعة ومرّكبة مثل:
يتّضح من األبحاث ّأنه ،منذ سن ّ
الروضة ،لدى األطفال معرفة فطرّية ّأو ّلية عن مصطلحات ّ
القوة ،منتجات من صنع اإلنسان ( )Matan & Carey, 2001وغيرها .عالوة على ذلك،
نباتات ،حالة الطّقسّ ،
الضوءّ ،
فرضيات.
الروضة قادرون على "التّفكير
العلمي" ،الشيء الّذي يتمثّل بالمالءمة بين األدلّة وال ّ
تظهر األبحاث ّ
أن أطفال ّ
ّ
المهمة الّتي طلبت منهم تخطيط
باإلضافة إلى ذلك ،األطفال أبناء  5 – 3سنوات ،يخطّطون ألنفسهم برنامجا مسبقًا في
ّ
النهائي والخطط المسبقة ،الّتي تجاوزت بشكل عام ،المو ّاد
وبناء
أن العالقة بين المنتج ّ
ّ
لقصة ما .صحيح ّ
شخصية مالئمة ّ
المتوفّرة وفاقت القدرة على التّنفيذ ،كانت ضعيفةّ ،إال ّأنهم حافظوا على روح هذه الخطط.

-

نولوجية ،الّتي
العلمية والتّك
يحسنان فهم المصطلحات
العلمية واالنشغال بالتّكنولوجيا
االنكشاف المسبق على الظّواهر
ّ
ّ
ّ
ّ

سيتعلّمونها في وقت الحق.
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خلفية لمواصلة التّعلّم
من خالل ممارسات األطفال مع األغراض والظّواهرّ ،
فإنهم يبنون ألنفسهم مصطلحات تعتبر ّ
تطور المصطلحات
تأثير ًا
أن لها ًا
طور .في الغالب ،هذه المصطلحات ال تتالءم مع المفهوم المألوفّ ،إال ّ
كبير على ّ
والتّ ّ
العلمية
فإن االنكشاف المدروس والمالئم للمصطلحات واألفكار
واألفكار الّتي
ّ
ستدرس في مراحل الحقة .وعليهّ ،
ّ
طور ،يساهم في بناء معرفة مسبقة مالئمة تكون
والتّ
الس ّن المب ّكرة ،والّتي فيها تبدأ ّ
ّ
كنولوجية في ّ
خلفية المصطلحات بالتّ ّ
طور.
قاعدة الستمرار التّ ّ
-

وموجهة
تربوية) مخطّطة
اليات
علمي
تطوير تفكير
ّ
بيداغوجية ( ّ
ّ
فع ّ
وتكنولوجي يتطلّب ّ
ّ
ّ
كنولوجي ،على
نور
العلمي والتّ
الروضة في الحاالت الّتي تسنح ،يكون ّ
فع ّ
تخطيط ال ّ
اليات ووساطة مرّبية ّ
موجهًا لتطوير التّ ّ
ّ
ّ
أي منكم فكرة ما الّذي
سبيل المثال :استعمال المرّبية "لغة البحث" عندما ينكشفون لظاهرة مثيرة لالهتمام (هل عند ّ
أي منكم فكرة كيف يمكننا أن نفحص التّخمين؟)؛ استعمال "لغة التّصميم" عندما نواجه مشكلة
سيحدث إذا  ...هل عند ّ

أشعة ال ّشمس؟ ّأية أفكار تقترحونها من أجل بناء
تحتاج إلى حل
تكنولوجي مث ًال :كيف نحمي أنفسنا في شاطئ البحر من ّ
ّ
بالرسوم [رسم ال ّشمسّية المقترحة بكل أجزائها] ،من أجل تخطيط المنتج
شمسية؟ ما هي المو ّ
ّ
اد الّتي تحتاجونها؟ استعينوا ّ
الّذي تنوون بناءه.

-

ويطور اإلبداع
العلمي
المنطقي –
طبيعي التّفكير
نمي بشكل
ّ
االنشغال بالعلوم والتّكنولوجيا ي ّ
ّ
ّ
ّ
بيعية واكتشاف عالقات بينها،
ظواهر ال ّ
متغيرات ذات صلة بال ّ
ط ّ
االنشغال بالعلوم ،بطبيعته ،يتطّلب من األطفال تشخيص ّ

معين وبين بعد الغرض عن المصباح المضيء .مثل هذه الممارسة يمكن أن
ً
مثال :اكتشاف العالقة بين طول ظ ّل غرض ّ

فإن ممارسة بناء
األساسية هو إيجاد العالقات بين
مميزاته
ّ
ّ
تطور تفكي ار منطقيًّا – علميًّا والّذي أحد ّ
المتغيرات .كذلكّ ،
ّ
يؤدي إلى االبتكار
متنوعة ،األمر الّذي ّ
كمّيات األمطارّ ،
منتجات .مثل جهاز لقياس ّ
تشجع األطفال على اقتراح أفكار ّ
واإلبداع.

-

إيجابية منها
يطور مواقف ()Attitudes
ّ
االنكشاف المب ّكر على العلوم والتّكنولوجيا ّ

النقش في الحجر" ،أي ّأنه كلّما زرعنا معرفة  /عقيدة  /قي ًما وما شابه ،في
الصغر ك ّ
بي القديم "العلم في ّ
يقول المثل العر ّ
تتطور منذ المراحل المب ّكرة من الحياة (.)Bruce et al., 1997
ذوتها الطّفل أكثر .لقد ّ
تبين ّ
ّ
أن المواقف من العلم ّ
سن مب ّكرةّ ،
جيدا عن
الروضة توجد لألطفال مواقف ّ
عبروا ّ
محددة من العلوم ،وقد ّ
وجد  )1994( Linعلى سبيل المثالّ ،أنه في ّ
سن ّ
يتقربون ويستمتعون ،أو بالعكس،
اليات
ّ
فع ّ
علمية .فهم في هذه ّ
استعدادهم للمشاركة أو عدم المشاركة في ّ
الس ّن المب ّكرة ّ
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المهم إ ًذا أن يثير انكشاف
إيجابية من العلوم والتّكنولوجيا ،من
نطور عندهم مواقف
ّ
فع ّ
يرتدعون من ال ّ
ّ
اليات العلمّية .لكي ّ
إيجابية.
كنولوجية مواقف
األطفال على المجاالت
العلمية والتّ
ّ
ّ
ّ

االعتبارات في اختيار مواضيع المنهج
تعليمي
ومتنوعة ،وبطبيعة الحال ،يمكننا أن نشمل القليل منها فقط في منهج
تشمل العلوم والتّكنولوجيا مواضيع كثيرة
ّ
ّ
بأن أفضل طريقة
عليمي هذا استند ،باألساس ،على
للس ّن المب ّكرة .اختيار المواضيع في المنهج التّ
الفرضية القائلة ّ
ّ
ّ
ّ
اليومية والقريبة من
لتعليم األطفال العلوم والتّكنولوجيا ،هي أن نبدأ معهم بالمواضيع المعروفة لهم ،من حياتهم
ّ
عالمهم.

تتطرق إلى المواضيع التّالية:
اختارت لجنة المنهج أن ّ

ماوية وحالة الطّقس؛ ت) عالم من صنع اإلنسان –
الحية – الحيوانات و ّ
الس ّ
أ) عالم الكائنات ّ
النباتات؛ ب) األجرام ّ
األول والثاني (أ و ب) يرّكزان أكثر على العلوم ،بينما يرّكز الموضوع الثّالث على
منتجات في بيئتنا .الموضوعان ّ
للدمج بين العلوم والتّكنولوجيا.
التّكنولوجيا  .ومع ذلك ،في ك ّل موضوع من مواضيع المنهج نورد أمثلة ّ

إضافية ذات صلة بروضة األطفال مثل "المو ّاد"" ،األتربة"" ،المغانط" (جمع مغناطيس) ،ال تمثيل لها في
تشكيلة مواضيع
ّ
ولكنها متداخلة في المواضيع الّتي يشملها المنهج .على سبيل المثال :في موضوع "عالم من
المنهج كمواضيع رئيسّيةّ ،

مميزات المو ّاد من أجل أن يفهموا عمل المنتجات ،أو
صنع اإلنسان" الّذي يتناول "منتجات في بيئتنا" ،يتعلّم األطفال عن ّ

أن
الختيار مو ّاد لبناء منتجات من إنتاجهمً .
أن يفهموا ّ
مثال ،لكي يفهموا كيف تعمل المظلّة في ال ّشتاء ،على األطفال ّ
الصيف من قماش
قماش ال ّشمسّية يجب أن يكون من ّ
مادة محكمة غير نفّاذة للماء ،بينما يمكن أن يكون قماش شمسية ّ
فإن التّعلّم ذو
عادي أو من ورق .بهذه ال ّ
فإن التّعلّم عن المو ّاد يحدث في سياق مشكلة تشغل بال األطفال ،ولذلك ّ
طريقةّ ،
ّ

ويقررون
الروضة ،عندما ينشغلون ب ّ
ً
معنى بالنسبة إليهم .على هذا النحو يمكن ّ
النباتات ّ
نتطرق إلى األتربة في محيط ّ
أن ّ
فحص تأثير نوع التربة على نمو النباتات.

الس ّن المب ّكرة في إطار المنهج
الموضوع "جسم اإلنسان" الّذي ُيشمل بشكل عام ،ضمن منهج
تعليمي في العلوم ،يعالج في ّ
ّ
تطرق إليه هنا.
التّعليم ّي في التّربية
ّ
البدنية لروضة األطفال ( ،)2009ولذلك ال ن ّ
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الروضة
تربوية –
مبادئ
ّ
ّ
تعليمية لالنشغال بالعلوم والتّكنولوجيا في ّ
تطور
يتّضح من ال ّ
فرضيات األساسّية للمنهج التّعليم ّي هذاّ ،أنه لكي ّ
تحسن الممارسات العملية في مجال العلوم والتّكنولوجياّ ،
النظرّية المتعلّقة بطرق التّعليم
األطفال وتزيد من صلتهم بهذه المجاالت ،على الفرضيات أن تستند إلى االمور المعروفة في ّ
الصغيرة لهؤالء األطفال.
للس ّن ّ
المالئمة ّ

الروضة:
في ما يلي سنصف مبدأين تربويَّين – تعليميَّين رئيسيَّين يمكن ّ
أن ّ
نؤسس عليهما الممارسات العملية في ّ
أ.

التّعلّم من خالل العمل ()Learning by Doing

اليومية ( )Problem – Based Learning
ب .التّعلّم من خالل مشاكل من الحياة
ّ

التّعلّم من خالل العمل ()Learning by Doing
عيا ّأنه توجد
اليات الّتي يقومون بها .ويزيد عليه ّ Schank
ّ
فع ّ
مد ً
يدعي ديوي (ّ )1916
أن األطفال يبنون المعاني من خالل ال ّ
الضامة .لكي
الضامة  ،علينا أن نلعب لعبة ّ
طريقة واحدة لتعلّم شيء ما وهي القيام به ( .)Schank, 1996لكي نتعلّم لعب لعبة ّ

ياضية .عندما
أن
أن نح ّل مسائل ر ّ
الر ّ
ّ
ياضيات علينا ّ
نتعلّم تحضير البيتسا علينا ّ
نحضر البيتسا .لكي نتعلّم ح ّل مسائل في ّ
تشغلها الطّائرة على يده .من ممارسته ومن
القوة الّتي ّ
ّ
يطير الولد طائرة ور ّقية ،عليه أن ينظر إلى الطّائرة الور ّقية واالنتباه إلى ّ
بأن الولد الّذي يلعب كرة
مشاعره ،يبني الولد المعاني ّ
بالنسبة إلى المصطلحات المتعلّقة بالظّاهرة .بطريقة مشابهة يمكننا القول ّ
معني
قدم توجد عنده "معرفة
جسدية" واسعة .على سبيل المثال :يعرف الولد كيف ّ
ّ
يوجه ركلته بحيث تصل الكرة إلى ال ّشخص ال ّ
بأي قوة يركل الكرة .البحث الّذي يشير إلى مساهمة حركات الجسم في فهم مصطلح الطّول
هو بوصولها إليه .كذلك يعرف
ّ
بداعيين أكثر في
هو بحث  .)1997( Druyanفي أعقاب بحثهاّ ،
تدعي الباحثة ّأنه يجب تشجيع المعلّمين على أن يكونوا إ ّ

مجردة.
تطوير االستر ّ
اتيجيات ،الّتي فيها ّ
يفعل التّلميذ جسمه بما يتناسب مع حاجات تعلّم مصطلحات ّ

أن نقود األطفال إلى وضع فيه يكون التّعلّم مرافقًا للعمل ،في مواجهة
من هنا يت ّبين أّنه لكي نتعلّم العلوم والتّكنولوجيا ،يجب ّ
الس ّن .يتمثّل "عمل" التّكنولوجيا في مواجهة
علمية وفي تنفيذ بحث
مشاكل
ّ
علمي؛ وك ّل ذلك بحسب قدرة األطفال في هذه ّ
ّ
ظاهرة في
تكنولوجية ومع
مشاكل
عملية التّصميم (" .)Designاالشتغال" في العلوم والتّكنولوجيا يتطلّب ،تطبيق المهارات ال ّ
ّ
ّ
المخطّط التّالي.
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مخطّط  :1مهارات التخطيط والتّصميم
تحليل

استعمال

طرح أفكار

معطيات

األجهزة

طرح أفكار (للمنتج)

القيام بمقارنات :أوجه

طرح أسئلة

الشبه وأوجه واالختالف

استخالص

مهارات تتعلّق بممارسات

استنتاجات

الروضة
التخطيط والتّصميم في ّ

ما وراء اإلدراك
(ال ّتفكير في ما فعلوا)

تحديد الحاجة
النتائج
توثيق ّ

من المنتج
بناء المنتج

القيام بمشاهدات

تخطيط المنتج

اليومية ()Problem-Based Learning
التّعلّم من خالل مشاكل من الحياة
ّ
اليومية .الممارسات العملية في
عملية التّعلّم بعرض مشكلة او حالة ذات صلة من الحياة
ّ
ّ
يدعي ديوي (ّ )1916أنه يجب بدء ّ
النباتات في حديقة
البحث والتّصميم تم ّكن من تطبيق هذه الفكرة .على سبيل المثال :خالل مواجهة المشكلة كيف نحافظ على ّ
النباتات واألضرار الّتي من المحتمل أن تُلحقها بها الحيوانات ،وكذلك بحث طرق لمواجهتها.
الروضة ،يبحث األطفال حاجات ّ
ّ

عملية التّعلّم،
طفل في
طريقة ،تحصل مشاركة ال ّ
فزاعة ،يمارس األطفال مهارات التّصميم .بهذه ال ّ
عند تصميم وبناء منتج مثل ّ
ّ
الروضة يمكن إيجاد حاالت كثيرة يمكنها أن تستخدم كنقطة انطالق لمثل هذا
أيضا في ّ
كما ّأنه شريك ً
عملية بناء المعرفة .في ّ
التّعلّم.
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العلمي
تعلّم بطريقة البحث
ّ
يتكون بها – أي بطريقة البحث
وجه
الحالي لتدريس العلوم يقول ّ
التّ ّ
بأنه يجب تعلّم العلوم بالطّريقة الّتي ّ
ّ
ططون
ُ .)1998ي َّ
معينة فيطرحون فرضيات ،يخ ّ
اليةُ ,يواجه من خاللها التالميذ مشكلة ّ
فع ّ
عرف التعلّم بطريقة البحث على ّأنه ّ
( Moscovici & Nelson,

فرضيات ،يجمعون المعلومات ،يحلّلون المعطيات ويستخلصون االستنتاجات
تجارب من أجل فحص ال ّ
العلمي .كما ّأنهم يستصعبون صياغة سؤال البحث،
أن األطفال يستصعبون البحث
 .)Keselman & Kaplan, 2000يتّضح ّ
ّ
( Kuhn, Black,

وتنبؤ نتائجه ( ،)Kuhn & Pearsall, 2000وتنفيذ
وتخطيط التّجربة الّتي تفحصه (ّ ،)Gray, Young & Newstetter, 1997
المتغيرات وتحليل النتائج ( .)Schauble & Gleason, 2000هذه األبحاث أجريت على تالميذ المدرسة ،وهي
معالجات على
ّ
فهما في ما يتعلّق بالتّمييز بين
صحيحة بطبيعة الحال ّ
الروضة .مع ك ّل ذلكّ ،
تبين ّ
بالنسبة إلى أطفال ّ
أن األطفال يظهرون ً
سببية ( & Kuhn
فرضيات (التّخمينات) واألدلّة ،ويظهرون كذلك قدرة على اقتراح تفسيرات أو ّادعاءات تعرض عالقة ّ
ال ّ
طبيعة ،ويطرحون
.)Pearsall, 2000
الروضة ،في كثير من المناسبات ،يطرحون أسئلة حول ظواهر ال ّ
ً
وفعال ّ
فإن أطفال ّ
ظاهرة
يشخصون
الصلة المتعلّقة بال ّ
فرضيات ،ويجرون مشاهدات ويوثّقون ما يرونه ،والخ .عالوة على ذلك ،فهم ّ
ّ
ّ
المتغيرات ذات ّ
عملية تترّكز
غالبا ما يكون الحديث عن ممارسات ّ
الّتي شاهدوها ،وينجحون باقتراح تفسيرات تشير إلى العالقة سبب – نتيجةً .

عملية البحث الكاملة .على سبيل المثال :يستطيع األطفال أن يشاهدوا حيوانات وأن يصفوا ما رأوه ،بدون
في جزء من مرّكبات ّ
يتمرس فيها األطفال
أن يطرحوا
ّ
فرضيات أو تخمينات ،أو أن يستخلصوا استنتاجات .ممارسات متراكمة من هذا ال ّنوع الّتي ّ
أن تطوير هذه
عملية البحث تعتبر
عينة من
ّ
بمرّكبات م ّ
أساسا حيويًّا لتطوير القدرة على البحث .ومع ذلك ،علينا أن نتذ ّكر ّ
ً
الرغم من أ ّنه
الضرورّية
المهارات منفصلةً ،ال ّ
ّ
يؤدي بالضرورة إلى تطوير أنماط التّفكير ّ
لعملية البحث الكاملة .لذلك ،وعلى ّ
عملية بحث شاملة لوحدهم ،يمكن أن ينكشفوا على ممارسات من
الس ّن أن يصلوا إلى
ّ
من غير المتوقّع من األطفال في هذه ّ

اكية
الروضة .ممارسة تعلّم عن طريق البحث ،تقود إلى تطوير أنماط تفكير وتحسين مهارات إدر ّ
هذا ال ّنوع بوساطة م ّ
ربية ّ
العلمي عند األطفال.3
ضرورّية لتطوير التّفكير
ّ
فرضيات وفحصها وتنتهي باستخالص استنتاجات.
مرور عبر طرح
عملية بحث ،تبدأ بسؤال واضح ًا
ّ
يبين ّ
في ما يلي نموذج ّ

أن يطرحوا
الساحة ،يريد األطفال أن يعرفوا ماذا يأكل الحلزون؟ يستطيع األطفال ّ
فعالية اللقاء مع حلزون في ّ
في أعقاب ّ
نوعا
تخمينات حول أنواع الطعام ،وأن يقترحوا طرًقا مختلفة لفحصها (على سبيل المثال :أن ّ
يقدموا لك ّل واحد من الحلزونات ً

أي
معيًنا من الطعام وأن يفحصوا إذا ما أكله أم ال ،أو أن يضعوا أمام الحلزونات ّ
عدة أنواع وأن يتابعوا خالل فترة ّ
ّ
زمنية ّ
وسيئات ك ّل طريقة فحص (على سبيل المثال :في حالة الحلزونات،
فضلتها الحلزونات) .من
المهم مناقشة حسنات ّ
األنواع ّ
ّ

جائعا) .يستطيع األطفال إجراء التّجربة ،جمع المعطيات وتوثيقها (مشاهدة
بطريقة الفحص األولى يمكن أن يبقى الحلزون
ً
أي أنواع الطعام أُكلت) بالطّريقة المناسبة (تصوير ،رسم ،تسجيل وغيرها) .بعد جمع المعطيات يمكن
الحلزونات وفحص ّ
استخالص االستنتاجات المالئمة .يمكن االستعانة بالمصادر مثل الكتب ،االفالم اإلنترنت.

