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www.qsm.ac.il

ف  ة المثيرة لالهتمام، ونحن نسعى للتعرّ يور من أجمل وأكثر الكائنات الحيّ تعدُّ الطّ
ثقيف العلمي- التكنولوجي، ونودّ أن نشارككم  عليها أكثر فأكثر في معهد التّ
في سعينا للعلم والمتعة في حديقة ومختبر أكاديمية القاسمي. انضموا إلينا 

وحلّقوا معنا في سماء العلم والمعرفة والتسلية في يوم حافل بالفعاليات 
والورشات الممتعة في معهد التثقيف العلمي- التكنولوجي في أكاديمية 

القاسمي- باقة الغربية. 

استقبال وفطور  08:30  - 08:00

ورشة "كيف تطير الّطيور؟"   10:00  - 8:30

كيف  حول  قصير  فيلم  بمشاهدة  الطالب  يقوم  الورشة  هذه  في  تفصيل: 
الطيور  ومشاهدة  الحديقة  إلى  االنتقال  ثمّ  ومن  وهجرتها،  يور،  الطّ تطير 

العالم. حول  الطيور  هجرة  خريطة  وقراءة  المنظار  بواسطة 

رواية  إلى  فعاليات  عدة  من  بة  المركّ الورشة  هذه  في  نهدف  الورشة:  هدف 
يهاجر  أين  ومن  وإلى  يطير  وكيف  نفسه  الطير  من  تبدأ  التي  يور  الطّ ة  قصّ

المنظار،  بواسطة  والمشاهدة  المراقبة  طريق  عن  ر  الطيّ محيط  إلى  وكذلك 
المختلفة. يور  الطّ ألنواع  الهجرة  خريطة  قراءة  ثمّ  ومن 

الخرائط،  قراءة  النقدي،  التّفكير  الصندوق،  خارج  التّفكير  المكتسبة:  المهارات 
إيجاد  والمشترك،  الجماعي  العمل  والتّحليل،  االستنتاج  المنظار،  استخدام 

والعلوم. الطبيعة  في  والدهشة  المتعة 

المفصل البرنامج 
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فعالّية "تطيير طائرات هوائية    10:30  - 10:00

استراحة  ألخذ  الوقت  هذا  نستغل  وهجرتها،  يور  الطّ طيران  كيفية  على  الطالب  ف  تعرّ أن  بعد  تفصيل: 
الحديقة.  في  الهوائية  الطائرات  رون  ويطيّ ة  ترفيهيّ ة  بدنيّ بفعالية  خاللها  الطالب  يقوم  قصيرة، 

لكن  حرة  بطريقة  أجسادهم  وتحريك  للطالب  وممتع  عملي  بشكل  يران  الطّ فكرة  تجسيد  الورشة:  هدف 
وارتفاعها.  الهوائية  ائرات  الطّ اتجاه  على  للسيطرة  م  بتحكّ

األطراف.  بين  والتناسق  الحركة  طريق  عن  التعلّم  الرياضة،  الهوائية،  بالطّائرة  التحكم  المكتسبة:  المهارات 

والتعرّف عليها الطيور  11:30 ورشة مالطفة   -  10:30

بمالطفتها  ويقومون  الطيور  من  غريبة  أنواع  على  قرب  عن  الطالب  ف  يتعرّ الورشة  هذه  في  تفصيل: 
نوع.  كلّ  عن  وتفصيل  شرح  مع  الحيوانات  طريق  عن  العالج  في  مختصّ  مرشد  بمرافقة 

األطفال  مساعدة  في  نجاعته  أُثبتت  أمر  ومالطفتها،  غريبة  طيور  أنواع  على  ف  التعرّ الورشة:  هدف 
لجميع  ونفسي  ي  حسّ عالج  أداة  الطيور  مالطفة  تعدّ  كما  والسلمي،  السليم  التواصل  على  والمراهقين 

الحية.  الكائنات  جميع  مع  والتعاطف  بالحنوّ  إحساسا  األطفال  تعطي  أنها  حيث  األجيال 

