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دورة حياة النباتات والحيوانات

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

دورة الحياة هي سلسلة من مراحل مير بها الكائن الحي خالل حياته .ميكن أن تكون مراحل النمو هذه
بسيطة جدا ً أو معقدة ،ولكن جميع النباتات والحيوانات ،مبا يف ذلك البرش ،لها دورات حياة تتكرر مرارا ً
وتكرارا ً مع كل جيل .تبدأ دورة حياة جميع الكائنات بالبذور أو البيض أو الوالدة الحية ،ثم تكرب وتتكاثر
وتنتهي باملوت ،ومع ذلك تستمر األجيال الجديدة يف دورات حياتها الخاصة .النمو والتكاثر مكونان
مركزيان لدورات حياة النباتات والحيوانات ،وتكررت هذه العملية ملاليني السنني من أجل بقاء كل نوع
عىل قيد الحياة .يف هذه النرشة ،سنقدم أنشطة تثري الفضول وتشجع طفلك عىل معرفة املزيد عن دورات
الحياة الفريدة واملتنوعة للنباتات والحيوانات.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

تفقيس الصوص

املواد:

بيض بالستييك
لعبة لصوص صغري

التعليامت:

أدعو طفلك للعب لعبة تفقيس الصيصان.
ضع بيضتني من البالستيك عىل السجادة وقم بإخفاء الصوص الصغري يف إحداهام.
وضح لطفلك أن صوصاً صغريا ً ينمو داخل البيضة وسيبحث عنه.
شجع طفلك عىل هز البيضتني وإكتشاف أيتهام تصدر صوتاً.
إفتح البيضة وإكتشف الصوص بالداخل!

إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية ”Chicken Dance“.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

بطاقات تسلسل دورة حياة الضفدع

املواد:

بطاقات
أقالم تلوين

التعليامت:

إضغط هنا ملشاهدة فيديو عن “.”Life Cycle of a Frog
ناقش مع طفلك مراحل دورة الحياة التي متر بها الضفادع.
عىل بطاقات ،دع طفلك يرسم صورا ً لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الضفدع.
عىل بطاقات منفصلة ،ساعد طفلك عىل كتابة أسامء كل مرحلة :بيض ،رشغوف ،ضفدع صغري ،وضفدع
بالغ.
أمزج الصور والكلامت ،شجع طفلك عىل ترتيب البطاقات بالرتتيب الصحيح إلظهار تسلسل دورة حياة
الضفدع.
أطلب من طفلك مطابقة الكلامت بالصور.
إستخدم بطاقات التسلسل إلعادة رسد القصة حول دورة حياة الضفدع.
إعمل بطاقات مامثلة لدورات حياة الكائنات الحية األخرى.

الريقة الجائعة جداً

إضغط هنا لقراءة “ ”The Life Cycle of a Ladybugبقلم كولني سيكستون.

أطعمة مختلفة (حقيقية أو بالستيكية)
سلة
بطانية صغرية

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

املواد:

التعليامت:

إضغط هنا لإلستامع إىل “ ”The Very Hungry Caterpillarبقلم إيريك كارل.
أدعو طفلك لتمثيل هذه القصة معك.
أطلب من طفلك أن يتظاهر بأنه يرقة داخل البيضة.
ضع سلة الطعام يف مكان قريب.
أطلب من طفلك أن يتظاهر بأنه يأكل الطعام وأنت تعيد رسد القصة.
قم بتغطية طفلك بالبطانية كريقة تختبىء داخل الرشنقة.
عد إىل خمسة وأزل البطانية.
شجع طفلك عىل التظاهر بأنه فراشة ترفرف بأجنحتها.

إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “.”The Life Cycle

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

جرة البذور

املواد:

محارم ورقية
ماء
بذور (البازالء والفصوليا تنمو برسعة)
جرة كبرية

التعليامت:

دع طفلك ميأل الجرة بعدد من املحارم الورقية.
أطلب من طفلك أن يصب املاء يف الجرة لتبليل املحارم الورقية .أفرغ املاء الزائد.
أطلب من طفلك وضع البذور بني املحارم الورقية وجدران الجرة بحيث ميكنه رؤيتها.
ضع الجرة بجانب النافذة وإنتظر ملدة يومني.
شجع طفلك عىل مراقبة البذور ومالحظة أي تغيريات.
بعد يومني ،ستبدأ البذور يف اإلنبات .وبعد إسبوع سيبدأون يف النمو.
ساعد طفلك عىل تتبع منو البذور يف دفرت يوميات عن طريق رسم صور للبذور يف مراحل مختلفة من
منوها.
إضغط هنا لإلستامع إىل“ ”How a Seed Growsبقلم هيلني ج جوردن.

دوالب دورة حياة الحيوان

املواد:

طبقان من الورق
مشبك ورق
أقالم تلوين
مقص
ورق

التعليامت:

إخرت حيواناً ترغب يف دراسته .وإبحث عن دورة حياته وقم بتدوين مراحلها املختلفة.
قسم أحد األطباق إىل أقسام عىل شكل فطرية .يجب أن يكون عدد األقسام هو نفسه عدد مراحل دورة
حياة الحيوان الذي إخرتته.
أرسم مراحل دورة حياة الحيوان يف األقسام ،س ِمها ور ِقمها.
يف الطبق الثاين ،قص قسم واحد بحجم صورة واحدة لدورة الحياة التي رسمتها عىل الطبق األول .ضع
الطبق الثاين فوق الطبق األول بحيث ميكنك رؤية مرحلة واحدة من النافذة.
أكتب أسم الحيوان عىل أعىل الطبق وزينه.
إعمل ثقباً يف منتصف الطبقني وقم بتوصيلهام مبشبك الورق.
لقد قمت بصنع دوالب ميكنك برمه إلظهار مراحل دورة حياة الحيوان الذي إخرتته.
إضغط هنا لتجارب ممتعة لدورة الحياة.

نصيحة اليوم:
توضح دورة الحياة كيفية منو الكائنات الحية والتغري مبرور الوقت.
تبدأ النباتات كبذور ،عندما تبدأ البذور يف النمو نسميها اإلنبات.
تبدأ الحيوانات حياتها إما من بيضة أو كطفل جاهز للحياة.
غالباً ما ترتبط دورات حياة النباتات والحيوانات ببعضها .تعتمد النباتات إعتامدا ً كبريا ً عىل
الحيوانات يف تكاثرها ،وال ميكن للحيوانات أن تعيش حتى النضج دون أن تتغذى عىل النباتات
أو الكائنات الحية األخرى.
متر بعض الكائنات الحية بدورة حياتها برسعة ،مثل ذكور النمل التي تعيش ملدة ثالثة أسابيع
فقط.
بعض الكائنات الحية لها دورات حياة أطول ،مثل بعض أنواع أشجار الصنوبر التي ميكن أن
تعيش ألكرث من  5000عام.
قم بجولة يف الطبيعة وأنظر إىل النباتات والحيوانات من حولك والحظ املراحل املختلفة لدورة
الحياة التي متر بها.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

