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الوحدة العاشرة: رحلة إلى الغابة 

كتاب األنشطة

مرحبًا بكم في برنامج التثقيف األسري أواًل برعاية بنك HSBC، وهو برنامج ُصمم للجمع بين 
 ABC Life Literacy األطفال وآبائهم من أجل االستمتاع والتعلم كأسرة واحدة. وقد وضعت مؤسسة

Canada هذه الوحدات من منطلق اإلدراك بأن اآلباء هم أول معلم وأهم معلم لألطفال، وتأخذ كل 
وحدة األسرة بأكملها عبر رحلة تعّلم شيقة.
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لقصة ا

رحلة إلى الغابة 
سمع آكسل صوت هسهسة يصدر من الغابة.

ثم تساءل هل يكون دبًا؟ أم أسدًا جبليًا؟

 فبادره جده قائاًل وهو يقلب بعصاه حطب النار التي أوقداها للتدفئة،

“ال عليك هذا صوت راكون أو ظربان”

فانقدحت النار وتطاير منها شرٌر برتقالي كأنه ألعاب نارية صغيرة. 

كانت الرياح تعصف محركة األشجار، وخيم الليل بظالمه على المكان.

جلس آكسيل على لوح خشب كبير. بينما جلس جده على جذع شجرة.

 كانت هذه هي أول مرة آلكسل يخرج لرحلة تخييم في الغابة وأول مرة 

يشاهد فيها موقد النار على الحطب.

شعر بالخوف لوجوده بالغابة أثناء الليل.

وظن أنه ربما لو جلس يلعب ألعابًا على جهازه اللوحي ستقل لديه نبرة الخوف.

 فسأل جده، “أين أضع شاحن جهازي؟”

فردَّ جده قائاًل، “ال توجد هنا أماكن متاحة لتوصيل أي شواحن لألجهزة اللوحية.”

فأجابه آكسيل باكيًا، “لماذا؟”. ثم تساءل “ماذا سأفعل دون ألعاب الفيديو؟”

فأعطته جدته سيخًا طوياًل بنهايته قطعة مارشملو.

وقالت له، “اشو المارشملو”

فآكسل لم يشو مارشملو من قبل.
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وكان المارشملو المشوي طريًا ولزجًا. لقد كان شهيًا! وكان طعمه طيبًا.

ثم لعق آكسيل أصابعه لتنظيفها.

ثم قال له جده، “يمكنك أن تذهب لركوب الزوارق مرة أخرى.” ثم أضافت جدته، 

“وصيد األسماك”.

فأردف جده قائاًل، “والتنزه”.

فما لبثت جدته أن أضافت هي األخرى، “والسباحة”

وكانت أول مرة آلكسل يفعل فيها كل هذه األشياء جميعها في ذلك اليوم.

في البداية كان خائفًا ثم صار األمر مسليًا.

قال الجد، “غدًا سنتسلق جباًل.” وكان آكسيل لم يخض تجربة الصعود إلى جبل من قبل.

يا ترى هل سيكون خائفًا؟

جال في خاطره، أنه ربما يعاني هذا في بادئ األمر. ثم بعد ذلك ما يلبث أن يتحول 

األمر إلى تجربة ممتعة ومسلية. سمع آكسيل مرة أخرى صوت الهسهسة في الغابة.

فابتسم مطمئنًا نفسه مجرد راكون. أو ظربان.

ثم وجهته جدته قائلة، “يمكنك أن تنشد األهازيج التي تقال أمام موقد النار أو تحكي 

قصصًاعندما يخيم الظالم.”

وهذا ما فعلوه بالفعل.

وكان من المخطط أن ينضم  بقية أفراد عائلة أكسيل إليهم خالل أيام قليلة.

وتخيل آكسيل أنهم سيكونون خائفين من التخييم، ثم ما يلبث أن يتحول األمر إلى 

مغامرة مسلية وممتعة.

كما حدث معه تمامًا.
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مسرد المصطلحات )تعريفات كلمات القصة(

عناصر القصة 

أجزاء القصة التي تجتمع معًا لتكوين قصة كاملة. وتتضمن عناصر القصة الشخصيات، والمكان، 
والزمان والحبكة.

األشخاص أو الحيوانات الموجودون في القصة.

المشكلة الموجودة في القصة، والتي تحتاج إلى معالجة أو إصالح.

ما يحدث في القصة.