3

عملية بحث شامل).
نميز بين مستويْين لحجم البحث :المستوى  – Iيشمل ممارسة جزء من مهارات البحث والمستوى  – IIيشمل ممارسة عدد أوسع من مهارات البحث ( ّ
في هذا المنهج ّ
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تعلّم التّصميم
عملية التّصميم المراحل
تكنولوجية .تشمل
عملية ح ّل مشاكل تتعلّق ببناء منتجات
كما أوضحنا في المدخل ،التّصميم هو
ّ
ّ
ّ
العملية
مفصل للمنتج و /أو
الرائدة ،تخطيط
ّ
ّ
التّالية :تشخيص المشكلة أو الحاجة ،جمع المعلومات ،طرح أفكار ،اختيار الفكرة ّ

عملية التّصميم
التّ
كنولوجية ،اختيار المو ّاد ،بناء ّ
أن اإلنسان الّذي يجري ّ
ّ
األول ،تقييم المنتج وتحسينه .تظهر األبحاث ّ
النموذج ّ
عملية التّصميم ،يظهر
ال يحرص على تسلسل ثابت .المخطّط  ،2والّذي يصف العالقات المتبادلة بين األعمال المختلفة في
ّ
لي ،أصبح بإمكانه جمع المعلومات عن الموضوع ،أو طرح أفكار
ّأنه بعد أن ّ
حدد المشكلة من يريد ح ّل المشكلة بشكل ّأو ّ
بعملية التّخطيط .يمكنه أن يعود إلى مرحلة تحديد المشكلة وتحديدها بشكل
متنوعة لطرق ح ّل المشكلة ،أو أن يبدأ مباشرة
ّ
ّ
إضافية وما شابه .أي ّأنه ال يوجد تسلسل ملزم.
أفكار
أفضل في نظره ،أو أن يطرح ًا
ّ

عملية التّصميم
الفعال ّيات المختلفة في
ّ
المخطّط  :2العالقات المتبادلة بين ّ

تحديد المشكلة
تقييم الح ّل

جمع
المعلومات

تخطيط وبناء

طرح أفكار

اختيار فكرة
رائدة

عنC.D.T – Craft Design, Technology – Syllabus by Midland group U.K, 1987 :
في بحث

()1999 ،Fleer

سن صغيرة ،اتّضح ّأنهم قادرون على تشخيص المشكلة أو الحاجة ،جمع
الّذي أجراه على أطفال في ّ

لعملية التّصميم،
تبين ّأنه ال يوجد ،في كثير من األحيان ،تالؤم بين المراحل المختلفة
ّ
المعلومات ،طرح أفكار وما شابهّ .إال ّأنه ّ

عملية
بأنه كما في
وبشكل
خاص ال يوجد تالؤم بين مرحلة تخطيط المنتج وبين التنفيذ – بناء المنتج .وعليه ،يمكننا القول ّ
ّ
ّ
العملية الكاملة.
بعملية التّصميم منفردةً ،ولكنهم يستصعبون تنفيذ
معينة تتعلّق
ّ
ّ
البحث ،األطفال قادرون على تنفيذ مهارات ّ
14

ويوسعون هذه المهارات.
سيطورون
فإن األطفال
تمرس األطفال في أجزاء من
ّ
اليات تر ّ
فع ّ
العمليةّ ،
ّ
بواسطة ّ
بوية مناسبة وبواسطة ّ
ّ
متنوعة حول المنتج ،وتوجيههم إلى
ًا
تشجع األطفال على أن يطرحوا
الروضة أن ّ
على سبيل المثال :تستطيع مرّبية ّ
أفكار ّ
المهم تذ ّكر ّأننا إذا أردنا أن نقودهم إلى
بالرسوم ومساعدتهم على إيجاد المعلومات الّتي يحتاجونها لبناء المنتج .من
االستعانة ّ
ّ

عملية من
عملية التّصميم الكاملةّ ،
فإننا ملزمون أن نكشف األطفال على ممارسات في ّ
تطوير أنماط تفكير يحتاجون إليها في ّ
هذا النوع.4

عملية التّصميم
الروضة ،ممارسة في
في ما يلي نموذج
ّ
يوضح كيف يمكن أن ّ
ّ
نطبق في روضة األطفال ،بوساطة مرّبية ّ
الساحة.
الكاملة :تظليل مساحات من ّ

ألشعة ال ّشمس ،تنتج الحاجة إلى إنشاء
عرض
ماوية ومناقشة األخطار ّ
الس ّ
فع ّ
ّ
الية بموضوع األجرام ّ
في أعقاب ّ
الناجمة عن التّ ّ
اصة بالمساحات
الساحةّ .
يحدد األطفال مشكلة المساحات المكشوفة ألشعة الشمس؛ يجمعون المعلومات الخ ّ
أماكن ُمظلّلة في ّ
إلمكانيات المختلفة والحلول المتوفّرة؛
خاصة با
الساحة خالل لعبهم فيها؛ يجمعون معلومات
المكشوفة
ّ
ّ
ألشعة ال ّشمس في ّ
ّ

اد مختلفة ،يتناقشون
ًا
يطرحون
أفكار ويختارون من بينها األفكار القابلة للتّطبيق؛ يالئمون المو ّاد لغرض اإلنشاء يالئمون مو ّ

الندى وما شابه)؛ يخطّطون
الرياحّ ،
حول الموا ّد ال ّشفّافة  -الكاتمة ّ
للضوء ،مو ّاد ثقيلة  /خفيفة ،مو ّاد صامدة أمام أحوال الطّقس ( ّ
بالنتيجة .حسب
بالرسوم التّ
وضيحية)؛ يبنون (في هذه المرحلة يمكن إشراك أولياء األمور)؛ ويستمتعون ّ
ّ
(يمكن االستعانة ّ

ملزما ،ولكن لكي نم ّكن األطفال من
حسن األطفال ما بنوه .تسلسل المراحل على العكس من
ّ
الحاجة ي ّ
عملية البحث ليس ً
المهم تنفيذ جميع المراحل.
عملية التّصميم ،من
ممارسة ّ
ّ

العالقة بين التدريس– التّعلّم – التّقييم
اليات
فع ّ
متنوعة .يخدم التّقييم في روضة األطفال أغ ارض التّخطيط للتّدريس ولمالءمة ال ّ
لمصطلح "التّقييم" دالالت وأهداف ّ
تفسره
الروضة معلومات
الفع ّ
الروضةّ ،
خاصة بأداء األطفال خالل سير ّ
ّ
الية في ّ
التّربوية لألطفال .من أجل التّقييم ،تجمع مرّبية ّ

تتمة تخطيط التّدريس.
وتبني عليه ّ

(NAEYC &National Association of Early Childhood Specialists in State Department

)of Education NAECS/SDE 2003;mc Afee, Leong, & Bodrova, 2004

إيجابية
الفعال (تطوير مواقف
عليمي ،األهداف
ّ
تتطرق األهداف إلى الجانب ّ
ّ
مفصلة في كل واحد من المواضيعّ .
في المنهج التّ ّ
اكي (معرفة مصطلحات ومبادئ ذات
من العلوم والتّكنولوجيا ،تطوير الفضول ( ّ
حب االستطالع) والخ .وكذلك إلى الجانب اإلدر ّ
تعليمية.
اليات
ّ
فع ّ
صلة ،والتّم ّكن من مهارات تتعلّق بعمليات البحث والتّصميم) ،وهما يعتبران القاعدة للتّقييم ولتخطيط ّ

4

عملية بحث شامل).
نميز بين مستويْين لحجم البحث :المستوى  – Iيشمل ممارسة جزء من مهارات البحث والمستوى  – IIيشمل ممارسة عدد أوسع من مهارات البحث ( ّ
في هذا المنهج ّ
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لسلوكيات األطفال الّتي
لتوضيح األهداف ،نورد في ك ّل واحد من المواضيع جداول ،فيها إلى جانب الهدف ،نسوق نماذج
ّ

الروضة أن تستعين بهذه النماذج لتقييم قدرات األطفال ،من أجل المبادرة
يمكنها ّ
أن تد ّل على تحقيق الهدف .تستطيع مرّبيات ّ
اليات مالئمة لتطويرهم (أنظر/ي مبنى المنهج ،ص)21 :
فع ّ
إلى ّ

عمليات البحث والتّصميم الكاملة .مشاركة
الفعالة لك ّل طفل وطفلة في
عملية التّقييم ،من
في
ّ
ّ
المهم التركيز على المشاركة ّ
ّ
الية
العملية تتمثّل بأن يطرح األطفال أسئلة وأن يجروا مشاهدات ،و  /أو يطرحوا
فعالة في
الفع ّ
ّ
ّ
فرضيات وما شابه ،خالل ّ
ّ
الية بحث،
فع ّ
الفعالة في ّ
ّ
الروضة ّ
أن تبادر إلى ّ
الجماعية .إذا امتنع طفل أو طفلة عن المشاركة ّ
عملية التّعلّم ،تستطيع مرّبية ّ
فعالين.
أو تصميم ،في مواضيع تثير اهتمامهم وتشجيعهم على أن يكونوا ّ

وتقييما وتخطيطاً الستمرارية التدريس :
الروضة والتي توفّر تعلّ ًما
الية
روتينية غير مخ ّ
ّ
لفع ّ
نموذج ّ
طط لها في ّ
ً
النمالت
متابعة سلوك ّ
األطفال المشتركون :مريم (قبل اإللزاميّ) ،مصطفى ،يعقوب ،إبراهيم وروضة.

اكتشفت مريم بيت نمل في السّاحة ونادت األطفال قائلة" :تعالوا أنظروا وجدت بيت نمل" .تقترب من مريم مجموعة من األطفال .مربّية
الروضة انضمّت إلى األطفال ،تتابع ما يجري بينهم من حديث.
ّ
صرف لدى غيرهم من
منذ اللحظة األولى ،كان بإمكان
تشجع مثل هذا التّ ُّ
المربية أن تالحظ اهتمام األطفال الّذين انضموا إلى مريم ،وأن ّ
ّ
األطفال.

اقترح مصطفى "هيّا نراقب كيف تصل النّمالت إلى بيتها" .يتابع نملة معيّنة ويتساءل" :لماذا تسير النّمالت في خطكمستقيم؟ إلى أين
تذهب؟" .ينضم إليه يعقوب وهو يتتبّع نملة ثانية .ينضم إبراهيم ويتتبّع ما يفعله يعقوب.
أن الطّفلين (مصطفى ويعقوب) يطرحان أسئلة ويجريان مشاهدة (يمارسان مهارات بحث)
يمكننا أن نالحظ ّ

تحضر الطّعام لألوالد (للنّمالت الصّغيرة) الّتي في البيت.
يعقوب" :إنّها ْ

أن يعقوب قال ما قاله على ضوء ما شاهده .إذا لم يقل ما قاله
يمكننا اعتبار هذا القول استخالص استنتاج من المشاهدة ،إذا فرضنا ّ
فرضية تستند إلى معلومات مسبقة.
على ضوء ما شاهد ،يمكننا اعتبار ما قاله تخمي ًنا أو
ّ

مريم" :يثير اهتمامي ماذا يوجد داخل البيت؟".

اهتماما وطرح سؤال من طرف مريم.
أن نش ّخص هنا
يمكن ّ
ً

روضة :ممنوع ،ممنوع  ...ال تهدموا .الرفق بالحيوان".

ولية والمحافظة على الحيوانات.
تحمل للمسؤ ّ
يمكن أن نش ّخص هنا إظهار ّ

ف لكي تحضر عدسة مكبّرة.
مريم" :سأحضر عدسة مكبّرة" .تركض باتّجاه الصّ ّ
سا ألداة تالئم الحاجة الّتي ثارت.
ًا
يمكن أن نش ّخص هنا
اختيار مدرو ً

ينحني مصطفي ويتتبّع نملة لعدّة دقائق.

نيته إجراء مشاهدة مرّكزة .تستطيع
حقيقة كون مصطفى ال يكتفي
معينة ،يد ّل على ّ
زمنية ّ
يتتبع حركة ال ّنمل فترة ّ
بمجرد النظر ،بل ّ
ّ
ف ما شاهده ،في مرحلة الحقة.
الص ّ
المربية أن ّ
ّ
تشجع إجراء هذه المشاهدة ،وأن تطلب من الطّفل أن يحكي لزمالئه في ّ

أخرجت روضة قطعة خبز من جيبها وأخذت تفتّتها" .لنر ماذا سيحدث".
أن تخمّنوا".
المربّية" :ماذا تفكرون بأنّه سيحدث؟ حاولوا ّ

بنية مواصلة متابعة ما يحدث لتحصل
تخ ّ
السؤال "ماذا سيحدث؟" ّ
كونت الظّروف (توزيع فتات الخبز) وطرح ّ
طط روضة الختبار  -لقد ّ
16

فرضيات).
المربية الموقف
السؤال الّذي طرحته .تستغ ّل
وتوسع مجال طرح التّخمينات ( ّ
ّ
ّ
على جواب عن ّ

أحب الخبز".
إبراهيم" :أنا ال ّ
تحب الخبز".
مصطفى :ستأخذ النّمالت الخبز إلى بيتها فهي ّ
روضة" :ستأخذه إلى أوالدها".
روضة :إنّها مثل الصراصير ،تأكل ك ّل شيء".

أما قول إبراهيم بالمقابل فهو ليس تخمي ًنا أو فرضية ،بل تداعي أفكار.
مصطفى وروضة يطرحان تخميناتّ ،

يعقوب" :تعالوا نحضر لها أنواعًا من الطعام لنرى أيّها تأكله."...
يقترح يعقوب تجربة جديدة.

عادت مريم مع العدسة المكبّرة.

يتوجه يعقوب إلى مريم" :أنظري ،أنظري اعطوا النّمالت فتات خبز".
ّ

فور أنواعًا مختلفة من الطّعام".
يعقوب" :سنحضر ًا
ابتعد إبراهيم وانصرف إلى اللعب.

بقي يعقوب ،روضة ،مصطفى ومريم يراقبون النّمالت.

يعقوب" :دخلت النّملة إلى البيت".

تتوجه النملة.
أن نش ّخص جمع معطيات ،من أجل ّ
يمكن ّ
أي مكان ّ
أي طعام تأكل النمالت ،والى ّ
أن يكتشفوا ّ

مريم" :أحضرت النّمالت الفتات إلى أطفالها".

المربية أن ترّكز على هذه النقطة.
جديدا) ال تستند إلى المعطيات .على
ربما طرحت تخمي ًنا
ً
ّ
استخلصت مريم استنتاجات (أو ّ

تنظر مريم إلى إحدى النّمالت من خالل العدسة المكبّرة وتقول" :ما أكبرها! توجد لها أرجل كثيرة".

رجال؟"
يعقوب" :كم ً

تعدّ مريم األرجل وتقول .6

المكبرة.
العد على أ ّنه قياس في أعقاب مشاهدة بواسطة العدسة
عمليًّا ،يمكن ال ّنظر إلى هذا ّ
ّ

تسأل المربّية" :وماذا تشاهدين أيضًا؟"

مميزات ال ّنملة
السؤال إلى وصف ّ
ّ
يوجه هذا ّ

الية بواسطة مشاهدتهم .أربعة
الفع ّ
وصف الحالة الّتي سقناها أعاله ،يمثّل لما يمكن أن نتعلّمه عن األطفال الّذين يشاركون في ّ
أطفال من المجموعة :مريم ،مصطفى ،يعقوب وروضة ،كانوا مشاركين فعّالين في تنفيذ المراقبة وداوموا عليها .وقد أبدوا بوادر
فرضيات ،أجروا تجارب ومشاهدات ومراقبة بسيطة من أجل
بحث :عبروا عن فضولهم ،طرحوا أسئلة ،طرحوا تخمينات/
ّ
الرغم من
أما إبراهيم ،بالمقابل ،فلم يكن مشاركا في
ّ
العملية ،على ّ
الحصول على إجابات عن تساؤالت ،استعملوا أدوات وغيرهاّ .

أشجع بوادر الفضول العلميّ لدى
أن تتساءل :كيف يمكنني أن ّ
ّأنه كان معهم .باالعتماد على هذه المعلومات ،تستطيع المرّبية ّ
تصرف إبراهيم في هذه الحالة كان طبيعيًّا
هؤالء األطفال األربعة الّذين شاركوا في الفعّاليّة؟ كيف أوسّع وأْثري ممارساتهم؟ هل ّ

يتصرف على هذا النّحو؟ كيف يمكنني اثارة فضوله وجعله يطرح أسئلة أو يقود مراقبة؟
معياريًّا؟ ما الّذي جعله
ّ

الية يعتمد على اإلجابات الّتي تجدها عن هذه األسئلة.
الفع ّ
تخطيط ما بقي من ّ
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أهداف المنهج
العامة
األهداف ّ
أ)

الروضة:
علمي
تنور
وتكنولوجي لدى أطفال ّ
تطوير ّ
ّ
ّ
كنولوجي.
تطوير التّفكير
العلمي والتّ
ّ
ّ

ب)

إيجابية من العلوم والتّكنولوجيا.
تطوير مواقف
ّ

-

ت)

عرف على مصطلحات في العلوم والتّكنولوجيا.
التّ ّ

تنمية قيم تتعلّق بالمحافظة على البيئة.

تفصيل األهداف
الصلة والفعاليات الّتي تقود
كما ّ
ادعينا في المدخل ،ف ّ
إن العلوم وكذلك التّكنولوجيا تشمل المعرفة (مصطلحات ومبادئ) ،ذات ّ
يتطرق
إلى هذه المعرفة (البحث في العلوم والتّصميم في التّكنولوجيا) .لذلك ّ
فإن األهداف في هذا المنهج تأتي في قسمينّ :
ويتطرق القسم الثاني إلى األهداف في مجال المضامين.
األول إلى مهارات البحث والتّصميم،
القسم ّ
ّ

أهداف وغايات في مجال مهارات البحث والتّصميم:
بحث

أ.

العلمي :طرح أسئلة ،تصنيف ،طرح أفكار ،تنفيذ
أساسا لعملية البحث
تطوير المهارات الّتي تعتبر
ً
ّ
تجارب ،إجراء مشاهدات ،جمع معطيات ،تصنيفها ،مقارنتها ،توثيقها واستخالص االستنتاجات.

