
األطفال من )٤-٦ سنوات(
تنُفس الورقة

املواد:

وعاء بالستييك

ورقة طازجة

حجارة صغرية

عدسة مكربة )إختياري(

التعليامت:

إمأل وعاء باملاء الفاتر.

ضع الورقة داخل الوعاء، ضع حجراً فوق الورقة بحيث يتم غمرها بالكامل يف املاء.

ضع الوعاء يف مكان مشمس لبضع ساعات.

تفحص الورقة، إستخدم عدسة مكربة إللقاء نظرة فاحصة. هل الحظت أي فقاعات؟

إسأل طفلك عام يحدث عندما يحبس أنفاسه تحت املاء ثم يرتكها. هل يرى فقاعات تصعد إىل أعىل املاء؟ 
تشري الفقاعات التي ميكن رؤيتها يف الوعاء إىل أن الورقة تتنفس أيضاً. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
البحث عن هوية الشجرة 

املواد:

دفرت مالحظات

قلم حرب

إنرتنت أو أطلس الشجر

التعليامت:

إبحث عن األشجار يف منطقتك.

أجب عىل األسئلة التالية وأكتب اإلجابات لكل شجرة يف دفرت املالحظات.

هل للشجرة إبر )صنوبرية( أم أوراق )متساقطة(؟

ما شكل األوراق؟

هل تحتوي عىل بذور أو أزهار أو أكواز؟

هل اللحاء ناعم أم خشن؟

ما هو شكل الشجرة؟ عىل سبيل املثال: دائرية، بيضاوية، مخروطية، هرمية، وما إىل ذلك.

قم بعمل رسم تخطيطي للشجرة وأوراقها ولحاءها. ميكنك أيضاً أخذ عينة من ورق الشجر.

بعد عودتك إىل املنزل، تحقق من أطلس الشجر هنا أو هنا للتعرف عىل األشجار التي رأيتها. 

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن األشجار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
األشجار هي إحدى أقدم الكائنات الحية عىل وجه األرض ورفيقة األنسان منذ بداية الزمان. تساعد 

األشجار يف مكافحة تغري املناخ وتنظيف الهواء واملاء وتوفري األوكسجني ومنع تآكل الرتبة وتحديد الفصول 
وتوفري الغذاء واملأوى للحياة الربية وتخفيف الضغط النفيس لدى اإلنسان. كام أنها تخلق مساحات 

جميلة ومظللة لألطفال والكبار للعب واإلسرتخاء. من املهم أن تغرس يف األطفال حب األشجار والطبيعة 
يف أوقات مبكرة. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة من شأنها أن تساعد طفلك التعرف عىل األشجار 

وتقديرها.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

يف ظل شجرة

املواد:

بطانية ناعمة

التعليامت:

إستلِق عىل بطانية ناعمة مع طفلك تحت ظل شجرة.

أرش إىل جذع الشجرة وفروعها وأوراقها، وسّمها لطفلك.

إستمع إىل صوت حفيف األوراق.

قف مع طفلك بالقرب من الشجرة، وشجعه عىل ملسها وشمها، صف ما تراه وتشعر به أنت وطفلك.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
طالء الغصن 

املواد:

فروع األشجار، عيص وأغصان

طالء

فرشاة تلوين

مزهرية أو جرة )برطامن(

التعليامت:

إجمع مع طفلك بعض الفروع والعيص واألغصان.

أنظر إليهم وقارن أطوالهم، شمهم، تحسس لحاءهم، وما إىل ذلك.

يف وقت الحق، شجع طفلك عىل تلوين األغصان.

عندما تجف، ضعهم يف مزهرية أو جرة )برطامن(.

إضغط هنا لقراءة “Are Trees Alive?” بقلم ديبي ميلر.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
قطف الفواكه 

التعليامت:

خذ طفلك إىل بستان فواكه.

شجع طفلك عىل قطف الفواكه من عىل الشجرة.

أثناء قطف الفواكه، تحدث عن الفواكه واألشجار والحرشات، وما إىل ذلك.عىل سبيل املثال:

كيف تنمو الثمرة؟

ما هي أشكال وألوان الفواكه؟ قارن بني األصناف املختلفة.

ماذا يحدث للفواكه الناضجة التي تسقط عىل األرض؟

إذا أمكن، شجع طفلك عىل التحدث إىل املزارع وطرح األسئلة عليه.

إضغط هنا لإلستامع إىل “Maple” بقلم لوري نيكولس.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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حقائق ممتعة عن األشجار:
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رس حياة األشجار

تحتوي األرض عىل أكرث من 60000 نوع من األشجار املعروفة.
األشجار يف الغابة تتشارك يف العنارص الغذائية مع بعضها البعض من خالل شبكة من الجذور 

وفطريات الرتبة تحت األرض.
ميكن أن تستهلك شجرة البلوط الكبرية حوايل 400 ليرتاَ من املاء يومياً.

أطول شجرة يف العامل هي الخشب األحمر "هايربون" يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية. 
اإلحتفاظ مبوقع هذه الشجرة يبقى رساً من أجل حاميتها.

أقدم شجرة صنوبر"ميثوسيلة" عمرها 4845 عاماً يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية.
الشجرة ذات الجذع األضخم هي شجرة الرسو "أربول ديل تول" قطرها حوايل 11.62 مرتاً يف 

أواكساكا، املكسيك.
أكرب شجرة سيكويا "جرنال شريمان" يبلغ طولها 83 مرتاً وقطرها حوايل 11 مرتاً

إضغط هنا لرؤيتهم.

https://www.fantasticfunandlearning.com/tree-activities-for-kids.html
https://treebee.ca/
https://www.ontario.ca/environment-and-energy/tree-atlas/ontario-southwest
https://www.youtube.com/watch?v=uipjCTg_PqQ
https://www.researchgate.net/publication/299084852_Dancing_with_trees_-_Infants_and_toddlers_in_the_garden
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ZY8vq8bPc
https://www.youtube.com/watch?v=8XanJ8ptlfc
https://historydaily.org/oldest-tallest-widest-biggest-trees-world

