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1. أغاني أو قصص عن الحيوانات
اطلب من كل طفل اختيار حيوان ما. 

اسأل عما إذا كان لديهم أغنية أو قصة 
مفضلة عن الحيوان الذي اختاروه. فإذا 
كان لديهم أغنية أو قصة، شجعهم على 

مشاركتها مع الفصل. وإذا لم يكن لديهم، 
شجعهم على تكوين قصة أو أغنية عن 

الحيوان المفضل لهم.

2. تصنيف الحيوانات 
اطلب من األطفال تصنيف الحيوان وفًقا 

لخصائص مختلفة، مثل:
عدد األرجل	 
اللون	 
الموطن )استعن ببطاقات اإللهام لوصف 	 

المواطن المختلفة(
ما يتناولونه من طعام )آكلي لحوم أم آكلي 	 

عشب أم آكلي لحوم ونبات(

3. االعتناء بالحيوانات الموجودة 
حولنا بشكٍل جيد

ابدأ نقاًشا عن كيفية االعتناء بالحيوانات 
في المنزل أو في الفصل )أي الحيوانات 
األليفة( أو الحيوانات خارج الفصل )أي 

الحيوانات في البرية(. شجعهم على 
لعب األدوار أو سرد قصصهم عن كيفية 

االعتناء بالحيوانات. 

4. قياس الطول
رتب خمسة حيوانات على األقل من 
األطول إلى األقصر في صف واحد. 

حاول استخدام مكعبات بناء 2 * 2 لقياس 
طول كل حيوان. اسأل األطفال عن سبب 

كون بعض الحيوانات أطول أو أكبر 
من غيرها. وضح لهم كيف يرتبط حجم 

الحيوان بموطنه.

5. تخمين الحيوان
اطلب من أحد األطفال وصف حيوان 

معين )بصفات مثل اللون والحجم 
والنظام الغذائي والموطن(، في حين 

يتعين على بقية األطفال تخمين الحيوان 
بناًء على وصف زميلهم في الصف. 

تساعدك بطاقة النشاط هذه في تعريف األطفال دون سن المدرسة على مجموعة »الحيوانات«. ُصممت األنشطة لكي يتعرف 
األطفال على المجموعة. وبعد االنتهاء من هذه األنشطة، يمكنك إنشاء المزيد من التجارب التعليمية الممتعة من خالل دمج مجموعة 

 .LEGO® Education الحيوانات« مع حلول التعلّم المبكر األخرى من«

أهداف التعّلم 
سيتمكن األطفال من:

تصنيف المواد وفًقا لسمة واحدة أو سمتين 	 
بناء المفردات وكفاءة التواصل	 
استخدم وحدات قياس غير معيارية لفهم مفهوم 	 

القياس
القدرة على االستعانة بالقصص أو األغاني 	 

للتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية

اكتشف المزيد في
LEGOeducation.com 
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