عملية البحث في مستويي ا ّلنطاق التّاليين:
ب .ممارسة ّ
بعملية البحث (مثل :طرح أسئلة أو إجراء مشاهدة).
معينة تتعلّق
 .Iممارسة
ّ
عملبة لمهارات ّ
ّ

متنوعة ،تبدأ بصياغة سؤال يريد أن يحصل
 .IIممارسة
ّ
عملية بحث شاملة تشمل مهارات بحث ّ
علمي (يتناسب مع مستوى األطفال) ،يعتبر إجابة عن
على جواب عنه ،وتنتهي بإيجاد تفسير
ّ
السؤال.
ّ

تصميم

أ.

كنولوجي :تشخيص الحاجة ،طرح حلول،
أساسا
تطوير المهارات الّتي تعتبر
لعملية التّصميم التّ
ّ
ً
ّ
تمثيال ًّ
بيانيا ،اختيار المو ّاد من خالل تصنيفها والمقارنة بينها وما شابه) ،بناء
تخطيط (يشمل
ً
المنتج وتقييمه.

النطاق التّاليين:
عملية تصميم في مستويي ّ
ب .ممارسة ّ

بعملية التّصميم (مثل :طرح حلول أو اختيار مو ّاد لبناء منتج ما
معينة تتعلّق
ّ
 .Iممارسة مهارات ّ
بدون بنائه ًّ
عمليا).

متنوعة ،تشخيص الحاجة إلى المنتج،
 .IIممارسة
ّ
عملية تصميم شاملة ،تشمل مهارات تصميم ّ
بناء المنتج وتقييمه.
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عملية التّصميم ،في المستويين .الممارسات
من
عملية البحث ،وكذلك في ّ
عملية في ّ
المهم أن ينكشف األطفال على ممارسات ّ
ّ
النطاق الثّاني ومتابعة
وتتحسن ،وتعتبر
تتطور ببطء ،وتنصقل
العملية
جي ًدا لمستوى ّ
أساسا ّ
ّ
ّ
ً
ّ
األول ّ
المتكررة في مستوى النطاق ّ
عملية التّعلّم.
ّ

امية – إلى
امية ،يمارس األطفال مهارات تتعلّق بالبحث والتّصميم في مستوى ّ
الروضة اإللز ّ
الروضة قبل اإللز ّ
النطاق  .Iفي ّ
في ّ

بعمليات بحث وتصميم في
سنفصلها في ما يلي ،ممارسة مهارات تتعّلق
جانب متابعة االنشغال في مواضيع المنهج الّتي
ّ
ّ

عمليتي بحث كاملتين في مستوى
فع ًاال ،على األق ّل في
مستوى ّ
ّ
النطاق  Iكجزء من ّ
عملية التّعلّم ،على الطفل ّ
أن يكون مشارًكا ّ
الروضة .على هذه ال ّشراكة أن تتمثّل
فع ًاال في
توجهها م ّ
ماعية ّ
عملية بحث ج ّ
ّ
ال ّنطاق  ،IIأي عليه ّ
أن يكون مشارًكا ّ
ربية ّ

بإظهار االهتمام والمشاركة في ك ّل واحدة من المراحل ،وليس بالتّنفيذ نفسه لك ّل واحدة من مهارات البحث .على سبيل المثال:
فرضيات ،أو بتنفيذ التّجربة .عالوة على
العملية بطرح سؤال ،في حين يساهم آخرون أكثر بطرح
يساهم طفل واحد بنصيبه في
ّ
ّ
العملية الّتي كانوا مشاركين فيها ،كشهادة إثبات على مشاركتهم في
أن نطمح إلى أن يستطيع األطفال تكرار
ّ
ذلك ،يجب ّ

العملية.
ّ

عمليتي تصميم كاملتين في مستوى ال ّنطاق
فع ًاال على األق ّل ،في
كجزء من
ّ
ّ
العملية التّعليمّية ،على الطّفل أن يكون مشارًكا ّ

العملية الّتي تشمل تشخيص مشاكل ،جمع معلومات ،اقتراح حلول،
فع ًاال ،وأن يساهم في
ّ
 .IIأي على الطّفل أن يكون مشارًكا ّ
النموذج.
تقييم الحلول المختلفة واختيار الحل المناسب ،بناء نموذج ّ
ي للح ّل المناسب وتقييم ّ
ماد ّ
تفصيل األهداف حسب المواضيع (المضامين)
الحية
 .1عالم الكائنات ّ

 1.1الحيوانات

األطفال –
 .1يبحثون عن حيوانات في محيطهم ويظهرون اهتما ًما بسلوكها.
مميزات للحيوانات.
.2
يتعرفون على ّ
ّ

الضرورّية لحياة الحيوانات.
يتعرفون على الظروف والحاجات
.3
المعيشية ّ
ّ
ّ
السلوكية عند الكائنات الحية وبين
 .4يفهمون العالقة بين صفات مبنى الجسم والصفات
ّ
بيئتها.

الحية (حيوانات – حيوانات/إنسان –
فهما
خاصا بالعالقات المتبادلة بين الكائنات ّ
ّ
 .5يظهرون ً
حيوانات/حيوانات – نباتات.
 1.1ال ّنباتات

األطفال –
اهتماما بها.
 .1يبحثون عن نباتات في محيطهم ويظهرون
ً
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النباتات.
.2
مميزات ّ
يتعرفون على ّ
ّ
النباتات.
يتعرفون على الظروف والحاجات
.3
المعيشية الضرورّية لحياة ّ
ّ
ّ
الحية (نباتات – نباتات/إنسان –
فهما
ًّ
خاصا بالعالقات المتبادلة بين الكائنات ّ
 .4يظهرون ً
نباتات/حيوانات – نباتات.

ماوية
الس ّ
 .1األجرام ّ
وأحوال الطّقس

ماوية
الس ّ
 1.1األجرام ّ

 1.1أحوال الطّقس

األطفال -
 .1يفهمون ظواهر تتعلّق بالقمر وبال ّشمس ،ويظهرون اهتماما بها :أاطوار القمر ،ال ّشمس
للضوء.
كمصدر ّ

األطفال –
يتعرفون على ظواهر مختلفة تتعلّق بأحوال الطّقس.
.1
ّ
 .2يربطون بين التّغييرات في أحوال الطّقس وبين التّغييرات الّتي تحدث في البيئة.

 .3عالم من صنع

اإلنسان :منتجات في
محيطنا

األطفال –

يؤديها.
أن لك ّل منتج
تكنولوجي وظيفة ّ
يتعرفون على منتجات في محيطهم ،ويعرفون ّ
ّ .1
ّ
فهما حول العالقة بين صفات المنتج (شكل المنتج والمو ّاد المصنوع منها) ،وبين
يطورون ً
ّ .2
وظيفته.

فهما حول مبنى أجزاء المنتج ووظائفها.
يطورون ً
ّ .3
كنولوجية على البيئة.
وعيا لتأثيرات المنتجات التّ
ّ
يطورون ً
ّ .4
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مبنى المنهج
ئيسية:
يشمل المنهج ثالثة مواضيع ر ّ
الحية.
 .1عالم الكائنات ّ

 .1األجرام السماوية وأحوال الطّقس.
 .3عالم من صنع اإلنسان :منتجات في بيئتنا.
الصلة
ثانوية .في
ئيسي إلى مواضيع
افتتاحية ك ّل موضوع ،تعرض في البداية األفكار الر ّ
ّ
ّ
ئيسية ذات ّ
يقسم ك ّل موضوع ر ّ
سلوكيات متوقّعة
تعرف
للمربية .في ك ّل موضوع
كمعلومات
الصلة بالموضوعَّ ،
ّ
ّ
تفصل األهداف ذات ّ
ثانوي ،يعرض جدول فيه ّ
ّ
بوية تستطيع المرّبية أن
من األطفال ،تعرض نماذج تصف تمثيالت مختلفة
اليات تر ّ
فع ّ
ّ
لسلوكيات متوقّعة لدى األطفال ،ونماذج ل ّ

تبادر إليها.

اليات بطريقة البحث ونموذج لدمج التّكنولوجيا.
فع ّ
بعد الجدول ،في ك ّل واحد من المواضيع ،تعرض نماذج ل ّ
في ما يلي نموذج من الجداول:
تفصيل الهدف

سلوك
تعريف ال ّ
المتوقّع

سلوكيات متوقّعة
ّ

نماذج لتمثيل
سلوكيات متوقّعة

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

نماذج ألعمال تبادر إليها
ربية
الم ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف

 .1يبحث األطفال عن حيوانات في محيطهم ويظهرون اهتماما بسلوكها
يشخصون الحيوانات المنتشرة في
ّ
محيطهم

األطفال –

يشخصون الحيوانات في محيطهم
ّ
الروضة،
ويسمونها بأسمائها  :في ّ
ّ

في البيت ،والحيوانات الّتي يجدونها

طبيعة أو في حديقة
في جوالتهم في ال ّ
الحيوانات.

المبادرة والتّشجيع –
الروضة وفي الحقل
 جوالت في ساحة ّولفت انتباه األطفال إلى حيوانات مثل:
نمل ،حلزونات ،شراغيف ،قطط،
عصافير والخ.

 لعبة األلغاز مع وصف حيوانات :ألغازحركية ،ألغاز بواسطة
كالمية ،ألغاز
ّ
ّ
الرسومات (رسمة جزء من حيوان);

للدمج بين العلوم والتّكنولوجيا.
في ّ
اليات بحث أو تصميم شاملة .كما نورد نماذج ّ
فع ّ
كل موضوع ،نورد نماذج ل ّ
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الحية  :الحيوانات وال ّنباتات
 .1عالم الكائنات ّ
تطرقًا إلى
أيضا .هذا المنهج يشمل ُّ
الحية يشمل ّ
عالم الكائنات ّ
النباتات والحيوانات ،وباإلضافة إليهما يشمل ،بالطبع ،اإلنسان ً
الحية .بعد
ًا
النباتات فقط .في بداية الفصل ،نورد
الحيوانات و ّ
مميزات المشتركة بين جميع الكائنات ّ
تتطرق إلى ال ّ
أفكار ر ّ
ئيسية ّ
الحية .هذه
مميزات
ذلك ،في ّ
المقدمة للموضوعين ("الحيوانات" و " ّ
الخاصة بك ّل مجموعة من الكائنات ّ
النباتات") ،نورد وصفًا لل ّ
ّ
موجهة إلى المرّبية.
المعلومات ّ

للمربية)
خلفية
األفكار
ّ
الرئيسية ( ّ
ّ
أ.

مميزات التّالية:
الحية – ال ّنباتات والحيوانات ،جميع ال ّ
نجد عند جميع الكائنات ّ
 األيض – تبادل المواد– التّنفُّس ،التّغذية ،اإلفراز







التّكاثر
طور
ّ
مو والتّ ّ
الن ّ
الحساسية والتّجاوب مع المحفّزات
ّ
الحركة

االتّصاالت
الموت

يتحرك في السّماء
مالحظة – عندما ننظر حولنا ،يمكننا أن نرى جمادات تتوفّر فيها ميزة أو أكثر من الميزات أعاله :السّحاب ّ
(حركة) ،الصّخور تنقسم إلى أجزاء كثيرة (وكأنّها تتكاثر) ،السّيّارة قادرة على الحركة ،وهي تعمل على الوقود والماء وتطلق الدخان
تتحرك وتجري عملية تبادل مواد) ،المعادن تتمدّد وتتقلّص كتجاوب مع تغيّر درجة الح اررة (وكأنّها تملك حساسيّة وتتفاعل مع
(وكأنّها ّ
أوليّ ومغلوط يستند
المحفّزات) ،وغيرها .ولذلك ،يميل األطفال أحيانًا إلى أن ينسبوا مميّزات الحياة إلى الجمادات .هذا بالطّبع مفهوم ّ
إلى تشخيص مميّزات جزئية من مميّزات الحياة .للكائنات الحيّة وحدها توجد المميّزات أعاله كلّها معًا.

المائية ،في الهواء ،على
المجمعات
أن نجدها في
أن بيئاتها
ب.
الحية هائل ،كما ّ
ّ
متنوعة ً
ّ
تنوع الكائنات ّ
أيضا .يمكن ّ
الحياتية ّ
ّ
ّ
اليابسة وتحت األرض.
الحياتية .على سبيل المثال:
الحي وبيئته
ت .هناك تالؤم واضح بين مبنى الكائن
ّ
ّ
النورس) ،أغشية ( ُجليدات بين األصابع) ،تساعدها على الحركة بسهولة في الماء.
 لدى الطّيور
المائية (البطّّ ،
ّ




مبنى جسم األسماك وحقيقة كون جسمها مل ًسا ،يمكنانها من الحركة بسهولة في الماء.
حادة (يمكنها بسطها وقبضها) ،تساعدها على تسلّق األشجار والهرب من االعداء أو الحصول على الغذاء.
للقطط مخالب ّ
السير على األسقف.
للوزعات (أبو بريص) وسائد لصق تساعدها على تسلّق الحيطان و ّ

الحية :بين ال ّنباتات والحيوانات ،بين الحيوانات وبين نفسها ،وبين ال ّنباتات وبين نفسها.
ث .هناك عالقات متبادلة بين الكائنات ّ
النباتات على التّكاثر ،من خالل قيامها بعملية
على سبيل المثال :حشرات كثيرة تتغ ّذى على رحيق األزهار ،وهي بذلك تساعد ّ
التّلقيح .الكثير من الحيوانات تتغ ّذى على الثّمار ،وبذلك تساعد على توزيع بذورها وانتشارها .بالطّبع هناك عالقة مفترس

ج.

للطفيليات).
وطفيليات ونباتات ،أو حيوانات معيلة (حاضنة
ومفترس (آكل ومأكول)،
ّ
ّ
ولية عن سالمتها وجودة حياتها .هذه
الحية لحاجاته ،ولذلك تقع عليه المسؤ ّ
يدجن الكائنات ّ
اإلنسان هو الوحيد الّذي ّ

تنص على المحافظة على األشجار والحيوانات
ولية يجب أن ّ
البرّية .هناك أحاديث ّ
المسؤ ّ
نبوية ّ
تمتد إلى األزهار والحيوانات ّ
ممكن االستعانة بها من أجل تذويت تلك القيمة.
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 1.1الحيوانات
للمربية)
خلفية
مميزات
ّ
خاصة بالحيوانات ( ّ
ّ
ّ
حية أخرى :منها أكلة نباتات ،ومنها أكلة لحوم ،ومنها آكلة ك ّل شيء.

جميع الحيوانات تتغ ّذى على كائنات ّ
تذوق ،شم ،صوت ،وضوء.

لجميع الحيوانات حو ّ
اس تمكنها من استيعاب المحفّزات :لمس ّ ،





ثنائية
تتكاثر جميع الحيوانات تقر ًيبا ،بطريقة التّكاثر
الجنسي ،ولذلك منها ال ّذكور ومنها اإلناث .وهناك ما هي ُخنثى ( ّ
ّ
الدودة الحمراء).
الخرطون ( ّ
الجنس)  :الحلزون ُ

جميع الحيوانات تتنفّس مدى الحياة .تستوعب األكسجين من الهواء أو من الماء ،وتطلق ثاني أكسيد الكربون.
يمكن تصنيف معظم الحيوانات إلى صنفين :فقارّيات (في جسمها عظام) ،وال فقاريات (ال عظام في جسمها).
أيضا قدرة على التّعلّم ( سلوكيات مكتسبة).
لجميع الحيوانات سلوكيات موروثة ،ولكن لها ً

تفصيل األهداف
األطفال –
اهتماما بسلوكها
 .1يبحثون عن حيوانات في محيطهم ،ويظهرون
ً
يشخصون حيوانات تكثر في محيطهم.
ّ
وبتصرفاتها.
يهتمون بالحيوانات
ّ
ّ
مميزات للحيوانات.
.1
يتعرفون على ّ
ّ

تتطور وتستجيب للمحفزات.
يعرفون ّ
أن جميع الحيوانات تتن ّفسّ ،
تتحرك ،تتغ ّذى ،تتكاثر ،تنمو ،لها كساء جسمّ ،
مميزات مختلفة.
ّ
يصنفون الحيوانات إلى مجموعات بحسب ّ

الضرورية لبقاء الحيوان حيًّا.
.3
يتعرفون على الحاجات ّ
ّ
الحيوية.
الحياتية
يشخصون حاجات الحيوانات
ّ
ّ
ّ
يظهرون مسؤولية بتوفير حاجات الحيوانات.

فهما للعالقة بين مبنى جسم الحيوان وبين طريقة سلوكه في محيطه.
طورون
ُ .4ي ّ
ً
معين وبين أدائه.
يشرحون العالقة بين مبنى عضو ّ

الحية (حيوانات – حيوانات/اإلنسان – الحيوانات/الحيوانات –
 .5يظهرون فهما للعالقة المتبادلة بين الكائنات
ّ
ال ّنباتات).
أن
يعرفون ّ
أن
يعرفون ّ

الحية األخرى.
مهمة لإلنسان وللكائنات ّ
الحيوانات تساهم مساهمة ّ
تضر اإلنسان (تفسد مزروعاته ،تنقل إليه األمراض).
هناك حيوانات ّ
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سلوكيات متوقّعة ونماذج لمبادرات
األهداف وتفصيلها إلى
ّ
سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

اهتماما بسلوكها
 .1يبحث األطفال عن حيوانات في محيطهم ،ويظهرون
ً
األطفال –

يش ّخصون الحيوانات المنتشرة في
محيطهم.

يهتمون بالحيوانات الّتي في
ّ
محيطهم وبسلوكها.

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف
وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



يشخصون الحيوانات التي في -
ّ
ويسمونها بأسمائها – في
محيطهم
ّ
الروضة ،في البيت ،والحيوانات الّتي
ّ
يجدونها في جوالتهم في الطّبيعة أو
في حديقة الحيوانات.



يشخصون حيوانات مشهورة في
ّ
الصور أو االفالم أو في الحاسوب.
ّ



اإلصغاء ألصوات الحيوانات.



مشاهدة حيوانات في محيطهم.



مكبرة
يبحثون عن أدوات مثل عدسة ّ
معن في الحيوانات.
 /منظار للتّ ّ



يطرحون أسئلة حول الحيوانات في
محيطهم مثل :ماذا تأكل؟ أين تسكن؟
كيف تتواصل مع بعضها؟ لماذا
معين
معين في جسم حيوان ّ
عضو ّ
مبني بال ّشكل الّذي هو عليه؟
ّ
الرسم ،بالحركة،
ب
انات
و
الحي
قون
يوثّ
ّ
بالتّشكيل وما شابه.
يراقبون حيو ًانا ويشاهدون سلوكه –
على سبيل المثال :حلزون يزحف
على اليد.
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الروضة وفي الحقل ولفت
جوالت في ساحة ّ
انتباه األطفال إلى حيوانات مثل :نمل،
حلزونات ،شراغيف ،قطط ،عصافير والخ.
مراقبة ومتابعة الحيوانات الّتي يرّبونها في
الروضة.
ّ

-

اإلصغاء إلى الحيوانات ومشاهدتها.
لفت انتباه األطفال إلى ظواهر تتعلّق
بالحيوانات الّتي في محيطهم :أثر طائر
ُّ
الرمل ،بيت نمل جديد ،أثر
الذعرة على ّ
ُبصاق حلزون ،وزعات (أبو بريص) على
حائط البناية ،وما شابه.