مع  تعاملهم  إلى  الطالب  يمررها  مهارة  وهي  بالحيوان،  والرقّ  التعاطف  اكتساب  المكتسبة:  المهارات 
آفاقهم.  وتوسيع  جميلة  حيّة  كائنات  على  ف  التعرّ أيضا،  األشخاص 

استراحة زّوادة وراحة في الحديقة   12:00  - 11:30

13:00  ورشة صناعة مغذّية الطّيور  - 12:00

وتعليقها  المختلفة  الطيور  ألنواع  ورقيّة  مغذّية  وصناعة  بتشكيل  الطالب  يقوم  الورشة  هذه  في  تفصيل: 
الحديقة.  في  األشجار  على 

التّفكير  ز  يحفّ الذي  األمر  جاهزا،  شرائه  من  بدال  منتج  صناعة  في  اليدوي  والعمل  التّشكيل  الورشة:  هدف 
االستهالك  عن  عوضا  واإلنتاج  الذاتي  االكتفاء  قيم  تذويت  إلى  باإلضافة  الطالب  لدى  والفنّي  اإلبداعي 

 . فحسب

الجماعي  العمل  اليدوي،  التّشكيل  مهارات  الورشة  هذه  في  الطالب  يكتسب  المكتسبة:  المهارات 
بطريقة  الوقت  وقضاء  المتعة  األمور  أهم  ومن  البدني،  التناسق  اإلبداعي،  التّفكير  اآلخرين،  ومساعدة 

. منتجة
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نباتات جاذبة للطيور  زراعة  ورشة   14:00  - 13:00

ويقومون  الطيور  تجذب  التي  المختلفة  النباتات  أنواع  على  الطالب  يتعرّف  الورشة  هذه  في  تفصيل: 
األكاديمية.  أنحاء  في  بزراعتها 

أجل  من  الطالب  لدى  أهميتها  على  والتركيز  الزراعة  أساسيات  تذويت  على  الورشة  تعمل  الورشة:  هدف 
يور.  الطّ وأهمها  األخرى  ة  الحيّ والكائنات  النباتات  بين  البيئي  االتزان  على  الحفاظ 

لدى  المفضلة  النباتات  أنواع  معرفة  والحيوان،  النبات  بين  والربط  التّحليل  الزراعة،  المكتسبة:  المهارات 
ولماذا. الطيور  من  مختلفة  أنواع 

اليوم   14:30  اختتام وتلخيص   - 14:00

إليهم  األسئلة  توجيه  ثمّ  ومن  اليوم  خالل  الطالب  بها  قام  التي  الورشات  تلخّص  شريحة  عرض  تفصيل: 
الذين  واألشخاص  معها  تفاعلوا  التي  الورشات  هذه  تجاه  وإحساسيهم  آرائهم  حول  للحديث  المجال  وفتح 

المشتركين.  لكل  تقدير  شهادات  وتوزيع  مرروها 

إلى  الطالب  يعود  لكي  الممتعة  التعليمية  والورشات  بالفعاليات  الحافل  اليوم  تلخيص  االختتام:  هدف 
ز.  المميّ اليوم  هذا  في  فعلوا  ا  عمّ واألقارب  لألهل  والتّعبير  الشرح  على  وقدرة  أفكار  مع  المنزل 

والتعبير  فيها  التفكير  وإعادة  تنظيمها  ل  يسهّ حتى  أفكاره  تركيز  على  الطالب  قدرة  المكتسبة:  المهارات 
سيرورة  في  جدا  مهمة  مرحلة  وهي  وتقويتها  الذاكرة  دعم  في  تساهم  التلخيص  فعالية  أنّ  كما  عنها، 

 . لتعلّم ا

�خذهم. ا�هل  قدوم  لحين   15:00 الساعة  حتى  ا�كاديمية  في  المكوث  بإمكانهم  الطالب 

لتفاصيل اضافية الرجاء معاينة البرنامج المفّصل او االتصال على 
معهد التثقيف العلمي-التكنولوجي على هاتف: 046286642 او 0523190003   

الثانية لالستراحة  زوادة  احضار  الرجاء  لكن  للطالب,  افطار  توفير وجبة  - سيتم   

ماء  للحركة, قبعة وقنينة  بمالبس مريحة  الحضور  الرجاء من كل طالب   -  


