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الكائنات الحية والكائنات الغري حية

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

كل ما يحيط بنا إما حي أو غري حي .غالباً ما يواجه األطفال الصغار صعوبة يف متييز األشياء عىل أنها حية
أو غري حية .الكائنات الحية هي حيوانات ونباتات عىل قيد الحياة .كل الكائنات الحية تنمو ،وتحتاج
إىل العنارص الغذائية وتتكاثر .الكائنات الغري حية ال تظهر عليها هذه العالمات الثالثة للحياة .يف هذه
النرشة ،سيتم تزويدك باألنشطة التي ستساعد طفلك عىل تعلم املزيد عن الكائنات الحية والغري حية.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

املواد:

املواد:

إستكشاف أشياء مختلفة

بريستول بورد أو كرتونة
ماركرز
مقص

التعليامت:

كائنات حية أو غري حية

لوح مشبيك (لوح يف أعاله مشبك لتثبيت األوراق)
ورق
قلم رصاص

التعليامت:

قص بطاقات مربعة من لوح بريستول وأرسم صورا ً مختلفة لكائنات حية وغري حية عىل البطاقات.عىل
سبيل املثال :طاولة ،شجرة ،سمكة ،وما إىل ذلك.
إجلس مع طفلك ،أقلب البطاقات رأساً عىل عقب ودعه يستكشفها.
شجع طفلك عىل قلب البطاقات ومحاولة إلتقاطها.
أرش إىل الصورة املوجودة عىل البطاقة وتحدث عنها .عىل سبيل املثال" :هذه سمكة .تحتاج السمكة إىل
املاء".

شجع طفلك عىل رسم األشياء تحت العامود الصحيح عىل الورقة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

ناقش مع طفلك أسباب التصنيف.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

هل هو حي؟

املواد:

سلتان صغريتان

التعليامت:

إضغط هنا ملشاهدة فيديو عن الكائنات الحية والغري حية.
بعد مشاهدة الفيديو ،أطلب من طفلك التجول يف املنزل وإحضار أشياء مختلفة (سيارة ،كتاب ،صور وما
إىل ذلك).
أجلس مع طفلك وتحدث معه عن كل يشء .عىل سبيل املثال" :هل تحتاج السيارة للامء؟ هل تستطيع
السيارة أن تأكل؟" وما إىل ذلك.
دع طفلك يفرز األشياء الحية يف السلة األوىل واألشياء الغري حية يف السلة الثانية.

دع طفلك يرسم خطاً يف منتصف الورقة.
ساعد طفلك عىل أن يخصص عامود ويكتب "حي" والعامود اآلخر "غري حي".

تجول يف الحديقة أو املنتزه مع طفلك وقم بإبداء املالحظات.
أُعرث عىل األشياء الحية أو الغري الحية.

إضغط هنا ملعرفة الفرق بني الحاجة والرغبة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إحتياجات الكائنات الحية

املواد:

ورقة بيضاء
قلم حرب أو رصاص
ماركرز أو أقالم تلوين

التعليامت:

إضغط هنا ملشاهدة ماذا تحتاج الكائنات الحية.

إذهب بعد ذلك يف نزهة وأعمل قامئة بالكائنات الحية.

إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “.”Living Things

أد ُع عائلتك وأصدقائك إلختيار كائن حي واحد من القامئة واإلجابة عىل أسئلتك.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

ماذا تحتاج الحيوانات للبقاء عىل قيد الحياة؟

كيف تتنفس النباتات؟

املواد:

ماء
نبات (زهرة أو ورقة من نبتة حية)
مكان مشمس
وعاء غري عميق

ما هي أنواع الطعام التي يأكلونها؟
ماذا تحتاج النباتات للبقاء عىل قيد الحياة؟
كيف متتص النباتات املاء؟
ما هي األشياء التي تحتاجها النباتات وال تحتاجها الحيوانات؟
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن األشياء الحية وغري الحية.

التعليامت:

دع طفلك يختار زهرة أو ورقة شجر.
دع طفلك يضع الزهرة أو الورقة يف وعاء من املاء ،قد تطفو الزهرة أو الورقة إىل األعىل ،لكن حاول أن
تجعل جزءا ً منها عىل األقل تحت املاء.
أطلب من طفلك وضع الوعاء تحت أشعة الشمس وينتظر.
بعد ساعة واحدة ،دع طفلك يراقب الزهرة أو الورقة وأطرح أسئلة عليه .عىل سبيل املثال" :ماذا ترى عىل
سطح الورقة أو الزهرة؟"" ،هل ترى فقاعات هواء تتشكل عليها؟"" ،هل تتكون فقاعات الهواء إذا تُركت
الزهرة أو الورقة يف الظالم؟" وما إىل ذلك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
إذهب مع طفلك يف نزهة يف الطبيعة وإبحث عن أشياء حية وغري حية.
إقرأ كتباً معاً عن النباتات والحيوانات واألنسان.
أرشك طفلك يف الزراعة وأزرع الزهور والخرضوات املختلفة.
تحدث مع طفلك حول ما تحتاجه الكائنات الحية واإلختالفات بني الكائنات الحية والغري حية.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