-

ممارسة ألعاب ألغاز مع وصف الحيوانات:
كالمية ،ألغاز بالحركة ،ألغاز مرسومة
ألغاز
ّ
(تشخيص الحيوان بناء على عضو منه).
طرح أسئلة تثير اهتمام األطفال في أعقاب
مشاهدة حيوان أو اإلصغاء إليه.
استعمال أدوات في المشاهدة مثل عدسة
مكبرة أو منظار.
ّ
الروضة في مناسبات وتجارب
أطفال
اك
ر
اش
ّ
شخصية لألطفال وللكبار لها صلة
ّ
بالحيوانات.

سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

مميزات الحيوانات
.2
يتعرف األطفال على ّ
ّ

األطفال –

أن جميع الحيوانات
يعرفون ّ
تتحرك ،تتغذّى ،تتكاثر،
تتنفّسّ ،
تتطور
تنمو ،لها كساء جسمّ ،
وتستجيب لمحفّزات.

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



يذكرون احتياجات الحيوانات مثل- :
الغذاء ،التّنفّس ،الملجأ /المأوى.
تفضله
يفحصون أنواع الطّعام الّتي
ّ
الحيوانات.
يصفون حركة تقوم بها حيوانات
يشاهدونها.
مميزات حيوان
يجمعون معلومات عن ّ
عن
معلومات
معين ( مثل أن يجمعوا
ّ
الكالب – نوع الطّعام /مكان العيش/
طريقة التّواصل /طول فترة الحمل وما
شابه.
مميزات
يجرون مقارنة تتعلق ب ّ
مثال ،بين حركة
حيوانات مختلفةً -
الحصان وحركة الكلب ،أفعى ،كلب -
وسلحفاة وغيرها؛ بين ما يكسو
الريش للعصافير ،الفرو
الحيواناتّ :
للكالب والقطط ،الحراشف لألسماك- .



يصنفون بحسب كساء الجسم مثال- :
ّ
الريش للطّيور والفرو للكالب وللقطط.
ّ

فحص أوجه الشبه وأوجه االختالف بين
الحيوانات.



ّ
يصنفون بحسب مكان العيش (البيئة -
طيور
ال
الماء،
في
السمك
:
ة)
الحياتي
ّ
ّ
الضفادع تسبح في
و
ط
الب
اء،
و
اله
في
ّ
ّ
الماء كما ّأنها تخرج منه .تختلف
الضفادع :األسماك ال
األسماك عن ّ
الضفادع.
تخرج من الماء بينما تخرج ّ

ألعاب ألغاز (تشخيص حيوانات من نفس
أي
أي حيوانات موجودة في البحر؟ ّ
البيئة)ّ :
حيوانات تعيش في الماء وكذلك على
اليابسة؟ والخ.



يصنفون مجموعات حيوانات بحسب
ّ
مميزات بارزة:
ّ
منقار وري ًشا
ًا
ألن له
الغراب هو طائر ّ
مثل جميع الطّيور.







يص ّنفون الحيوانات إلى مجموعات
مميزات مختلفة.
بحسب ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف
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مشاهدات للحيوانات الّتي يرّكزون فيها على
معينة مثل الحركة.
ميزة ّ
معين
مميزات المختلفة لحيوان ّ
مناقشة حول ال ّ
وعقد مقارنات بين الحيوانات المختلفة.
وصف حركة الحيوانات بواسطة حركات يقوم
بها األطفال.
مطالعة كتب معلومات تتناول موضوع
الحيوانات :البحث عن معلومات في
برمجيات وفي مواقع انترنت؛ إجراء مقابالت
ّ
مع "خبراء" – أطفال وبالغين يرّبون حيوانات،
أطباء بيطرّيين ،مزارعين والخ.
ّ
زيارة أماكن تربية الحيوانات :مزرعة ماشية،
مرفق ،حديقة حيوانات وما شابه.
شخصية ليتعلّم الطفل عن حيوان
مبادرات
ّ
اختاره (بمساعدة بالغ) ،واشراك الزمالء
بالمعرفة.

سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

حيا
يتعرف األطفال على الحاجات
.3
الضرورية لبقاء الحيوان ًّ
ّ
ّ
األطفال –

حيوية
معيشية
يش ّخصون حاجات
ّ
ّ
للحيوانات :الماء ،الغذاء ،الحرارة،
الضوء وما شابه.
ّ

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



المعيشية -
الحاجات
يحددون
ّ
ّ
للحيوانات :الماء ،الغذاء ،الح اررة وما
شابه.
يتتبعون الحيوانات في محيطهم
ّ
على
ويكتشفون كيف تحصل
حاجاتها – مثل الغذاء.



يبحثون عن معلومات عن حاجات
الحيوانات.



اصطناعية للحيوان الّذي
حياتية
يهتمون بتوفير حاجات الحيوانات  -إقامة بيئة
ّ
ّ
ّ
الروضة ،مع الحرص على توفير
إلى
أُحضر
وليتهم (بما يتناسب مع
ّ
الّتي تحت مسؤ ّ
الحيوية ،مثل متابعة
الحياتية
جميع اللوازم
السابق).
ّ
ّ
البند ّ
تقدم للحيوانات،
كمّيات الغذاء والماء الّتي ّ
ّ
الحياتية
يبحثون حجم البيئة
ّ
وتكوين فسحة للحركة.
المالئمة.
يناقشون موضوع واجب اإلنسان تجاه  -تقديم معلومات واجراء مناقشة حول
الحيوان مثل :إخراج الكلب ليقوم
تهتم باحتياجات الحيوانات.
ّ
المؤسسات الّتي ّ
بجولة ،تنظيف قفص الهمستر أو
األرنب ،إطعامه واللعب معه.



يحددون قواعد للعناية الالئقة بالحيوان
ّ
الروضة :إطعام األسماك في
في ّ
بكمّيات وأوقات ثابتة،
يوم
األكفار
ّ
التّناوب على تنظيف قفص الهمستر
وما شابه.



بعد معرفة الظّروف المناسبة لتربية
يقدمون اقتراحاتهم:
العلجوم األخضر ّ
إلقامة مسكن مالئم؛ إلعداد ما يشبه
"حديقة ألعاب"؛ للحصول على طعام
مالئم؛ إلعداد "جزيرة" في األنقوعة
بواسطة عدد من الحجارة ،تستطيع
ال ّشراغيف أن تستريح.



ولية توفير حاجات
تحملون مسؤ ّ
ي ّ
الحيوانات.

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف
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الروضة الّتي
مشاهدات للحيوانات في محيط ّ
تبحث عن الطّعام ،الظّ ّل ،الملجأ وما شابه.
مطالعة مصادر معلومات ومحادثة مع خبراء
ي ،أشخاص يرّبون حيوانات).
(طبيب بيطر ّ
يحدثهم عن احتياجات
ي ّ
لقاء مع طبيب بيطر ّ
الحيوانات.

سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف

فهما للعالقة الّتي بين مبنى أجسام الحيوانات وبين طريقة سلوكها
.4
ّ
يطور األطفال ً
األطفال –

يشرحون العالقة بين مبنى عضو
الوظيفي.
معين وبين أدائه
ّ
ّ

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



يشرحون كيف تساعد مخالب القطّ
عملية التسلُّق.
في ّ



يشرحون وظيفة سنام الجمل في
حاجاته إلى ال ّشرب في الصحراء.



فرضيات تتعلّق بالعالقة بين
يطرحون
ّ
معين وبين كونه يم ّكن
مبنى عضو ّ
معين.
من القيام بسلوك ّ



فرضيات تتعلّق بالعالقة بين
يطرحون
ّ
معينة (على
مبنى أجسام حيوانات ّ
الدودة
–
الخرطون
ّ
سبيل المثالُ :
الحمراء) وبين ظروف بيئتها (تحت
الحجارة).

فرضيات حول العالقة بين مبنى
 طرحّ
الوظيفي .على سبيل المثال:
األداء
و
الجسم
ّ
لماذا ،يوجد للقرد ذنب طويل؟ لماذا توجد
للقطّ مخالب؟ لماذا توجد للكلب فروة؟
 البحث عن معلومات حول مبنى جسمالحيوان وكيف يؤثّر المبنى في أداء وظيفته.
ط
جيدة لمخالب الق ّ
على سبيل المثال :صورة ّ
وال ّشرح عن وظائفها.
حية في البيئات
 طرح أسئلة عن كائنات ّحية تعيش
كائنات
الحياتية المختلفة ،مثل
ّ
ّ
تحت الحجارة.
كيف ال يسحق جسم هذه الكائنات
الحية من وزن الحجر؟
ّ
دائما؟
م
ال
ظ
ال
في
تعيش
هل
ّ
ّ
ً
تتجول في الخارج أم تبقى تحت
 هلّ
الحجر طوال الوقت؟
 كيف تأكل؟فرضيات تفحص بواسطة
بعد طرح جميع ال ّ
وجه إلى
الت
اسطة
و
ب
أو
مشاهدات في المنطقة،
ّ ّ
متنوعة.
مصادر معلومات ّ
يمكن توثيق االكتشافات والتّجارب المثيرة بواسطة
الدمج بينهما.
الرسم ،التّصوير أو ّ
ّ

الحية (حيوانات – حيوانات  /إنسان – حيوانات  /حيوانات –
فهما للعالقة المتبادلة الّتي بين الكائنات ّ
 .5يظهر األطفال ً
نباتات):
األطفال –

أن الحيوانات تساهم
يعرفون ّ
مهمة لإلنسان وللكائنات
مساهمة ّ
الحية األخرى.
ّ



أيضا حيوانات
يعرفون أ ّنه توجد ً
تسبب المرض والضرر لإلنسان،
ّ
وتتلف المزروعات وما شابه.



وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ

يشخصون ويصفون طرقًا مختلفة فيها -
ّ
تكون الحيوانات مفيدة لإلنسان
بيتية :دجاج ،غنم ،حمير،
(حيوانات ّ
وما شابه ،وحيوانات أليفة للّزينة -
كأسماك وعصافير الزينة).
ٍ
حاالت مختلفة
يشخصون ويصفون
ّ
فيها تحتاج الحيوانات إلى مساعدة -
اإلنسان.
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مشاهدة أفالم ،قراءة كتب ومقاالت تتناول
اإلنسان والحيوانات ،أو الحيوانات في
الطّبيعة.
محادثة حول عالقات األطفال أو غيرهم في
بيئتهم مع الحيوانات (قطط ،كالب،
ببغاوات ،كالم إرشاد (للكفيفين) وغيرها).
السلوك في اللقاء مع
مناقشة حول قواعد ّ
الحيوانات.

العلمي
اليات بطريقة البحث
فع ّ
نماذج ل ّ
ّ
نصنف األسئلة ونرّكز على األسئلة الّتي
في أعقاب مشاهدة أجريت على حيوان يمكن أن نطرح أسئلة تثير اهتمام األطفالّ ،
ختصين في هذا المجال .على أساس جمع
إجاباتها غير معروفة مسبقًا .يمكن جمع ّ
مادة عن الموضوع وحتّى التّ ّ
وجه إلى م ّ

العملية ،مع أّنها تتطلّب تطبيق مهارات بحث ،ال تشمل مهارات جمع معطيات بشكل
المو ّاد يمكن استخالص االستنتاجات .هذه
ّ
الية بحث كاملة تشمل جمع معطيات.
مستقل والتّ ُّ
ّ
وصل إلى استنتاجات منهاّ .
فع ّ
النموذج التّالي يصف ّ
المربية
عملية بحث شاملة بوساطة
نموذج لتنفيذ
ّ
ّ

القز ،تجلب يرقات لهذه الفراشة من أجل المتابعة .في البداية يمكن
في أعقاب القرار الّذي اتُّخذ مع األطفال بتربية يرقات ديدان ّ
طرق إلى األسئلة التّالية:
عملية البحث يمكن التّ ُّ
جمع معلومات حول الظّروف المالئمة للتّربية وتوفيرها .في ّ
أ.

الرسم ،أو بحركات الجسد .يجب متابعة
تتحرك اليرقة؟ (يجب متابعة حركة اليرقة وحتّى وصفها بالكلمات ،ب ّ
كيف ّ
حركة اليرقة طوال اليوم).

ب.

الخس والتّوت .يمكن أن نخطّط مع األطفال،
القز بجانب أوراق نباتات مثل
كم تأكل في اليوم؟ (توضع يرقات دودة ّ
ّ
النتائج مع األطفال .بالمناقشة ،يمكن أن
ثم ننفّذها .من
المهم مناقشة ّ
تجربة تفحص ّ
ّ
كمّية الغذاء الّذي تأكله اليرقات ّ
نطلب من األطفال الرجوع على أهداف التّجربة ،وكيف خطّطوا لها ،ماذا فعلوا وماذا كانت االستنتاجات.

في سؤالي البحث هذين ،يمكن إجراء مشاهدات واجراء قياسات :على سبيل المثال ،كما سبق وقلنا ،يمكن قياس طول

ت.

عدة ساعات ،لكي
معينة ؛ يمكن أن نزن األوراق قبل وبعد ّ
المسافة الّتي تقطعها اليرقة في البستان خالل ساعات ّ
اما من الورق أكلت اليرقة.
نعرف كم غر ً

تستمر مرحلة ال ّشرنقة؟ ما
تتحول إلى شرنقة؟ كم من الوقت
كيف
ّ
تتطور اليرقة؟ كم من الوقت تعيش اليرقة؟ كيف ّ
ّ
كبة الخيوط المحيطة بها (الشرنقة)؟ للحصول على إجابات عن هذه األسئلة نحتاج إلى مشاهدة
الّذي يخرج من ّ

نوي.
متواصلة وتوثيق ّ
بعدة وسائل .يمكن توثيق ّ
الس ّ
تطور اليرقة على التّقويم ّ
عملية ّ

ومنهجية ،عالوة على جمع معلومات من
بحثي ،نحتاج إلى تخطيط مشاهدة متواصلة
تتحول هذه األسئلة الثالثة إلى نشاط
ّ
لكي ّ
ّ
يحل محلها.
يكمل المشاهدات ،ولكن ال يستطيع أن ّ
مصادر المعلومات .جمع المعلومات يمكن أن ّ
نموذج لدمج التّكنولوجيا
الروضة ،يجب تخطيط واقامة "مب ًنى" لتربيته ،مع الحرص على توفير ظروف معيشة
بالنسبة إلى الحيوان الّذي ُيرّبى في ّ
تسرب المياه (على سبيل المثال :تغطية قفص األرانب
مالئمة :استعمال مو ّاد عازلة ،للمحافظة على درجة ح اررة مالئمة ومنع ّ
تسرب مياه األمطار إلى القفص) ،مالءمة القفص مع حجم الحيوان بحيث يوفّر له مجال معيشة.
بقطعة نايلون في ال ّشتاء تمنع ّ
طعام وال ّشراب إلى الحيوان .يتالءم حجم األدوات مع ما يحتاج إليه الحيوان من طعام
كما يمكن تخطيط وبناء أدوات لتقديم ال ّ
كمّية ماء كافية للحيوان اللبون؟ ).
وشراب ،ومع ال ّ
طريقة الّتي يتغ ّذى بها (على سبيل المثال :وعاء ثابت ومنخفض مع ّ
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ال ّنباتات

1.1

للمربية)
(خلفية
مميزات خاصة لل ّنباتات
ّ
ّ
ّ
األساسية التّالية :جذور ،سيقان (جذوع أو فروع) أوراق،
طحالب والح اززيات توجد األجزاء
النباتات ،باستثناء ال ّ
 لجميع ّ
ّ
أزهار وثمار وبذور.


النباتات تستوعب الماء ( )H2Oمن التّربة بواسطة الجذور ،وثاني أكسيد الكربون ( ) CO2من الهواء بواسطة
جميع ّ
األساسية،
الغذائية
النباتات لنفسها من الماء والـ  CO2المو ّاد
الضوء ،تنتج ّ
ّ
ّ
األوراق .بواسطة الكلوروفيل األخضر وطاقة ّ
أيضا بعملية تنفّس مثل
وتطلق الكثير من األكسجين إلى الهواء .باإلضافة إلى
وئي ،تقوم ّ
عملية التّمثيل ّ
ّ
النباتات ً
الض ّ
كثير بالمقارنة مع
عملية التّنفّس منخفضة ًا
الحية :تستوعب األكسجين وتطلق إلى الهواء  .CO2شدة
ّ
جميع الكائنات ّ



ئيسي لألكسجين في العالم.
النباتات
وئي ،ولذلك تعتبر ّ
عملية التّمثيل ّ
ّ
ّ
المزود الر ّ
الض ّ
الجنسية.
النباتات على أعضاء التّناسل
تحتوي أزهار ّ
ّ
الزهرة وتحتوي على بذور.
تتطور الثّمرة من مبيض ّ
ّ



(تعمر أكثر من سنة).
يمكن تقسيم جميع ّ
النباتات إلى نباتات ّ
معمرة ّ
تعمر سنة واحدة) ونباتات ّ
حولية (أي ّ



الصفّير) ،أو بواسطة الحيوانات –
الرياح (القطن ،شجرة الحورّ ،
تحتوي الثّمار على بذور تنتشر بطرق مختلفة :بواسطة ّ
الجوافة).
عندما تأكل الحيوانات الثّمار وتفرز بذورها مع روثها (البندورة ،التّفاحّ ،

تفصيل األهداف
األطفال-
.1

.1

.3

.4

اهتماما بها
يبحثون عن نباتات في محيطهم ويظهرون
ً
هار).
(أشجار وأز ًا
ًا
يشخصون نباتات في محيطهم القريب
ّ
النباتات الّتي في محيطهم.
يهتمون ب ّ
ّ
مميزات لل ّنباتات.
يتعرفون على ّ
ّ

السيقان (الجذوع واألغصان) ،األوراق ،األزهار والثّمار والبذور.
يشخصون األجزاء
ّ
األساسية ّ
ّ
للنباتات :الجذورّ ،
مميزات مختلفة.
يصنفون ّ
ّ
النباتات إلى مجموعات بحسب ّ

للنباتات دورة حياة ويصفونها.
أن ّ
يعرفون ّ
حية.
يتعرفون على الحاجات
المعيشية ّ
رورية لبقاء ال ّنباتات ّ
الض ّ
ّ
ّ
الضوء ،الهواء ودرجة ح اررة مالئمة.
الحياتية
النباتات
ّ
يشخصون حاجات ّ
الحيوية :الماءّ ،
ّ
ّ
النباتات في محيطهم ويعتنون بها.
يحافظون على ّ

الحية (ال ّنباتات – ال ّنباتات/اإلنسان – ال ّنباتات/الحيوانات – ال ّنباتات).
فهما للعالقة المتبادلة بين الكائنات ّ
ّ
ينمون ً
ٍ
للنباتات ،لإلنسان ،وللحيوانات (طعام ،مبان ،أدوية ،زينة).
يتعرفون على استعماالت مختلفة ّ
ّ
سامة لإلنسان.
يعرفون ّ
أن هناك نباتات ّ
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سلوكيات متوقّعة ونماذج لمبادرات
األهداف وتفصيلها إلى
ّ
سلوكيات متوقّعة
ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

اهتماما بها
 .1يبحث األطفال عن نباتات في محيطهم ،ويظهرون
ً
األطفال –

يش ّخصون ال ّنباتات المنتشرة في
محيطهم القريب (أشجار وأزهار)

يهتمون بال ّنباتات الّتي في
ّ
محيطهم

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



النباتات المنتشرة في -
ّ
يشخصون ّ
ويسمونها بأسمائها :في
محيطهم
ّ
الروضة ،في البيت ،ونباتات
ّ
يصطدمون بها في الشارع أو في
جوالتهم في الطّبيعة.