مكان حدوث القصة وزمنها.

الفكرة الرئيسية للقصة.

القصة:  عناصر 

الشخصية:

الصراع:

الحبكة:

والزمان: المكان 

الموضوع: 

موقد النار: 

 التخييم:

ركوب الزوارق:

التنزه:

هي نيران توقد في الهواء الطلق للتدفئة واالجتماع حولها ولطهي الطعام وللجلوس حولها مجتمعين أثناء التخييم.

هي رحلة في العطلة تنام خاللها في خيمة أو كابينة أو مقطورة في الهواء الطلق، وغالبًا تكون بالقرب من غابة 
أو بحيرة أو نهر أو محيط.

قارب ضيق يسيره شخص ما من خالل التجديف. يجب أن ترتدي دومًا سترة النجاة عند ركوبك لقارب. 

السير في الغابة أو أي مكان طبيعي.



FamilyLiteracyFirst.ca الوحدة العاشرة رحلة إلى الغابة 5

تخييم إلى رحلة  الذهاب 

ذهبت إلى رحلة تخييم.
ذهبت إلى رحلة تخييم.

ذهبت مع أسرتي
ذهبت مع أسرتي

وحزمنا حقائبنا
وحزمنا حقائبنا

أنا مبتهج!
أنا مبتهج!

ذهبت إلى رحلة تخييم.
ذهبت إلى رحلة تخييم.

الرحلة مع جدتي*
الرحلة مع جدتي

الرحلة مع جدتي*
الرحلة مع جدتي

وذاهب أنا أيضًا!
وذاهب أنا أيضًا!

ذهبنا إلى رحلة تخييم.
ذهبنا إلى رحلة تخييم.

نصبنا المخيم.
نصبنا المخيم.

ال تنَس الخيمة ال تنَس الخيمة.

وال تنسوني!
وال تنسوني!

اقفز.  اقفز هيا  األمتعة هيا  نفسك تحزم  تخيل 

هيا ارفع يديك ولوح بهما

.

هيا اقفز هيا اقفز
ربِّت على كتفك وأشر لنفسك.

هيا اقفز هيا اقفز
ربِّت على كتفك وأشر لنفسك.

ب هذه األهزوجة المالئمة لرحلة تخييم. هذه  األهزوجة تشبه األغنية لكنك تقول الكلمات دون تلحينها. جرِّ
أهزوجة للترديد خلفها.

ب هذه: يلقي المنشد سطرًا ثم يردد اآلخرون خلفه.	 جرِّ
ردد مرة تلو األخرى حتى تنتهي األهزوجة.	 
قلِّد حركات المنشد أيضًا.	 

األول النشاط 

المقطوعة األولى

الثانية المقطوعة 

الثالثة المقطوعة 

يمكن أن تحذف كلمة “جدي” و”جدتي” 

وتضع أسماء أفراد عائالتك

*يمكنك أن تكرر المقاطع باستبدال كلمة 
“خيمة” بمتعلقات التخييم األخرى مثل 

مراتب النوم والكشاف أو مبيد الحشرات 
أو المارشملو أو النقانق
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تعرف على المزيد حول التخييم في معسكرات من موقع Parks Canada www.pc.gc.ca، وابحث على صفحات 

“تعلم التخييم” Learn to Camp. أيضًا استكشف المزيد حول المتنزهات الوطنية الكندية وابحث عن مواقع التخييم 

القريبة منك.

هل تعرف ما هو صدى الصوت؟ صدى الصوت هو الصوت الذي يرتد من حائط أو جرف فتسمعه مرة أخرى حتى بعد أن 	 

ب محاكاة صدى الصوت مع صديقك يقوم شخص بإصدار صوت ويردد  يتوقف الصوت. ويكون الصوت المتردد أهدأ قلياًل جرِّ

الثاني الصوت وراءه ولكن بنبرة أهدأ من الصوت األصلي.

هل تعرف أناشيد أخرى ُتقال في رحالت التخييم أو عن أنشطة التي تقام فيها؟ ابحث على اإلنترنت عن أغاني رحالت التخييم 	 

YouTube وابحث عن أغاني حول األنشطة على موقع يوتيوب

كرر عبارة “ذاهب لرحلة تخييم” واستبدل األنشطة والمقاطع كما يأتي على سبيل المثال: “ذاهب لنزهة” أو “ذاهب للملعب”.	 

