حديقة الحيوان (المستوى )1
سيقوم المتعلمون بتصميم حديقة الحيوان الخاصة بهم لتعلم تصنيف الحيوانات ً
بناءا عىل
ر
المشتكة كمقدمة إىل التصنيف يف مملكة الحيوانات.
الخصائص
هل ترغب يف تصميم حديقة الحيوان أو المحمية الطبيعية الخاصة بك؟
 7-4سنوات
علم األحياء  ،اللغات  ،الفن
حواىل ساعتي يوميا لمدة  4أيام
ي
يتطلب درجة عالية من ر
االشاف من قبل أولياء األمور
ورق  ،أقالم ملونة  ،قلم  /قلم رصاص  ،مقص

الوصف
السؤال التحفتي
الفئة العمرية
المواد
إجماىل الوقت المطلوب
ي
توجيه ر
ذات/تحت رإشاف أولياء
ي
األمور
الموارد المطلوبة

النشاط والوصف
ر
مقدمة :الغرض من هذا المشوع هو تصميم حديقة حيوان أو محمية للحيوانات يتم فيها تصنيف
الحيوانات بطرق مختلفة.

اليوم
الوقت
 10-5دقائق 1

ه االختالفات بي الحدائق الطبيعية أو المحميات وحدائق الحيوان
اسأل المتعلم إذا كان يعرف ما ي
التقليدية .يمكنك تذكته بحديقة حيوان أو محمية موجودة ف بلدك إن وجدت .ر
التاىل:
له
ح
اش
ي
ي
● توضع الحيوانات يف حدائق الحيوان التقليدية داخل أقفاص وليس لديها المساحة الكافية
للتحرك بحرية.
ر
ر
الت بداخلها وتوفر لها
● الحدائق أو المحميات الطبيعية تكون منفتحة أكت للحيوانات ي
المساحة الكافية للتحرك بحرية ر
أكت يف أماكن تشابه منازلها الحقيقية.
اسأل المتعلم إذا كان يفضل حدائق الحيوان التقليدية أم الحدائق والمحميات الطبيعية.
نشاط بديل :إذا كان المتعلم ال يعرف حديقة الحيوان أو محمية الحيوان ،فمن األسهل أن يطلب
ر
الت تعيش
منهم تصميم غابة بها ثالثة أنواع
مختلفة من البيئات الطبيعية للحيوانات (أي األماكن ي
ر
فيها الحيوانات) .البيئات الطبيعية المقتحة:
● منطقة تحتوي عىل العديد من األشجار
● منطقة مفتوحة تحتوي عىل العشب
مات آخر
مكان
اي
● منطقة مائية مثل بركة أو بحتة أو
ي
ر
الت يريدها يف غابته:
يلعب المتعلم اللعبة التالية مع األشة للحصول عىل قائمة ِللحيوانات ي
ً
● يكتب المتعلم الحروف األبجدية عىل قطعة من الورق من األلف إىل الياء .يمكنه أيضا
كتابة حروف اللغة اإلنجلتية إذا كان يريد أن ينفذ ر
المشوع باللغة اإلنجلتية.
● يبدأ المتعلم ِبنطق األحرف األبجدية بصوت عال (عىل سبيل المثال :ألف ،باء ،تاء ،ثاء،
عشوات ويقول "قف!" .يجب عىل
جيم )... ،ويوقفه العب آخر عند أي حرف بشكل
ي
جميع الالعبي بعد ذلك ذكر اسم حيوان يبدأ بآخر حرف نطقه المتعلم أو يحتوي عليه.
عىل سبيل المثال  ،إذا تم إيقاف المتعلم عند الحرف ألف  ،فيجب عىل كل العب أن يذكر
اسم حيوان يبدأ به أو يحتوي عليه (مثل أسد أو ثعبان ،أرنب ،حصان ،وما إىل ذلك).

 30دقيقة

● اذا لم يكن المتعلم يعرف الكثت من الحيوانات ،فيمكنه اإلطالع عىل الملحق ِ 1لتحديد
اسم حيوان يبدأ بالحرف المطلوب أو يحتوي عليه.
●

اسام حيوانات
تنته اللعبة عندما يتم جمع 20-10
ي
ي

َسيتعرف المتعلمون عىل بعض الطرق لتصنيف الحيوانات وتجميعها .اطلب من المتعلم أن ينظر إىل
ً
صورا لحيوانات مختلفة ويفكر يف كيفية تشابهها .اسأل المتعلم:
أو يرسم
ر
الت تشبه بعضها البعض؟
●
ماه الحيوانات ي
ي
ر
الت تمتلكها؟ أم قدرتها عىل
ه أوجه التشابه بينها؟ هل تتشابه يف عدد األرجل ي
● ما ي
السباحة أو الطتان؟ أين تعيش؟ ماذا تأكل؟ هل يوجد صفات أو طرق أخرى للمقارنة
بينها؟ أعط المجال للمتعلم ليفكر يف األجوبة.