يشخصون نباتات منتشرة (مشهورة)
ّ
في الصور أو في األفالم أو في -
ّ
برمجيات الحاسوب.
ّ



النباتات الّتي
يتمعنون في ّ
ّ
محيطهم ويطلبون معرفة أسمائها.



يطرحون أسئلة حول نباتات موجودة
في محيطهم :من يسقيها عندما ال
تنزل األمطار؟ ماذا يحصل لها إذا لم -
أي -
أي زهرة توجد لهذه ّ
النبتة؟ و ّ
نسقها؟ ّ
ثمرة؟



يتابعون لوقت طويل (من أجل
النباتات في -
تطور ّ
مالحظة التّغييرات) ّ
ويشخصون التّغييرات الّتي
محيطهم
ّ
تط أر عليها.
النباتات الّتي زرعوها (كبذور) -
يتابعون ّ
(أشتاال).
أو غرسوها
ً



يتابعون تأثير ظروف التنمية على
النباتات على سبيل المثال :تغيير
ّ
ي/
الر
/
بة
ر
الت
اإلضاءة/
ظروف
ّ
ّّ
المكان (دفيئة أو حديقة أو أصيص
(قوارة).
ّ



يستعملون األدوات من أجل أن يروا
مكبرة – بتفصيل أوسع.
ّ
النباتات ّ



النباتات في أعقاب إجراء
يصفون ّ
مشاهدة لها ،ويعرضون ما يشاهدونه
بوسائل مختلفة :رسم ،حركة ،عمل -
نموذج.
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في

-

الروضة وفي محيطها،
جولة في ساحة ّ
خالل الجولة – استعمال أدوات لجمع
معلومات من أجل متابعة البحث في
مكبرة أو آلة تصوير
البستان :عدسة
ّ
(كامي ار).
النباتات.
استعمال دليل تعريف ّ
لفت انتباه األطفال إلى التّغييرات في
الطّبيعة من حولهم :تساقط أوراق األشجار،
النتش= ّأول
ظهور البراعم ،اإلنتاش= خروج ّ
النبتة ،من البذرة ،ظهور الثّمار
ما يظهر من ّ
وما شابه.
النباتات.
طرح أسئلة تتعلّق ب ّ
شخصية مثيرة
بتجارب
األطفال
إشراك جميع
ّ
الصّبار الّذي أزهر في
النباتات:
تتعلّق ب ّ
ّ
البيت.
للنباتات الّتي في
إجراء مشاهدات ومتابعات ّ
الروضة وفي
ّ
الساحة ،في األصص في ّ
محيطها.
استعمال مستودعات المعلومات المختلفة.
تصرف األطفال
المهم أن نضع تحت
من
ّ
ّ
النباتات ،وكتب معلومات،
كتاب تعريف ّ
ومستودعات صور ،وبرامج حاسوب .يمكن
أن نزور معهم مواقع في اإلنترنت ،واحضار
ّ
مختصين وخبراء ،للقاء مع األطفال
أشخاص
ّ
اعي ،عالم بيولوجيا
ر
ز
مهندس
(جنائني،
ّ
ّ
وغيرهما).
تعليمية.
إقامة حديقة
ّ
للنباتات :فوازير
لعبة فوازير مع وصف ّ
الرسم (رسم جزء من
ّ
كالمية ،أو بالحركة أو ب ّ
النبتة).
ّ
لعبة طاولة مع صور نباتات :لوطو ،تذ ّكر،
ورقتان وما شابه.

سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

مميزات ال ّنباتات
.2
يتعرف األطفال على ّ
ّ

األطفال –

األساسية
يش ّخصون األجزاء
ّ
السيقان
لل ّنباتات :الجذورّ ،
(الجذوع والفروع) ،األوراق،
األزهار والثّمار والبذور.

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف
وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



السيقان (الجذوع -
ي ّ
شخصون الجذورّ ،
والفروع) ،األوراق ،الثّمار ،البذور ،في
نباتات مختلفة.
يعقدون مقارنة بين األقسام األجزاء
األساسية لنباتات مختلفة (على سبيل
ّ
المثال :يقارنون بين جذور شجرة -
ووردة ،بناء على صورة).
النباتات.
مميزات ّ
يصفون بعض ّ



يقارنون بين نباتات مختلفة.



النباتات إلى نباتات ثمارها
يصنفون ّ
ّ
صالحة لألكل ،ونباتات ثمارها غير
صالحة لألكل.



النباتات إلى نباتات ّبرّية
يصنفون ّ
ّ
(مدجنة).
ة
بيتي
نباتات
والى
ّ
ّ



حولية
النباتات إلى نباتات
يصنفون ّ
ّ
ّ
معمرة.
نباتات
والى
ّ



تطور
ال ّشجرة الّتي في ّ
الساحة تنمو وت ّ
السنين ،بينما الزهرة الّتي
مع مرور ّ
تتجدد في
ال
و
تذبل
ة
ر
ا
القو
ّ
غرسناها في ّ
السنة التّالية.
ّ



النباتات في مراحل دورة
ّ
يشخصون ّ
حياتها (شتلة ،نبتة مزهرة ،نبتة مثمرة،
نبتة ذابلة /يابسة).





-

يص ّنفون ال ّنباتات إلى مجموعات
مميزات مختلفة.
بحسب ّ

أن لل ّنباتات دورة حياة
يعرفون ّ
ويصفونها
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تحضير طعام من أجزاء مختلفة من
النباتات.
ّ
النبتة المختلفة في
اكتشاف /إيجاد أقسام ّ
النباتات الموجودة في محيطهم.
ّ

-

النباتات الّتي زرعوها في حديقة
مراقبة ّ
البستان وفي "ظروف مختبر" (إنبات داخل
وعاء شفّاف).

-

جمع معلومات حول طرق انتشار بذور في
المحيط القريب.

بذرة ،بادرة ،نبات بالغ ،نبات مزهر،
نبات مثمر.
ونموها في
النباتات
يتابعون
تطور ّ
ّ
ّ
مختلفة
بوسائل
ويصفونه
،
محيطهم
الرسم ،التّصوير ،الكتابة وما شابه).
(ب ّ
النباتات في الفصول
يفحصون
ّ
ويتحدثون عن التّغييرات
المختلفة،
ّ
الّتي تط أر عليها.

ترتيب زيارات إلى مشتل ،د ّكان لبيع
الخضروات ،حانوت لبيع األزهار ،ولفت
النبتة الّتي يستعملها
انتباه األطفال إلى أقسام ّ
اإلنسان.

اجراء مقارنة بين نباتات من جوانب مختلفة
لدورة الحياة ،على سبيل المثال :طرق انتشار
مرة من جانب
البذور ،العمر ،وما شابه (ك ّل ّ
آخر).

سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف

المعيشية الضرورّية
يتعرف األطفال على حاجات ال ّنباتات
.3
ّ
ّ
األطفال –

معيشية
يش ّخصون حاجات
ّ
الضوء،
ضرورّية لل ّنباتات :الماءّ ،
الهواء.
ودرجة حرارة مالئمة.



للنباتات -
ّ
يحددون الحاجات الضرورّية ّ
المختلفة الّتي يرّبونها في الحديقة
الضوء الح اررة.
التّعليمّية :الماءّ ،
يفحصون تأثير العوامل المختلفة على
النباتات.
ّ
النباتات المختلفة
بية
ر
ت
مكان
يختارون
ّ
بحسب حاجاتها.
النباتات يغرسونها في
أي ّ
يخطّطون ّ
األماكن المختلفة في
ّ
الروضة- /
(الزينة،
منها
البستان ،بحسب الغاية
ّ
الغذاء ،وما شابه).



المحمية
يمتنعون عن قطف األزهار
ّ
ويطلبون من اآلخرين عدم لمسها.
ف
الص
النباتات الّتي في
ّ ّ
يعتنون ب ّ
والّتي في الحديقة :يسقون األصص
ف ،يضعون األصص في
الص ّ
داخل ّ
يعدون
مكان مضاء ،يسقون الحديقةّ ،
الفتات "ال تقطف" أو "أزهار محمية"- ،
ّ
ويضعونها في الحديقة ،وما شابه.





يحافظون على ال ّنباتات في
محيطهم ويعتنون بها.

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



جمع معلومات ومتابعة الكتشاف الحاجات
الروضة
الضرورّية ّ
للنباتات الّتي تُرّبى في ّ
مرة في األسبوع يجب سقي النباتات؟
(كم ّ
المحبذ وضع
القوارة؟ أين من
ّ
الوردة الّتي في ّ
الروضة؟).
القوارة في ّ
ّ
إصيص
مالحظة؛
ّ
مفضل استعمال كلمة ّ
وليس قوارة.
إقامة حديقة زينة أو حديقة خضروات .من
أجل ذلك يجب مناقشة أسئلة مثل :ما هي
نهتم بها؟ ما هي ظروف
النباتات الّتي
ّ
ّ
الروضة؟
يناسب
ماذا
ها؟
تحتاج
تي
ل
ا
بية
ر
الت
ّ
ّ
ّ
أي فصل يجب طمر البذور؟ بعد كم من
في
ّ
الوقت نحصل على األزهار /الثّمار الّتي
نريدها ،وغير ذلك .من أجل ذلك يمكن
االستعانة بالخبراء ،باإلنترنت ،أو بمصادر
معلومات أخرى.
القيام بـ "حملة إرشاد وتنوير" حول المحافظة
الحي ،وفي
الروضة ،وفي
على ّ
النباتات في ّ
ّ
البيت ،وما شابه).

الحية (نباتات – نباتات /إنسان – نباتات /حيوانات – نباتات):
فهما للعالقة المتبادلة بين الكائنات ّ
 .4يظهر األطفال ً
األطفال -

يتعرفون على االستعماالت
ّ
المختلفة لل ّنباتات ،لإلنسان،
والحيوان (طعام ،مبان ،أدوية
زينة).








سامة
يعرفون أ ّنه توجد نباتات ّ



وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ

يعدون مأكوالت من نباتات.
ّ
أصباغا من نباتات.
ينتجون
ً
عطورا.
ينتجون
ً
يفحصون ويجمعون معلومات عن
حيوانات تتغ ّذى على نباتات مختلفة.
للنباتات.
ّ
يتحدثون عن استعماالتهم ّ
طبّية
نباتات
على
أمثلة
يذكرون
ّ
ويشرحون عنها.
سامة ،مثل
ت
نباتا
لمس
يمتنعون عن
ّ
الدفلة.
شجرة ّ

32

-

اليات طبخ ،إنتاج أصباغ ،إنتاج عطور
فع ّ
ّ
من نباتات.
مشاهدات ومتابعات سلوكيات تغذية
الحيوانات ،من أجل كشف ّأيها يتغ ّذى على
النباتات.
ّ
مشاهدات ومتابعات للحيوانات الّتي تبني
النباتات.
بيوتها من ّ
الطبّية.
جمع معلومات عن ّ
النباتات ّ
السامة وعن قواعد
مناقشة حول ّ
النباتات ّ
صرف معها والحماية منها.
التّ ّ

العلمي
اليات بطريقة البحث
فع ّ
نماذج ل ّ
ّ
رملية – األكثر مالءمة لزراعة الخيار .في المرحلة األولى ،يقارن
طينية حمراء أم ّ
السؤال ما هو نوع التّربة – ّ
يمكن طرح ّ
فرضيات حول نوع التّربة المالئمة لزراعة الخيار،
تعرف على صفاتها .بعدها ،يطرحون
ّ
األطفال بين أنواع التّربة ،من أجل ال ّ

فرضياتهم ويقترحون طرقًا لفحصها .يمكن إجراء تجربة وزرع بذور خيار – أ) في دلو مع رمل بحر و – ب) دلو مع
يعلّلون
ّ
كمّية
أهمّية توفير جميع ال ّ
تربة ّ
ظروف متشابهة للدلوين؛ ّ
طينية حمراء .إذا اخترتم طريقة التّجربة ،يجب أن تناقشوا مع األطفال ّ
الماء ،شدة اإلضاءة ،نسبة الرطوبة ،حجم الدلو ونوعه ،وغيرها .يجب التّ ُّ
المتغير الوحيد
أكد من أن يكون نوع التّربة هو
ّ
أي دلو نبتت بسرعة أكثر ،ما هو حجم
المختلف بين البيئتين .يمكن متابعة تطور البذور وفحص في ّأيهما نبتت البذور ،أو في ّ

مو في
المهم وصف
النبتات حتّى الحصول على الخيار ،من
عملية ّ
نمو ّ
ّ
ّ
الن ّ
الخيار ومذاقه في ك ّلٍ من الدلوين .خالل متابعة ّ

وصل إلى االستنتاجات بشأن نوع التّربة األكثر مالءمة لزراعة الخيار ،على ضوء
الدلوين ،وتوثيقها ،واجراء مقارنات بينهما ،والتّ ّ
المعلومات الّتي حصلتم عليها.

نموذج لدمج التّكنولوجيا
-

تحضير كومبوست للمزروعات :بعد محادثات حول ضرورة المحافظة على البيئة وعلى التّدوير ،يمكن إنتاج
العضوية.
النفايات
كومبوستر  -الّذي ينتج
ً
سمادا من ّ
ّ

عرف على أدوات العمل في الحديقة واستعماالتها :خالل العمل في الحديقة ،يواجه األطفال الحاجة إلى القيام
التّ ّ

ي ،قلب التّربة ،حفر ُحفر ،جرف ،وما شابه .بحسب نوع العمل الّذي عليهم القيام به يختارون األداة
الر ّ
بأعمال مثلّ :

الصلة .في هذا اإلطار ،يمكن تطوير مناقشة حول األدوات المختلفة ووظائفها ،وطريقة استعمالها وما شابه –
ذات ّ
مفص ًال في الفصل "عالم من صنع اإلنسان – منتجات في
مثاال
وممارسة استعمالها بشكل صحيح وآمن – (انظروا ً
ّ

محيطنا".

33

ماوية وحالة الطّقس
الس ّ
 .1األجرام ّ
األرضية) ،وظواهر أحوال الطّقس .سبب دمج هذين
خاص ال ّشمس ،القمر والكرة
ماوية (بشكل
ّ
الس ّ
ّ
يتناول هذا الموضوع األجرام ّ
األرضية ،وبين ظواهر
سبي لل ّشمس والكرة
الموضوعين هو وجود عالقة بين دوران الكرة
األرضية حول محورها ،وبين الموقع ّ
ّ
ّ
الن ّ
األرضية حول
النهار والليل يكمن في دوران الكرة
أحوال ال ّ
طقس .على سبيل المثال :مصدر الفروق في درجات الح اررة بين ّ
ّ

بالنسبة إلى ال ّشمس.
الصيف مرتبط بموقع مناطق مختلفة على سطح الكرة
األرضية ّ
ّ
تكون ال ّشتاء و ّ
محورها؛ ّ
األرضية هي
كنولوجية .الكرة
لتعرفه على المواضيع
العلمية والتّ
ّ
ّ
ّ
كما جاء في المدخل ،محيط الطّفل هو نقطة انطالق ّ
جيدة ّ
النجوم ،على رغم كونها بعيدة جسمانيًّاّ ،إال ّأنها جزء من عالم األطفال :فهم يرون
الكوكب الّذي نعيش عليه .القمر وال ّشمس و ّ

اليومية.
أما أحوال الطّقس فهي تؤثّر على سيرورة حياتهم
النهار والقمر و ّ
ال ّشمس في ّ
ّ
النجوم في الليلّ ،
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للمربية)
(خلفية
ماوية
ّ
ّ
الس ّ
عن األجرام ّ
األرضية هي أحد الكواكب الثّمانية ،)Planet( 5التّابعة لمجموعتنا ال ّشمسية .وهو
األرضية .الكرة
الكوكب الّذي نعيش على سطحه هو الكرة
ّ
ّ
سيار واحد هو – ُّ
تكون الكواكب واألقمار وال ّشمس
الثّالث من حيث بعده عن ال ّشمس .تدور حول الكواكب أقمار (باستثناء كوكب ّ
الزهرة)ّ .
6
معا ،المجموعة ال ّشمسّية (.)The Solar System
ً
األرضية
األرضية (قطر ال ّشمس هو  1,300,000كلم تقر ًيبا ،مقابل قطر الكرة
كثير من الكرة
شمس هي جسم عمالق الحجم .فهي أكبر ًا
ال ّ
ّ
ّ
داخلية .درجة الح اررة على سطح ال ّشمس تصل إلى
ة
نووي
تفاعالت
يق
ر
ط
عن
بنفسها
ضوءها
تنتج
وهي
ا).
يب
ر
تق
كلم
13,000
يبلغ
ذي
الّ
ّ
ّ
ً
أن
مئوية تقر ًيبا .جميع األجسام في المجموعة ال ّشمسية كلّها ،باستثناء ال ّشمس نفسها ،ال تنتج
 6,000درجة ّ
ضوءا بنفسها .هذا يعني ّ
ً
أن أطوار القمر ( Moon
للضوء .وهي ترى لنا ّ
الكواكب نفسها ليست مصادر ّ
وكأنها مضيئة بسبب انعكاس ضوء ال ّشمس عليها .كما ّ
األرضية.
ة
ر
الك
حول
ته
ر
دو
خالل
،
القمر
من
نة
معي
مناطق
من
مس
ش
ال
ة
أشع
 ،)Phasesتظهر لنا بسبب انعكاس ّ ّ
ّ
ّ
العام) .دوران الكواكب حول ال ّشمس
قوة
ّ
الجاذبية العاملة بينهما (قانون الجذب ّ
الكواكب تدور حول ال ّشمس .وهي تبقى بالقرب منها بسبب ّ
األرضية حول
ة
ر
الك
ان
ر
دو
ها).
(محور
نفسها
حول
اكب
و
الك
تدور
،
ذلك
على
الجاذبية .عالوة
قوة
ّ
ّ
يمنع وصولها إلى ال ّشمس نفسها ،رغم ّ
الضوء من ال ّشمس .وفي
النهارّ ،
النهار .الجهة المقابلة لل ّشمس يسودها ّ
نفسها هو الّذي ينجم عنه الليل و ّ
ألنه في هذه الحالة يصلها ّ
ألن ضوء ال ّشمس ال يصل إليها.
المناطق المعاكسة للمناطق المضاءة يسود الليلّ ،
األرضية قمر واحد ،وللمشتري 63
األقمار هي أجسام تدور حول الكواكب .لجزء من الكواكب فقط توجد أقمار .على سبيل المثال :للكرة
ّ
وللمريخ قمران.
قمر،
ًا
ّ
يتحدد طول الشهر بحسب دورة أطوار القمر ،وهذه
كثير على ثقافتنا .ففي اإلسالم وفي
أثّرت ال ّشمس والقمر ًا
ي)ّ ،
ّ
اليهودية (حيث التّقويم قمر ّ
المسيحي)،
/
ي
مس
ش
ال
قويم
ت
(ال
ة
الميالدي
نة
الس
تقاس
بينما
.
نة
الس
ة،
األرضي
ة
ر
الك
حول
ته
ر
دو
في
قمر
ال
يستغرقها
تي
الدورة هي نتيجة للفترة الّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
السنة هو  365يوما تقر ًيبا ،وهذا هو الوقت الّذي تحتاجه
هذه
طول
.
مس
ش
ال
حول
تها
ر
دو
في
ة
األرضي
ة
ر
الك
تستغرقها
تي
ل
ا
ة
ر
الفت
بحسب
ّ
ّ
ّ
ّ
األرضية من ال ّشمس ،أو بحسب
تتحدد بحسب موقع الكرة
اإلسالمية و
أن األعياد
كما
.
مس
األرضية إلكمال دورتها حول ال ّش
الكرة
اليهودية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األرضية.
ة
ر
الك
حول
ه
ر
مسا
في
القمر
مكان
ّ
مقربة
،
الفضاء
في
الموجودة
األجسام
رؤية
من
التلسكوب
ننا
ك
يم
الفضاء.
وسفن
التلسكوب
منها
متعددة
يبحث اإلنسان الفضاء بوسائل
ّ
ّ
ّ
تمعنها ورؤية تفاصيلها .ابتداء من منتصف القرن العشرين ،بدأ اإلنسان يستعمل سفن
ومكبرةّ ،
ّ
وكأنها قريبة أكثر .وبهذه الطّريقة يمكن ّ
أن تهبط على أحد
أو
الفضاء،
من
ة
األرضي
ة
ر
الك
في
ن
التمع
الفضاء
سفينة
تستطيع
.
الفضاء
إلى
ة
األرضي
ة
ر
الك
من
تنطلق
تي
ل
ا
الفضاء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األرضية توفيرها .جزء من سفن
ة
ر
الك
على
الموجود
لتلسكوب
ا
يستطيع
ال
معلومات
للعلماء
تضيف
وبذلك
لخ،
ا
و
ها
قمار
أ
أحد
أو
الكواكب،
ّ
تسمى سفينة فضاء مأهولة ،مقارنة بسفينة الفضاء غير المأهولة.
الفضاء يكون على متنها أشخاص ،وهذه ّ
حية – الماء ،األكسجين،
ال
الكائنات
لحياة
مالئمة
عليها
ة
البيئي
روف
ظ
ال
ة.
األرضي
ة
ر
الك
سطح
مما نعرفه ،حتّى اآلن ،ال حياة ّإال على
ّ
ّ
ّ
ّ
مجال مريح لدرجات الح اررة والخ .في الكواكب األخرى ،على ما يبدو ،ال تتوفّر مثل هذه الظّروف.
ي ،في مكان وزمان محددين ،قر ًيبا من سطح
أحوال الطّقس – المقصود بمصطلح "أحوال الطّقس" هو مجمل ال ّ
الجو ّ
مميزات لحالة الغالف ّ
المقسمة إلى خريف ،شتاء ،ربيع ،وصيف .وهي تختلف عن بعضها في عدد من
السنة
األرضّ .
ّ
تتغير أحوال الطّقس بحسب فصول ّ
الرياح.
و
طوبة
الر
،
وء
الض
ة
شد
،
هار
الن
طول
ة،
ر
ر
ا
الح
درجة
مثل
المتغيرات،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السنة .من
ميالن محور الكرة
األرضية ،في مسار دورانها حول ال ّشمس ،هو الّذي ّ
ّ
يسبب االختالفات في طول الّنهار والليل ،وفي فصول ّ
السنة ،إذ عندما يكون عندنا صيف يكون شتاء في أستراليا ،بل
أن بعد الكرة
ّ
المهم تذ ّكر ّ
األرضية عن ال ّشمس ليس هو الّذي يحدد فصول ّ
ّ
بالنسبة إلى ال ّشمس.
ة
األرضي
ة
ر
الك
ميالن
اوية
ز
هو
د
يحد
الذي
ّ
ّ ّ

5

6

السّيار .في أعقاب ذلك ،أصبح التّعريف الجديد ال
سيارة .في المؤتمر
حتّى اآلن ،وردت في المراجع
الفلكي الّذي ُعقد في براغ في آب ّ ،2006
العلمية تسعة كواكب ّ
ّ
غير التّعريف للكوكب ّ
ّ
السّيارة.
اكب
و
الك
قائمة
من
ج
ُخر
ينطبق على بلوتو ،ولذلك أ
ّ
المذنبات والكويكبات.
مسية أجسام
إضافية مثل ّ
ّ
السّيارة وأقمارها ،توجد في المجموعة ال ّش ّ
باإلضافة إلى الكواكب ّ
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السماوية
 1.1األجرام
ّ
للمربية)
(خلفية
رئيسية
أفكار
ّ
ّ
ّ


النجوم (ال ّشموس) والكواكب.
الحيز الّذي توجد فيه الكرة
األرضية واألجسام األخرى ،مثل :القمر ،ال ّشمسّ ،
ّ
الفضاء هو ّ



األرضية واألقمار مثلها مثل أجسام أخرى في المجموعة ال ّشمسية
للضوء .الكرة
ًا
ضوء ،ولذلك تعتبر
ال ّشمس تنتج
ّ
مصدر ّ
ً



كروية.
الكرة
األرضية ،ال ّشمس ،القمر والكواكب األخرى هي ّ
ّ

ال ّشمس هي نجم والكرة األرضّية هي كوكب .

للضوء.
– باستثناء ال ّشمس – ال تنتج
ضوءا ،ولذلك فهي ال تعتبر مصادر ّ
ً




7
النباتات.
الكرة
األرضية هي المكان الّذي على سطحه يعيش البشر والحيوانات و ّ
ّ

األرضية وفي الفضاء تحدث ظواهر دورّية مختلفة ،على سبيل المثال :دوران األرض حول نفسها (الّذي يسبب
في الكرة
ّ

األرضية تدور حول ال ّشمس وحول
سماوي آخر (الكرة
الدوران حول جرم
النهار والليل على الكرة
األرضية)ّ ،
ظاهرة ّ
ّ
ّ
ّ
نفسها) وأطوار القمر.



تتغير خالل ال ّشهر .ظاهرة أطوار
أطوار القمر هي الجزء المضيء من القمر الّذي نراه بعيوننا .للقمر أطوار مختلفةّ ،



الضوء تكون ًّ
ظال.
ال ّشمس الّتي تضيء على أجسام ال تعكس ّ
ّ
يستعمل اإلنسان سفينة الفضاء للوصول إلى أماكن مختلفة في الفضاء من أجل دراستها.



األرضية.
اإلنسان مسؤول عن المحافظة على جودة البيئة على سطح الكرة
ّ

(تتكرر ك ّل شهر).
القمر هي دورّية
ّ



تفصيل األهداف
الضوء.
شمس ،ويبدون
اهتماما بها :أطوار القمر ال ّ
يفهم األطفال ظواهر تتعلّق بالقمر وال ّ
شمس هي مصدر ّ
ً
الضوء.
أن ال ّشمس هي مصدر ّ
يتعلّمون ّ
ألشعة ال ّشمس وطرق الوقاية منها.
عرض
يتعرفون على مخاطر التّ ُّ
ّ
ّ
الضوء.
يتكون عندما ال يعبر ّ
يتعلّمون ّ
أن الظّ ّل ّ

8
يتحددان بواسطتها (أطوار القمر).
ي ّ
أن أطوار القمر ّ
تتغير مع الوقت  ،و ّ
يتعلّمون ّ
ي والهجر ّ
أن ال ّشهر العبر ّ

7
8

األرضية وليس عليها (على سطحها).
أن الحياة تكون في (داخل) الكرة
ّ
ينتشر لدى األوالد مفهوم مغلوط ،وهو ّ
التعرف عليها ،وفي عالقتها مع
في
ز
ك
يتر
األطفال
ض
يا
ر
في
تناولها
ة.
علمي
ة
ر
ظاه
عن
ث
نتحد
نا
أن
أي
مس.
ش
ال
إلى
سبة
بالن
ة
األرضي
ة
ر
الك
و
القمر
حركة
شرح ظاهرة أطوار القمر يكمن في
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
بتوسع.
ي الّذي يكون تناوله في رياض األطفال ّ
ي والعبر ّ
التّقويم الهجر ّ
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األهداف وتفصيلها إلى سلوكيّات متوقّعة ونماذج لمبادرات
سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف

الضوء
شمس ،ويبدون
اهتماما بها :أطوار القمر ،ال ّ
يفهم األطفال ظواهر تتعلّق بالقمر وال ّ
شمس كمصدر ّ
ً
شمس هي مصدر
أن ال ّ
يعلمون ّ
بيعي.
ّ
الضوء الطّ ّ

األطفال –





وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ

النهار يوجد ضوء -
أن في ّ
يشرحون ّ
السماء.
في
تظهر
ألن ال ّشمس
ّ
ّ
إضافية تعتبر
ا
أجسام
صون
خ
يش ّ
ّ
ً
مصدر للضوء.
ًا
ناعية
ص
ضوء
مصادر
بين
زون
مي
ّ
يّ
وطبيعية.
ّ

أهمّية ضوء ال ّشمس (على
محادثة حول ّ
سبيل المثال :لو لم تكن هناك شمس ،ماذا
للنباتات ،لإلنسان ،وما شابه؟)
كان سيحدث ّ
معينة
فحص إذا كانت أم لم تكن أجسام ّ
الفرضية (هل القلم
"مصادر ضوء" ،وفحص
ّ
هو "مصدر ضوء"؟ هل المصباح هو
"مصدر ضوء"؟ وما شابه).
األرضية ومع
ة
ر
مجسم الك
مرس على
ّ
ّ
التّ ّ
مصباح (كمصدر ضوء يمثّل ال ّشمس) ،من
أجل تجسيد حقيقة كون ال ّشمس تضيء
األرضية ،في أوقات
أجزاء مختلفة من الكرة
ّ
مختلفة.
خالل التّجسيد يجب توضيح ا ّن الكرة
أن هذا هو
ّ
األرضية تدور حول محورها ،و ّ
النهار .يمكن تشجيع
و
الليل
ن
تكو
في
السبب
ّ
ّ
ّ
األرضية
األطفال على تجسيد دوران الكرة
ّ
حول نفسها وحول ال ّشمس ،بالحركة.

يمتنعون عن تعريض أجسامهم ألشعة -
ّ
ال ّشمس ،وبال ّذات في فصل الصيف
وفي ساعات اشتداد الح اررة :يدهنون
ظ ّل.
اقيا ويبقون في ال ّ
يما و ً
كر ً
َّ
يبحثون عن أماكن لعب مظللة في
الساحة.
ّ
الساحة.
في
لة
ل
مظ
أماكن
يقيمون
ّ
ّ

ظ ّل،
أهمّية المكوث في ال ّ
محادثة حول ّ
خاص في ساعات الظّهر (وقايةً من
وبشكل
ّ
أشعة ال ّشمس) ،للوقاية من الجفاف أو من
ّ
ضربة شمس.

-

-

التعرض
يتعرفون على مخاطر ُّ
ّ
شمس وطرق الوقاية
ألشعة ال ّ
ّ
منها.





يتكون عندما ال
يعرفون ّ
أن الظّ ّل ّ
لضوء.
يعبر ا ّ



يصفون موقع ال ّشمس في السماء في -
ّ
النهار المختلفة .يتابعون
ساعات ّ
ظهور الظّ ّل (ظ ّل شجرة ،جسم الطّفل
وما شابه) ،ويربطون بين مكان
ال ّشمس وشكل الظّ ّل.

متابعة التّغييرات في طول الظّ ّل خالل
يتكون
ساعات ّ
النهار (مثل – الظّ ّل الّذي ّ
لعصا غرست في األرض في محيط
الروضة ،ظ ّل لجسم طفل ،ظ ّل لمباني،
ّ
األشجار).



يلعبون بتكوين ظالل في الساحة- :
ّ
يقفون في طريق ضوء ال ّشمس لتكوين
الظّ ّل

الية مخطّطة
فع ّ
ألعاب ظ ّل خالل رحلة أو ّ
الساحة.
في ّ
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سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ





ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف

ظالال بواسطة مصادر ضوء -
يكونون
ً
ّ
أخرى ،بمصباح على سبيل المثال.
تكون الظّ ّل بواسطة
يصفون
ّ
كيفية ّ
الساحة.
في
أجسام
ّ
يجرون تجارب من أجل فحص
المتغيرات الّتي تحدد حجم الظّ ّل.
ّ
-

طريق أمام
سد ال ّ
ألعاب تكوين ظ ّل بسبب ّ
ضوء ال ّشمس بواسطة الجسم (قطعة كرتون،
دمية).
تكوين أشكال بواسطة عكس ظلّها على
الساحة بواسطة ضوء ال ّشمس،
الحائط– في ّ
أو داخل الغرفة بواسطة ضوء المصباح.
بناء مزولة (ساعة ظ ّل)
ِّ
تتكون
محادثة حول صور ظلّية في الليل ّ
ناعية ،مثل
بواسطة مصادر إضاءة ص ّ
مصابيح ال ّشوارع.
التّمثيل بواسطة األراجوز (خيال الظّ ّل).
فرضيات حول العوامل الّتي
مناقشة وطرح
ّ
تؤثّر على حجم الظّ ّل وفحص هذه
فرضيات.
ال ّ
ممارسة لمس أغراض موجودة في ال ّشمس
وأغراض موجودة في الظّ ّل ،والمقارنة بين
ال ّشعور بالح اررة.
قياس درجات الح اررة والمقارنة بينها :في
المعرضة
الساحة ،في األماكن المكشوفة
ّ
ّ
الساحة ،في الظّ ّل (تحت
في
،
مس
ش
ال
ة
ألشع
ّ
ّ
ّ
المكيفة.
الروضة
ّ
شجرة) ،وفي داخل ّ

-

متابعة موثّقة ألطوار القمر بمساعدة الوالدين
(يمكن التّصوير).
ي أو
تشخيص مكاننا في ال ّشهر الهجر ّ
ي.
العبر ّ
األول من) الشهر
تشخيص بداية (اليوم ّ
ي.
ي أو الهجر ّ
العبر ّ
اإلسالمية أو
عالقة أطوار القمر باألعياد
ّ

-

النظر إلى القمر بواسطة منظار /تلسكوب.
ّ
يمكن أن نطلب من األطفال أن يصفوا ما
فرضيات حول
الرسم ،أو طرح
ّ
رأوه بواسطة ّ
السؤال كيف يبدو سطح القمر؟ يمكن جمع
ّ
معلومات حول ذلك ،والبحث عن إجابات
على ضوء هذه المعلومات.
طرق إلى حقيقة كون القمر ليس
يمكن التّ ّ
مصدر للضوء بل يعكس ضوء ال ّشمس.
ًا
قراءة أو مشاهدة صور ،أفالم ،كتب وما
األرضية ،القمر وال ّشمس.
شابه تتناول الكرة
ّ

-

يتغير
يعرفون ّ
أن ظهور القمر ّ
شهر
أن ال ّ
على طول ال ّ
شهر ،و ّ
االسالمي)
ي (في التّقويم
الهجر ّ
ّ
يتحددان
وفي ال ّ
ي ّ
شهر العبر ّ
بواسطته.





يتابعون ظهور الهالل

يصفون بطرق مختلفة (مثل :محادثة- ،
رسم تصوير) تغيُّر أطوار القمر خالل
الشهر .



األيام الّتي -
يكتشفون القمر في
ّ
اليهودية.
يمكن رؤيته فيها.
ّ



يشخصون الجزء من ال ّشهر بحسب
ّ
أطوار القمر (اآلن /وسط /بداية/
ألن القمر)...
نهاية ال ّشهر ّ

-

-
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العلمي
اليات بطريقة البحث
فع ّ
نماذج ل ّ
ّ
الساحة)،
أن حجم الظّ ّل تحت شجرة ّ
تغ ّير الظّ ّل! في أعقاب "البحث" عن الظّ ّلّ ،
يتبين لألطفال ّ
معينة (أو حتّى تحت عريشة في ّ
يتغير .ففي حين يكون في الصبح ًّ
تغير الظّ ّل هذه ،وطرح
ظال ًا
معين ،يكون في ال ّ
ظهيرة أصغر .يمكن بحث ظاهرة ّ
كبير وباتّجاه ّ
ّ
ّ
السماء).
فرضيات ،وا ا
جرء متابعة موثّقة الكتشاف طول الظّ ّل بحسب ساعات ّ
ّ
النهار (موقع ال ّشمس في ّ

كيفية فحص
يمكن بحث سبب تغيُّر طول الظّ ّل – ما هي العوامل الّتي تؤثّر في طول ّ
معين ،وطرح أفكار حول ّ
ظل غرض ّ

للضوء
يجسد ال ّشمس) ،وجسم غير عاكس ّ
فرضيات .يمكن أن نقترح على األطفال تجربة ،بواسطة إضاءة ص ّ
ال ّ
ناعية (مصباح _ ّ
ظل كبير أو صغير .نسأل ما الّذي يمكن أن
(مثل سواك – ق ّشة أسنان) وشاشة .نطلب من األطفال ًا
أفكار حول طريقة تكوين ّ

بالنسبة
نغير مكان المصباح ّ
أيضا أن ّ
نبعد مصدر ّ
نبعد ال ّشاشة) .يمكن ً
نقربّ /
(نقربّ /
نفعله لتغيير طول ظ ّل ّ
الضوءّ ،
السواك ّ
يتغير طول الظّ ّل وموقعه ،بحسب مكان المصباح .كما يمكن إجراء قياسات:
السواك – من فوقه ومن حواليه ،وفحص كيف ّ
إلى ّ

ظ ّل عندما تكون اللمبة عن جانبه ،وما شابه.
ظ ّل عندما يكون المصباح من فوق ،طول ال ّ
طول ال ّ

مرة ك ّل
أطوار القمر :في أعقاب مناقشة أطوار القمر ،تطلب مرّبية البستان من األطفال مشاهدة القمر (على سبيل المثالّ :

ثالثة ّأيام) ،ورسمه أو تصويره .في منتصف فترة المشاهدة ،يمكن أن نطلب من األطفال ،بين الحين واآلخر ،أن يرسموا القمر
صور من اإلنترنت أو من كتب حول الموضوع.
ًا
فرضية) .بعد هذه الممارسة ،تعرض المرّبية
كما يتوقّعونه بعد ثالثة ّأيام (طرح
ّ
(تتكرر ك ّل شهر).
أن الظّاهرة هي دورّية
في أعقاب المشاهدات يمكن أن نستنتج ّ
ّ
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 2.2حالة الطّقس
للمربية)
(خلفية
رئيسية
أفكار
ّ
ّ
ّ







السنة هي ظاهرة دورّية.
فصول ّ

الرطوبة.
النهار /الليلّ ،
متغيرات :درجة الح اررة ،طول ّ
السنة بواسطة ّ
يمكن تمييز فصول ّ
الرياحّ ،
شدة ّ

وكمّيتها (في أعقاب تغيُّر
السنة تؤثّر على البيئة ،على سبيل المثال :على نوع ّ
فصول ّ
وكمّيتها ،أو على نوع الحيوانات ّ
النباتات ّ

الرواسب).
قوة ّ
الظّروف ّ
الضوءّ ،
البيئية مثل درجة الح اررةّ ،
السنة تؤثّر على أسلوب حياتنا.
فصول ّ

تسبب تلويث الهواء) ويتأثّر بها (على سبيل
يؤثّر اإلنسان على الطّبيعة (على سبيل المثال :في استعمال الوسائل التّ
كنولوجية الّتي ّ
ّ
طقس).
المثال :أحوال ال ّ

تفصيل األهداف
األطفال –
.1

يتعرفون على ظواهر مختلفة تتعلّق بأحوال الطّقس.
ّ
وكمّيات مختلفة،
ّ
يشخصون ويصفون ظواهر ألحوال الطّقس ،مثل درجات ح اررة ّ
متغيرة ،رواسب من أشكال ّ
بقوى مختلفة ،غيوم من أنواع مختلفة.
رياح ً
النهار والليل ،بين الفصول
يشخصون ويصفون تغييرات تتعلّق بظواهر ألحوال ال ّ
ّ
طقس ،خالل اليوم /بين ّ
المختلفة.