 10دقائق

يقوم المتعلم بكتابة اربعة فئات من الممكن تصنيف الحيوانات من خاللها وتصنيف  5-3حيوانات
ر
المقتحة:
تحت كل فئة .الفئات
:
● عدد األطراف( مثال األرجل واأليدي يف اإلنسان)
● القدرة عىل الطتان ،السباحة ،أو الجري.
ر
● األكل الذي يتناولونه (األعشاب ،الفواكه ،الحشات ،حيوانات أخرى الخ)
األفاع تعيش يف الصحراء ،القرود تعيش يف الغابات ،
● البيئات الطبيعية (أماكن معيشتها –
ي
الخ)

 30دقيقة

2

نشاط بديل :لتسهيل نشاط التصنيف يمكن للمتعلم تصنيف الحيوانات حسب أماكن معيشتها
كالتاىل:
ي
● حيوانات أليفة
● حيوانات المزرعة
● حيوانات برية
نصيحة :إذا لم يكن المتعلم يستطيع الكتابة بعد ،يمكنك كتابة أسماء الحيوانات تحت الفئات
المختلفة يف خطوط منقطة بحيث يستطيع المتعلم تتبعها بقلم الرصاص

45-40
دقيقة

ر
الت تم جمعها بعد لعبة األمس .بعد االنتهاء من
يقوم المتعلم برسم جميع الحيوانات يف القائمة ي
الرسم يقص المتعلم الحيوانات باستخدام المقص.
ر
اقتاح :يمكن للمتعلم أن ينظر إىل الحيوانات يف الملحق  ،1أو أي مصدر آخر يحتوي عىل صور
للحيوانات لرسمها.
ر
ر
الت يعرفها المتعلم فقط .إذا كنت تعيش يف بلد
اقتاح :اقترص البيئات الطبيعية للحيوانات اىل تلك ي
ه الصحراء .إذا كنت تعيش يف بلد فيه الكثت من
صحراوي ،فمن المرجح أن يعرف المتعلم ما ي
الغابات ،يمكنك استخدام الغابات  ،والمناطق المائية الخ.
ر
الت صنعها
َسيقوم المتعلم بتصميم
محمية الحيوانات أو الغابة الخاصة به بإستخدام القصاصات ي
باألمس .أطلب من المتعلم ر
الآلت:
ي
ر
ر
الت َستعيش فيها الحيوانات – أين ستعيش الحيوانات؟ اقتاحات :العشب،
● ارسم البيئات ي
ر
الت تحتوي عىل
البحتة أو ال رتكة أو حوض األسماك  ،منطقة صحراوية  ،منطقة الغابة ي
العديد من األشجار .يمكن للمتعلم مراجعة الملحق  2للحصول عىل أفكار.

 30دقيقة

3

َ
ر
تنتم إليها .اسأل المتعلم إذا كان هناك تشابه
الت
● ا ِ
ي
لصق قصاصات الحيوانات يف البيئات ي
الت تعيش ف نفس المكان؟ ر
ر
اقتح عىل المتعلم أن يقوم بذكر اإلختالفات
ي
بي الحيوانات ي
بينها إن وجدت.
● ّزين ولون الحيوانات وبيئتها الستكمال تصميم الحديقة أو المحمية.
ر
ر
اآلت:
يقوم المتعلمون بعرض
تقديم لعملهم أمام أفراد عائالتهم وشح ي
ي
● أنواع بيئات الحيوانات الطبيعية المختلفة
● أسماء الحيوانات الموجودة يف كل بيئة
:
.
األفاع
تعيش
المثال
سبيل
عىل
بينها
فيما
●  3-2أمثلة عىل أوجه الشبه واالختالف
ي
والجمال يف الصحراء ،تأكل القرود النباتات بينما تأكل األسود اللحوم.

20-10
دقيقة

يعط أولياء األمور مالحظات حول تصميم المحمية أو الحديقة الطبيعية أو الغابة
(اختياري)
ي
التقديم الذي قدمه المتعلم .يتم فتح مناقشة اليوم األول حول الحدائق أو المحميات
والعرض
ي
الطبيعية وحدائق الحيوان التقليدية:
● هل تعتقد أنه من الصحيح وضع الحيوانات يف حدائق الحيوان التقليدية؟ لماذا؟

15-10
دقيقة

●

4

التية أو الطبيعة ،وكيف أن
راشح للمتعلم أنه من األفضل للحيوانات أن تعيش يف ر
المحميات والحدائق الطبيعية أفضل من حدائق الحيوان التقليدية ألن الحيوانات فيها ال
تكون محبوسة داخل أقفاص صغتة تقيد حركتها وتعيش يف أماكن ذات مساحة واسعة
تحم العديد من الحيوانات
تشابه بيئتها الطبيعية ،كما أن الحدائق والمحميات الطبيعية
ي
من الصيد.

 رسم مكتمل ِلمحمية الحيوانات أو الحديقة أو الغابة مع  4بيئات مختلفة أو فئات تصنيفمختلفة.
:
التقديم ذكر أسماء الحيوانات وبيئتها الطبيعية و 3-2أمثلة عىل كيفية تشابه
 تقييم العرضي
الحيوانات أو اختالفها.

معايت التقييم

-

مراجعة الحروف األبجدية
ممارسة القراءة
المفردات الجديدة :أسماء الحيوانات والبيئات الطبيعية ،المحميات.
تصنيف الحيوانات حسب الصفات المتشابهة والمختلفة بينها\ أو حسب بيئتها الطبيعية.
حقوق وأخالقيات التعامل مع الحيوانات.
التقديم.
مهارات العرض
ي

مخرجات التعلم

-

معرفة الحروف األبجدية
معرفة بعض أنواع الحيوانات و أسمائها.

التعلم السابق المطلوب

ال يوجد
-

ر
الت تمكن
من الممكن تطوير المهارات بشكل ر
أكت عن طريق زيادة عدد التصنيفات ي
المتعلم من مقارنة الحيوانات.
يمكن أن تطلب من المتعلم أن يقوم بكتابة جملة توصف شكل أو ترصفات الحيوانات يف
ر
دفته.

مصدر االلهام
األنشطة اإلثرائية

1 الملحق

https://aminoapps.com/c/englishlearning/page/blog/sm- :المصدر
lhywnt/mNvG_BNFku04qlZaPqbaz53MbVBwQaY6bG

2 الملحق

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and- :المصدر
games/animals-habitats/108960