.1

يربطون بين التغييرات في أحوال الطّقس ،وبين التغييرات الّتي تحدث في البيئة.
طقس في البيئة.
يشخصون تأثير ظواهر معينة تتعلّق بأحوال ال ّ
ّ
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تصرفات متوقّعة ونماذج لمبادرات
األهداف وتفصيلها إلى ّ
سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

تعرف األطفال على ظواهر مختلفة تتعلّق بأحوال الطّقس.
 .1ي ّ
األطفال –

يش ّخصون ويصفون ظواهر ألحوال





يتحدثون عن ظواهر أحوال الطّقس.
ّ



متغيرات مختلفة تتعلّق بأحوال -
يتابعون ّ
الطّقس ،مثل درجة الح اررة ،أنواع
الرياح.
وقوة ّ
ّ
الرواسب ّ
متغيرات مختلفة تتعلّق بأحوال
يقيسون ّ
الطّقس (مثل درجة الح اررة بواسطة
مقياس درجات الح اررة (ميزان ح اررة)،
أو المطر ،بواسطة مقياس المطر.
طقس
سجلون على لوحة أحوال ال ّ
ي ّ
الرواسب
ّ
الرياحّ ،
المتغيرات التّاليةّ :
ودرجات الح اررة.



متغيرات مختلفة تتعلّق بأحوال
يوثّقون ّ
الرسم ،التّصوير،
الطّقس بواسطة ّ
التّرميز.



طقس،
يقارنون بين ظواهر أحوال ال ّ
النهار.
بين الليل و ّ



يشاهدون الغيوم ،يصفونها ،ويصفون
التغييرات الّتي تط أر عليها.



ويميزونها
يشخصون الغيوم الماطرة،
ّ
ّ
عن الغيوم غير الماطرة.

بكم ّيات مختلفة ومن أنواع
رواسب ّ
مختلفة ،رياح مختلفة الشدة،
غيوم من أنواع مختلفة.

المتعلّقة بظواهر أحوال الطّقس،



خالل اليوم /بين ال ّنهار والليل/
بين الفصول المختلفة.

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ

اس من أجل الحصول -
يستعملون الحو ّ
(حاسة
قس
ط
ال
ال
و
أح
على صورة عن
ّ
ّ
البصر – وصف الغيوم من أنواع
مختلفة ،وصف رواسب وغيرها؛
حاسة اللمس ،الرياح ،درجة الح اررة- ،
ّ
ّ
الرياح،
–
مع
الس
ة
حاس
طوبة؛
الر
ّ
ّ
ّ
ّ
المطر ،وما شابه).

متغيرة،
الطّقس ،مثل درجات حرارة ّ

يش ّخصون ويصفون التغييرات

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف
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جوالت قصيرة ألخذ انطباع عن ظواهر
الحث على
أحوال ال ّ
طقس (مع التّشجيع و ّ
اس).
استعمال مختلف الحو ّ
متابعة أحوال الطّقس وتوثيقها (بواسطة
أدوات قياس مثل ميزان ح اررة ،مقياس مطر،
وأدوات توثيق مثل آالت تصوير ،أدوات
كتابة ،لوح أحوال الطّقس ،بطاقات مع رموز
أحوال الطّقس).
ومنهجي
يومي
متابعة وتوثيق ووصف
ّ
ّ
لظواهر أحوال الطّقس.
كمّية
بناء أدوات للقياسات المختلفة ،مثل ّ
الرياح).
(دوارة ّ
األمطار ،سرعة ّ
الرياح ّ

سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف

طقس وبين التّغييرات الّتي تط أر على البيئة.
 .2يربط األطفال بين تغييرات في أحوال ال ّ
األطفال –

يش ّخصون تأثير الظّواهر المختلفة

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



شخصون ظواهر تتعلّق بأحوال -
ي ّ
الطّقس – رطوبة األرض في أعقاب
المطر /ظهور حيوانات مثل
حلزونات /أشجار انحنت بسبب
الرياح ،الشعور بالبرد أو الحر ،وما -
ّ
شابه.



فرضيات تتعلّق
يطرحون أسئلة و ّ
النباتات في
بظواهر سلوك الحيواناتّ /
أحوال الطّقس المختلفة.



يربطون بين سلوك الحيوانات/
النباتات /اإلنسان وبين أحوال الطّقس:
ّ
الناس والحيوانات يلجؤون إلى ما
ّ
يحميهم من األمطار ،أوراق األشجار -
الناس
تسقط في الخريف ،يلبس ّ
المعاطف في ال ّشتاء ،ويحملون
ال ّشماسي وغيرها .يمكن أن نناقش
المو ّاد الّتي تصنع منها المعاطف أو -
شمسية.
ال ّشماسي .كما يمكن صنع
ّ



يطرحون أسئلة تتعلّق بتوقُّعات أحوال
طقس.
ال ّ



ططون سلوكهم على ضوء مشاهدة
يخ ّ
أو االصغاء إلى توقّعات أحوال
الطّقس ،بمساعدة المرّبية.

المتعلّقة بأحوال الطّقس على
البيئة.
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االصغاء إلى أو مشاهدة توقّعات أحوال
الراديو،
الطّقس
ّ
اليومية بواسطة التّلفزيونّ ،
الصحف.
اإلنترنتّ ،
النباتات ،الحيوانات ،منظر
متابعة التّربةّ ،
السماء والغيوم في ظروف أحوال الطّقس
ّ
المختلفة ،وصفها وتوثيقها بوسائل مختلفة
الرسم ،التّصوير أو التّسجيل).
(بواسطة ّ
السلوك في أعقاب
مناقشة حول طريقة ّ
مشاهدة /سماع توقّعات أحوال الطّقس
بالتلفزيون أو الراديو (مالءمة المالبس ،اتّخاذ
قرار بالخروج في رحلة).
المتغير من يوم إلى
الرياح
ّ
فحص اتّجاه ّ
آخر ،باالستعانة بكيس نايلون أو بالون
منفوخ (يختار األطفال نقطة تنسيب ،بناء
يحددون ويوثّقون االتّجاه).
عليها ّ
الرواسب ،قياس درجة الح اررة
كمّية ّ
قياس ّ
النهار.
يوميًّا ،وفي ساعات مختلفة خالل ّ

العلمي
اليات بطريقة البحث
لفع ّ
نماذج ّ
ّ
-

يتغير بين ساعة وأخرى ،أو بين يوم وآخر .في
الرياح ّ
الرياح :يستطيع األطفال أن يفحصوا هل اتّجاه ّ
فحص اتّجاه ّ

-

طقس؟
الرياح متعلّق بأحوال ال ّ
يمكن متابعة البحث وفحص هل اتّجاه ّ

-

الرياح (كيس
قوة /سرعة ّ
أعقاب طرح فرضّيات ،يقترح األطفال طرقًا لفحصها .يمكن أن نقترح عليهم االستعانة بمقياس ّ
النتائج.
نايلون ،بالون منفوخ) .يختار األطفال نقاط تنسيب ،بناء عليها ّ
الرياح ويوثّقون ّ
يتحدد اتّجاه ّ

ينية تكون موحلة في ال ّشتاء ،بينما ال يكون
أن التّربة الطّ ّ
تسرب المياه في أتربة من أنواع مختلفة .من المعلوم ّ
فحص ّ

النقب يمتاز بالفيضانات .إذا كانت الظّاهرة تتجلّى لعيون األطفال
الرمل المبلول على شاطئ البحر
ً
أن ّ
موحال .كما ّ
ّ

فرضيات لهذه
الرمل) ،وتثير اهتمامهم ،يمكن أن نطلب منهم طرح
ّ
(وحل وبرك ماء في ّ
الساحة وتربة رطبة في حوض ّ

أيضا أن نقترح عليهم استعمال
ًا
فرضيات .يمكن لألطفال أن يقترحوا
ال ّ
ظاهرة ،وفحص ال ّ
أفكار للفحص ،ومن الممكن ً
القنينة .يمكن تحويل هذا الجزء إلى قمع  -محقان).
القسم
العلوي من قناني المشروبات الخفيفة والذي يش ّكل ثلث طول ّ
ّ

عدة
القنينة .إذا توفّرت ّ
تكون إلى داخل ّ
ندبق ورق ترشيح على باب ّ
بواسطة ورق الصقّ ،
القنينة ،وندخل القمع الّذي ّ
كمّية
طينية حمراء إلخ...
ّ
مواعين ،يمكن وضع أنواع مختلفة من األتربة ،مثال :رمل بحر ،تربة ّ
نصب على ك ّلٍ منها ّ
أيضا أن نقيس الوقت الّذي يستغرقه الماء للوصول إلى قعر الماعون ،في ك ّل
متساوية الماء ،ونصف ما نرى .يمكن ً
واحد منها.

دمج التّكنولوجيا
-

دوارة رياح .يقترح األطفال اقتراحات ،وعندها نختار
بناء ّ
دوارة هواء /رياح :لقياس سرعة ّ
الرياح واتّجاهها ،يمكن بناء ّ
المفضل
الد ّوارة ،وأجزائها ،ووظائفها ،وطرح أسئلة تتعلّق بالمو ّاد الّتي من
أيضا التّ ُّ
طرق إلى مبنى ّ
ّ
المو ّاد المالئمة .يمكن ً

-

يقدم بها
كمّية األمطار ،يمكن بناء أداة لجمع مياه األمطار .يجرون مناقشةّ ،
بناء مقياس – مطر :من أجل قياس ّ

الد ّوارة ومدى ثنيها ،كما من
الد ّوارة منها ،وأسباب ذلك .يمكن طرح أسئلة تتعلّق ،على سبيل المثال ،بعدد أذرع ّ
أن نبني ّ
ّ
المفضل بناء المحور ،والخ.
ّ
حدث عن
السهل تثبيته وقراءة معطياته وغيرها .يمكن التّ ّ
األطفال اقتراحاتهم حول ّ
كيفية بناء مقياس مطر ،يكون من ّ

الضرورّية لبناء مقياس مطر ،أو أجزاء منه ،على سبيل المثال :بناء مقياس مطر من ّقنينة مشروبات شفّافة،
المو ّاد ّ

الزجاج وغيرها).
بالمقارنة مع ّقنينة غير شفّافة؛ حسنات /سيئات ّقنينة البالستيك بالمقارنة مع ّقنينة من ّ
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 .3عالم من صنع اإلنسان :منتجات في بيئتنا
كنولوجية
الفصل "عالم من صنع اإلنسان :منتجات في بيئتنا" يرّكز على التّكنولوجيا ،كموضوع قائم بذاته .اختيار المنتجات التّ
ّ

اليات في
فع ّ
الّتي يتناولونها في البستان ،يكون ذات صلة بالمضامين الّتي يتعلّمونها في البستان ،وبالحاجات الّتي تثور خالل ال ّ
الروضة.
ّ

اليات ترّكز على التّكنولوجيا في سياق تناول موضوع الحيوانات (ص،)23 :
فع ّ
السابقة ،أوردنا نماذج لدمج ّ
في الفصول ّ
النباتات (ص )29 :أو المناخ (ص.)40 :
ّ

للمربية)
(خلفية
رئيسية في التّكنولوجيا
مبادئ
ّ
ّ
ّ
أ.

اإلنسانية.
توفّر التّكنولوجيا حلوًال للحاجات
ّ

ب.

كنولوجية هي نتيجة لتفكير اإلنسان وعمله.
المنتجات التّ
ّ

ث.

تكنولوجية.
عمليات التّصميم ( ،)Designيخطّطون ويبنون منتجات
ّ
بواسطة ّ

ح.

معينة هو ح ّل وسط بين ال ُمتطّلبات ،مع الطموح إلى تحقيق ح ّل أمثل.
ك ّل ح ّل لحاجة ّ

ت.

عملية لإلنسان.
تتناول التّكنولوجيا استغالل مو ّاد
طبيعية ،وتحويلها لمنتجات ّ
ّ

ج.

معينة يمكن أن تكون هناك حلول (منتجات) مختلفة.
لحاجة ّ

خ.

كنولوجي هناك حاجة إلى مو ّاد ،مصادر طاقة ،معلومات ونقود.
للنشاط التّ
ّ
ّ
كنولوجي على المجتمع وعلى البيئة.
طور التّ
يؤثّر التّ ّ
ّ

د.

تفصيل األهداف
األطفال –
.1
.2
.3
.4

يؤديها.
أن لك ّل منتج
تكنولوجي وظيفة ّ
يتعرفون على منتجات في بيئتهم ،ويعرفون ّ
ّ
ّ
فهما للعالقة بين مواصفات المنتج (شكل المنتج والمو ّاد الّتي صنع منها) ،وبين وظيفته.
يطورونّ ،أوًالً ،
ّ
فهما لمبنى أجزاء المنتج ووظائفها.
رون
يطو
ً
ّ
كنولوجية على البيئة.
وعيا لتأثيرات المنتجات التّ
ّ
يطورون ً
ّ

تكنولوجية ،بشكل
اليات ينشغلون بها في منتجات
ّ
فع ّ
لتحقيق أهداف المنهج في مجال التّكنولوجيا ،علينا أن نوفّر لألطفال ّ

َّ
تكنولوجية من بيئة األطفال ،وتشجيعهم على "التّفكير
تطرقًا إلى منتجات
مخطّط
اليات في البستان ُّ
ّ
فع ّ
وموجه .يمكن أن ندمج بال ّ
التّكنولوجي" ،عندما نحاول أن نجد ًّ
معينة.
حال لحاجة ّ
ّ
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بعملية التّصميم (على سبيل المثال :طرح
معينة تتعلّق
ّ
عملية التّصميم بالمستويين التّاليين :أ .ممارسة مهارات ّ
يمارس األطفال ّ
عملية تصميم شاملة ،تشمل مهارات التّصميم،
أفكار ّ
لحل أو اختيار مو ّاد مناسبة لبناء منتج ما دون بنائه عمليًّا) .ب .ممارسة ّ

ابتداء من تشخيص الحاجة إلى المنتج ،وبناء المنتج ،وتقييمه.
ً
اليات التّالية:
فع ّ
لتحقيق أهداف الموضوعّ ،
حبذا لو أجرينا ال ّ

 .1مناقشة حول المنتجات  -في الغالب ،نحن نستعمل المنتجات دون أن نف ّكر بوظيفتها وبطريقة عملها .إذا ناقشنا
وعيا لهذه الجوانب.
يطورون ً
وظيفتها ،مبناها ،والعالقة بين الوظيفة والمبنىّ ،
فإن األطفال ّ
تتطرق المناقشة إلى المرّكبات التّالية:
.2
ّ

اسم المنتج :على سبيل المثال ،نشير إلى المنتج موضوع المناقشة ،ونسأل ما هو المنتج الّذي أشير إليه؟

أ.

مهم في اكتساب اللغة وتطوير التّفكير والفهم.
التّسميات هي جزء ّ

تؤدي الوظيفة نفسها؟ من أجل التركيز على
أي منتجات أخرى ّ
وظائف المنتج :ما هي استعماالت المنتجّ ،

ب.

أن يقودنا إلى
الموضوع ،يمكننا أن نسأل ماذا ّ
السؤال يمكن ّ
يطور أحد هذا المنتج؟ هذا ّ
كنا سنفعل لو لم يخترع ّ /
لتؤدي الوظيفة نفسها ،وما هي التّغييرات
يخية
لتطور المنتج – منتجات استعملت في الماضي ّ
الجوانب التّار ّ
ّ

(التّحسينات) الّتي طرأت عليه.
ت.

أهمّية الموضوع ،يمكن أن نسأل على
مرّكبات المنتج :ما هي األجزاء الّتي يترّكب منها المنتج؟ للتّركيز على ّ
أن هذا الجزء
سبيل المثال :ماذا كان سيحدث للمنتج لو لم يكن يحتوي على جزء ّ
معين؟ ماذا كان سيحدث لو ّ

نتطرق إلى حاالت
كان
مصنوعا من ّ
مادة أخرى؟ ماذا كان سيحدث لو كان له شكل مختلف؟ كما يمكن ّ
ً
أن ّ

الساحة بواسطة شوكة طعام
ّ
خيالية ،وأن نسأل على سبيل المثال :هل يمكننا جمع أوراق األشجار المتساقطة في ّ
وما شابه؟

تؤدي الوظيفة نفسها .على سبيل المثال :ما
 .3مقارنة :بحسب
اإلمكانيات ،تطرح أسئلة مقارنة الفروق بين منتجات مختلفة ّ
ّ

الزجاج وكأس من الكرتون؟ ما هي حسنات
الفرق بين شوكة من المعدن وشوكة من البالستيك؟ ما الفروق بين كأس من ّ

طورّية (رأسها على شكل
صابة) رأسه على شكل قلب وبين ال ّ
ّ
كل منتج بالمقارنة مع اآلخر؟ ما الفرق بين معول (فأسّ /

مستطيل)؟

 .4اقتراحات للتّحسينُ :يسأل األطفال عن طرق لتحسين أو تغيير المنتج .ال حاجة إلى إجراء التّحسينات أو التّغييرات
عملية
وسيئاتها المختلفة .طرح أفكار للتّحسين أو للتّغيير هو جزء من
ّ
المقترحة ،ويمكن االكتفاء بمناقشة حسناتها ّ

التّصميم.

شمسيات،
عملية تصميم لمنتج جديد ،على سبيل المثال :تصميم وبناء عرائش أو
ّ
أن يجروا ّ
 .5التّصميم :يطلب من األطفال ّ
الساحة.
لتظليل ّ
الزوايا المكشوفة في ّ
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تصرفات متوقّعة ونماذج لمبادرات
األهداف وتفصيلها إلى ّ
سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف

يؤديها.
أن لك ّل منتج
تكنولوجي وظيفة ّ
تعرف األطفال على منتجات في بيئتهم ،ويعرفون ّ
 .1ي ّ
ّ
يذكرون اسم المنتج.
يشرحون ما هي الوظائف الّتي
يؤديها المنتج لخدمة اإلنسان.
ّ

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ

األطفال –



"ينادون" على المنتج باسمه.



بالنسبة لهم،
أهمّية المنتج ّ
يشرحون ّ
وما كان سيحدث لو لم يكن هذا
موجودا لخدمتهم.
المنتج
ً



تؤدي
يذكرون منتجات مختلفة
ّ
وظائف متشابهة ،على سبيل المثال:
معول (فأس) لها رأس على شكل قلب
وطورّية.
-



وظيفية)
يذكرون أجزاء (مرّكبات
ّ
وتؤدي
،
مختلفة
مشتركة بين منتجات
ّ
وظائف متشابهة (على سبيل المثال:
الخشب
عصا من
طورّية
للمعول ولل ّ
ً
أن شكل
عادةً ،ورأس
معدنيّ ،إال ّ
ّ
المعدني مختلف).
الرأس
ّ
يذكرون ،إذا كان ذلك ممكنا ،منتجات
تؤدي وظيفة متشابهة في الماضي -
ّ
مكوى
ل:
المثا
سبيل
(على
ا
أيض
ً
ً
وشوبك).



لمبة  /مصباح كهرباء وشمعة فرن
غاز وبريموس (بابور /وابور).

يعقدون مقارنة بين منتجات مختلفة
تؤدي وظائف متشابهة.
ّ



-

محادثة حول وظيفة طريقة عمل المنتجات
اليومية
الّتي يستعملها األطفال في حياتهم
ّ
(على سبيل المثال :في أعقاب عمل في
الحديقة ،يمكن إجراء مناقشة حول المعول
الض ّارة ،عمل
ووظائفه :اقتالع األعشاب
ّ
مساكب؛ أو في أعقاب بناء بيت بالقرب من
الروضة – الحديث عن البيوت :الحاجة إلى
ّ
هيكل ،عن مبنى الهيكل ،وما شابه).
يؤدي
طرح أفكار لتحسين منتج موجود ،لكي ّ
وظيفته بشكل أفضل (على سبيل المثال:
إضافة غالف من المطّاط لعصا المعول
ظا على الكفّين).
حفا ً
دعوة والدين /أجداد ،للحديث عن أجهزة
كانت تستعمل في الماضي.
عرض منتجات بناها األطفال أنفسهم.
فوازير :أ .ماذا كان سيحدث لو  ...لم تكن
السّيارة؟ ب .ما هو المنتج
اإلبرة؟ لو لم تكن ّ
الّذي نستعمله إذا أردنا أن نروي الحديقة؟ أن
مكانا ما؟ أن نبحر في النهر؟
نضيء ً

اد الّتي صنع منها) وبين وظيفته
.1
فهما حول العالقة بين صفات المنتج (شكل المنتج والمو ّ
ّ
يطور األطفال ّأوًال ً
اد المختلفة الّتي
يش ّخصون المو ّ
صنع منها المنتج وأجزاؤه.
المادة
يالحظون العالقة بين ّ
يؤديها الجزء.
والوظيفة الّتي ّ

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ

األطفال –



يصفون المو ّاد الّتي صنعت منها -
أجزاء المنتج.

محادثة حول المو ّاد الّتي صنعت منها
منتجات مختلفة ،وحول سبب ذلك.



تحدثون عن صفات المو ّاد الّتي صنع -
ي ّ
منها الجزء.



يشرحون السبب لكون المنتج ،أو
معينة.
أجزائه مصنوعة من ّ
مادة ّ

أسئلة من نوع" :ماذا كان سيحدث لو"...
(على سبيل المثال :عصا المعول مصنوعة
من الخشب ،ماذا كان سيحدث لو كانت
لتتحمل
مصنوعة من الكرتون ( لم تكن
ّ
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سلوكيات متوقّعة
ّ

لسلوكيات متوقّعة
نماذج
ّ

ربية لتمكين األطفال
أعمال تبادر إليها الم ّ
وتحقيق األهداف
الضغط الكبير وما كانت ثابتة /صلبة).
ّ
 اختيار المو ّاد للمنتج الّذي يقترحه األطفالطرق إلى صفات المو ّاد.
(يخترعونه) ،مع التّ ّ

فهما لمبنى أجزاء المنتج ووظائفها.
ّ .3
يطور األطفال ً
يش ّخ ّّ ّّصون األجزاء الّتي يترّكب
منها المنتج.
يش ّخصون ك ّل جزء في المنتج،
شكل والوظيفة الّتي
والعالقة بين ال ّ
تؤديها األجزاء.
ّ

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ

األطفال –



يصفون األجزاء الّتي يترّكب منها -
المنتج



يشرحون ما هي وظيفة ك ّل جزء.



يمثّلون المنتج بكل أجزائه ،بشكل
أو
طا
تخطيطي (يضعون تخطي ً
ّ
يرسمون).



أن شكل الجزء يساهم
يشرحون كيف ّ
في الوظيفة الّتي يؤّديها (على سبيل -
المثال :في المعول – القلب ،الجزء
المعدني المصنوع على شكل قلب،
ّ
ًّ
ومالئما القتالع
أكثر
ا
حاد
يكون
ً
الض ّارة .عصا المعول
األعشاب
ّ
مصنوعة من الخشب المريح أكثر
لإلمساك بالمعول.

كنولوجية على البيئة.
وعيا لتأثيرات المنتجات التّ
ّ
يطور األطفال ً
ّ .4
اليومية من أجل
يعملون في الحياة
ّ
المحافظة على البيئة.

األطفال –

إقامة مركز "لتفكيك وتركيب وتدوير"
الروضة .يف ّكك األطفال
المنتجات القديمة في ّ
منتجات مختلفة ،ويعيدون تركيبها ،أو
يصنعون منها منتجات جديدة (إعادة
االستعمال).
فوازير" :ماذا كان سيحدث لوال وجود
كنا نستعمل
الجزء ...في المنتج؟ أو " ...لو ّ
فرشاة رفيعة لدهن البيت ك ّل ...مثال؟." ...
تشجيع األطفال على تخطيط المنتج الجديد
الرسم ،بالتّخطيط) ،من خالل
(في محادثة ،ب ّ
طرق إلى األجزاء المختلفة الّتي يترّكب
التّ ّ
منها.

وتشجع –
المربية أن تبادر
باستطاعة
ّ
ّ



يمتنعون عن إحضار الطعام في -
أكياس بالستيك جديدة ،في ك ّل يوم.



علبا ،وما شابه ،في
يجمعون قنانيً ،
صناديق التّدوير.

مناقشة حول تأثير استعمال المو ّاد في البيئة
(على سبيل المثال :كؤوس تستعمل لمرة
تلوث
واحدة ،مصنوعة من مو ّاد بال ّ
ستيكية ّ
البيئة.

-

إنتاج منتجات جديدة بواسطة استعمال مو ّاد
مستعملة.
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الروضة
نماذج للتّعلّم في مجال التّكنولوجيا في ّ
اإلضافيان "البيت" و "وسائل النقل" ،مرتبطان
يتطرقان إلى المنتج نفسه .المثاالن
األوالن "المعول" و "الشوكة"،
ّ
ّ
المثاالن ّ
ي من جهة أخرى.
تؤديها من جهة ،وفي مبناها ّ
مميزات المشتركة في الوظيفة الّتي ّ
بمجموعة أكبر من المنتجات ،ذات ال ّ
الماد ّ
دمى".
فع ّ
كذلك يرد مثاالن ل ّ
اليات تصميم" :تصميم عريشة" و "تصميم عربة ً
معول
عندما يشتغل األطفال في الحديقة ،يصطدمون بالحاجة إلى تقليب التّربة وح ْفر ُحفر .في هذا الظرف تبدأ المرّبية محادثة حول
المعول :وظيفته ،مبناه ،طريقة استعماله ،وما شابه:
 ما هي المو ّاد الّتي تصنع منها أجزاء المعول المختلفة؟ ولماذا؟ كيف ترتبط االجزاء ببعضها؟ ما هو شكلها؟ ولماذا؟كنا نصنع
كنا نصنع رأس المعول من الكرتون وليس من الحديد؟ ماذا كان سيحدث لو ّ ...
 ماذا كان سيحدث لو ّ ...(عصا) قصيرة  /طويلة ًّ
جدا؟
يدا
كنا نصنع ً
يد المعول من المطّاط وليس من الخشب؟ ماذا كان سيحدث لو ّ ...
ً
 هل هناك منتجات أخرى بواسطتها يمكن تقليب التّربة؟طاط على اليد لحماية الكفّين.
أن يطرحوا ًا
أفكار لتحسين المنتج – على سبيل المثال :إلصاق م ّ
يمكن أن نقترح على األطفال ّ
شوكة
المادة الّتي
خالل تناول ال ّ
طعام يمكن أن نلفت انتباه األطفال إلى ال ّشوكة ،ومناقشة وظيفتها ،مبناها ،وطريقة استعمالها :المبنى و ّ
سيئات ال ّشوكة المصنوعة من المعدن ،بالمقارنة مع المصنوعة من البالستيك؛ ماذا كان
تصنع منها أجزاء ال ّشوكة؛ حسناتّ /
سيحدث لو ...كانت أسنان ال ّشوكة قصيرة /طويلة أكثر من الالزم؟ مصنوعة من الكرتون؟ مصنوعة من الخشب؟ يمكن أن
السكاكين وال ّشوك؛ ماذا سيستعملون؟ وما شابه.
نتطرق إلى حالة افتر ّ
اضية ،فيها خرج األطفال في رحلة ونسوا أطقم المعالق و ّ
بيت

أرضية ،حيطان ،شبابيك ،أبواب وسقف .البيت هو منتج من صنع اإلنسان ،الهدف منه
حيز مغلق ،له
ّ
عام ،هو ّ
البيت بشكل ّ
نتطرق هنا إلى مصطلح "البيت" بمعناه الواسع ،أكثر من مصطلح
يسد حاجات
أن ّ
ّ
إنسانية ،ولذلك يعتبر ً
منتجا تكنولوجيًّا .نحن ّ
سكني" ،وهو يشمل مباني مثل "رياض األطفال" ،أو أماكن بناها اإلنسان للحيوانات .يمكن كذلك تناول المباني األخرى
"بيت
ّ
والّتي ليست بيوتًا مثل الجسور ،األبراج ،حديقة ألعاب.
الرئيسية
األفكار
ّ
اإلنسانية مأوى.
 تسد البيوت الحاجةّ
(مكونة من عدد من ال ّشقق /البيوت) أو بيت
عدة حلول :البيت الّذي نعرفه ،بناية سكنية
 لسد الحاجة إلى مأوى ّّ
خصوصي ،أو بيوت في ثقافات أخرى مثل – اإليجلو (بيت اإلسكيمو)  ،بيت من الطّين ،وما شابه.
ّ
جار للكلب.
دجنها .على سبيل المثال :يبني اإلنسان و ًا
 تخدم البيوت اإلنسان والحيوانات الّتي ّطبيعية متوفّرة في البيئة ليبنوا بها البيوت.
 في الثّقافات المختلفة وفي مناطق مختلفة ،يستعملون مو ّادّ
الصور ،في اإلنترنت ،وما
معن في المباني بالبيئة الطّ ّ
نقطة االنطالق للمناقشة حول هذه األفكار ،يمكن ّ
بيعية ،في ّ
أن تكون التّ ّ
متعدد
مبنى
مبنى ّ
سكني حديثً /
شابه .يمكن عقد مقارنات بين بيوت مختلفة في أماكن مختلفة في العالم (أنواع :إيجلو /خيمةً /
ّ
الطّوابق /بيت أرضيٍ ،
مبان للحيوانات ،وما شابه؛ مرّكبات – شبابيك /أبواب ،سقف وغيرها ،المو ّاد :تراب ،قماش ،باطون
ّ
ٍ
يخبئه لنا المستقبل في هذا المجال.
ما
ع
ق
ونتو
،
الحاضر
وفي
الماضي
في
مبان
بين
نات
ر
مقا
عقد
وغيرها) .كذلك يمكن
ّ
ّ
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يمكن مشاهدة ٍ
الروضة.
مأوى لحيوان يح ّل ضيفًا على البستانّ /
مبان تستخدم للحيوانات ،أو عمل "بيت" – ً
وسائل ال ّنقل
النقل هي مجمل الوسائل الّتي أنتجها اإلنسان
النقل .وسائل ّ
يتطرق هذا المثال إلى مجموعة ذات وظيفة مشتركة – وسائل ّ
ّ
ُّ
الناس والبضائع من مكان إلى آخر.
ولنقل
،
ه
لتنقل
ّ
يومية .في حياة البستان ،تسنح فرص كثيرة لتناول هذا الموضوع،
النقل هي منتجات
وسائل ّ
متنوعة واستعماالتها ّ
ّ
تكنولوجية ّ
شخصية حول استعمال وسيلة نقل (سفر بالقطار ،بسفينة ،بطائرة ،وما شابه ،انتقال من
على سبيل المثال :الحديث عن تجربة
ّ
الروضة.
بيت إلى آخر ،وسائل نقل ثقيلة تصل إلى موقع بناء قريب من ّ
ئيسية:
أفكار ر ّ
النقل هي ح ّل لحاجات انسانّية ُّ
للتنقل.
 وسائل ّ لحاجة ُّعدة وسائل نقل (على سبيل
الجو والبحر .في ك ّل طريق ّ
التنقل يمكن أن تكون طرق مختلفة :عن طريق ّ
البر و ّ
السّيارة).
البر يمكن ّ
أن نختار بين القطار أو ّ
المثال :في ّ
 تختلف وسائل النقل عن بعضها بالمبنى ،وبالمو ّاد الّتي تصنع منها ،بما يتّفق ووظيفتها.أي وسيلة نقل ،نحتاج إلى مصادر طاقة.
 لكي نستعمل ّوسلبية على المجتمع والبيئة.
إيجابية
لتطور وسائل النقل تأثيرات
ّ
ّ
ّ
طبيعية ،في الصور ،في اإلنترنت ،وما شابه.
ئيسية تجري بواسطة التمعُّن في وسائل ّ
النقل في البيئة ال ّ
مناقشة هذه األفكار الر ّ
الجو والبحر؛ ما الّذي يم ّكن
كذلك يمكن عقد مقارنات بين وسائل ّ
النقل المختلفة (الوظيفة :شاحنة /حافلة؛ مجال الحركةّ :
البر و ّ
النفّاثة
الد ّواسات في ّ
الوسيلة من الحركة :تحريك المجاذيف في الماءّ ،
السّيارة ،مبدأ ّ
الدّراجة الهو ّ
يدور الحركات في ّ
ائيةّ ،
محرك ّ
يخبئه
النفّاث) في الطّائرة ،وغيرها) .كذلك يمكن عقد مقارنات بين وسائل ّ
(المحرك ّ
النقل في الماضي والحاضر ،وتوقّع ما ّ
ّ
المستقبل في هذا المجال.

تصميم عريشة (تصميمها وبناؤها)
مأوى لحيوان ،بيت للدمى ،عريشة ،نموذج لمسجد /كنيسة أو
في إطار االنشغال في "البيوت" ،يمكن ممارسة تصميم وبناء ً
قصر.
خاص لهذه الممارسة:
تصميم العريشة وبناؤها هو نموذج
ّ
القوية
أشعة ال ّشمس ّ
الساحة من ّ
الربيع واشتداد ح اررة ال ّشمس ،يمكن التّفكير في بناء عريشة ،تحمي األطفال في ّ
بعد عطلة ّ
(يستعين األطفال بآبائهم لبناء العريشة).
بناء عريشة يوفّر ًّ
مهما وذا صلة باألطفال.
حال تكنولوجيًّا ًّ
ألي غرض تبنى العريشة؟ من سيستعملها؟ كم يجب أن يكون حجمها؟
ّ
(للسقف) :أقمشة قديمة ،الواح خشب ،شواكيش ،مسامير ،زينة).
 ما الّذي نحتاجه لبناء العريشة (مو ّاد تعريش ّمعا.
في مرحلة التّخطيط ،يمكن الخروج إلى ّ
الساحة ،والجلوس في المنطقة الّتي تنوون إقامة العريشة فيها ،وتخطيط بنائها ً
حباال ،أو نضع ألواح خشب لبيان حدود العريشة ،أو نزرع
أن نضع عالمات على األرض ،أو نمد ً
على سبيل المثال :يمكن ّ
مودا يشير إلى االرتفاع المطلوب للعريشة.
ع ً
ططوا  /يرسموا العريشة الّتي نريد إقامتها.
أن يخ ّ
يمكن أن نطلب من األطفال ّ
عملية التّخطيط والبناء ،تثور مشاكل تتطلّب ًّ
حال ،على سبيل المثال:
خالل ّ
عمودا نحتاج؟
 كمً
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وسيئات استعمال مو ّاد معينة .على سبيل المثال،
أي المو ّاد نستعمل لألعمدة؟ للجوانب؟ يمكن مناقشة حسنات ّ
ّ
استعمال الخشب أو المعدن لألعمدة.
مثال ،وصل عص ّي بواسطة المسامير).
 كيف يمكن إنتاج لوح خشب طويل؟ (يمكن ًاسعا بما يكفي ،إلدخال طاولة إلى العريشة؟
 كيف نصنع ً"بابا" و ً
نحضر مو ّاد تعريش ال تسقط؟
 كيفّ
نتمعن في مبنى
خالل بناء العريشة ،يمكن أن
ّ
نتحدث عن األدوات الّتي نستعملها ،مثل ال ّشاكوش والمسامير .يمكن أن ّ
يؤديانها.
مميزاتهما ،ومدى مالءمتهما للوظيفة الّتي ّ
المسمار وال ّشاكوش ،ومناقشة ّ
دمى
عربة ً
بالنسبة لألطفال،
الية ذات معنى ّ
في إطار االنشغال بوسائل ّ
الفع ّ
النقل ،يمكن ممارسة تخطيط وسائل نقل مختلفة .لكي تكون ّ
معينة ،ويكون باإلمكان استعمالها بعد بنائها ،على سبيل المثال عربة،
من
المفضل بناء وسيلة نقل ّ
تحل مشكلة أو ّ
تسد حاجة ّ
ّ
سيارة لعبة ،أو عربة لدمية .تخطيط وبناء عربة دمية:
ّ
ونتحدث عنها.
نتمعن فيها
ّ
 يمكن إحضار عربة طفل إلى البستان (ألحد األخوة)ّ ،متنوعة ،والمقارنة بينها من أجل المناقشة.
 يمكن إحضار صور لعربات ّمواضيع للمناقشة:
ألي غرض تستعمل العربة؟ تخدم من؟
ّ
تتحرك؟
 ما الّذي يجعلها ّ ماذا كان سيحدث لو لم يخترعوا العربة؟الحيوية؟ وما هي وظائفها (عجالت ،مكبح وما شابه)؟
 ما هي أجزاء العربةّ
مما تصنع هذه األجزاء؟ ولماذا؟
ّ
وقوية؟
 ماذا كان سيحدث لو ...لم تكن للعربة عجالت؟ لم يكن هيكل العربةمصنوعا من مو ّاد صلبة ّ
ً
إضافية لمستخدميها (عريشة ،لعب ،وما شابه).
تسد حاجات
أي أجزاء
إضافية موجودة في العربة ،والّتي ّ
ّ
ّ
ّ
يقدموا اقتراحات لتحسين
يمكن تشجيع األطفال لالستعانة بالمخطّطات في أثناء تخطيط العربة .يمكن تشجيع األطفال على أن ّ
المنتج وتطويره ،مثل "جيب لقنينة األطفال".
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