هيا بنا نعلب

يد للمز

ذهبت إلى رحلة تخييم.
ذهبت إلى رحلة تخييم.

ذاهب للسباحة
ذاهب للسباحة

ذاهب للتنزه
ذاهب للتنزه

وأنا أمرح!
وأنا أمرح!

ذاهب إلى رحلة تخييم.
ذاهب إلى رحلة تخييم.

ذاهب ألجلس أمام موقد النار
ذاهب ألجلس أمام موقد النار

انظر إلى جميع النجوم.
انظر إلى جميع النجوم.

وأنا متعب! اصمت!
وأنا متعب! اصمت!

اخط بقدميك كما يحدث أثناء التنزه.

حرك ذراعيك كما ُيفعل أثناء السباحة.

هيا اقفز هيا اقفز.
اربت  على كتفك وأشر لنفسك.

التخييم(.  يوم من  )بعد مشقة  كأنك متعب   مثِّل 
النوم. إلى  بأنك ستذهب  مدد جسدك وتظاهر 

السماء. إلى  ارفع بصرك 

الرابعة المقطوعة 

الخامسة المقطوعة 

*يمكنك أن تكرر المقاطع من خالل 
استبدال “التنزه” بأنشطة أخرى تقام أثناء 

التخييم مثل صيد األسماك وركوب 
القوارب والسباحة وشي المارشملو
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ساحة التخييم المثالية
النشاط الثاني

صمم ساحة مثالية للتخييم لك وألسرتك
ضع عالمة صح أمام األشياء التي تريد أن تكون جزءًا من األرض التي ستخيم عليها.

والغابات األشجار 

للخيم  التخييم  مواقع 
والمقطورات

النار أماكن إلشعال 

سيارتك نقطة صف 

التنزه منطقة 

البحيرة أو النهر أو المحيط

رملي شاطئ 

للسباحة مطوقة  منطقة 

زوارق وقوارب أخرى

للتسلق جبال 

للتنزه ممرات 

لركوب   ممرات 
الدراجات

ملعب

السابحة   حمام 
وجاكوزي

 أماكن مخصصة 
م   لالستحما
واألدشاش

تتميز كندا بأنها بلد البحيرات واألنهار والجداول والمحيطات كن حذرًا أثناء االقتراب من المياه وارتِد دومًا سترات النجاة أثناء ركوبك 
للقوارب. تعرف على المزيد من إرشادات السالمة من خالل جمعية الصليب األحمر الكندي. قم بزيارة www.redcross.ca وابحث عن 

أهم إرشادات السالمة الخاصة بالسباحة وركوب القوارب والنزول إلى المياه.

مزيٌد من األنشطة
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 خذ جولة في الحي المجاور لك مع شخص بالغ. ضع إشارات للشارع وانطق األسماء بصوت مرتفع. امش إلى مكانك المفضل في الحي المجاور 	 
ربما يكون متجر بيع المثلجات أو الملعب. ما هي الشوارع التي تعبر من خاللها لتصل إلى هناك؟ وما هي األماكن التي تمر عليها في طريقك؟

ارسم خريطة للحي المجاور لك واذكر الشوارع وأسماءها وأدرج مكانك المفضل مع وضع إشارة على المكان الذي تسكن فيه على الخريطة تتبع 	 
الطريق من بيتك حتى مكانك المفضل.

خّبئ شيئًا في بيتك ، مثل لعبة أو حجرًا نفيسًا. اصنع خريطة كنز لتعثر عليه. اعط خريطة الكنز إلى صديق. انظر ما إذا كان بمقدور أصدقائك 	 
العثور على الكنز من خالل اتباع الخريطة.

هيا بنا نلعب  

خطط لهذا النشاط

أين يوجد موقع تخييم أسرتك؟

ارسم خريطة ألرض التخييم المثالية بالنسبة لك. ضع صورًا 
صغيرة على خريطتك لتبرز أماكن األشياء.
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شجرة عائلتي

من هم األفراد الموجودون في عائلتك؟
اكتب أسماء أفراد عائلتك وضعها في صندوق )بما فيها اسمك!(

شجرة العائلة هي الشجرة التي تظهر أفراد عائلتك.
اصنع شجرة عائلة تعرض أفراد عائلتك.

ورق

ألوان الشمع واأللوان الخشب 
واأللوان الفلوماستر

مقص آمن لألطفال

شريط أو صمغ خاص باألطفال

نماذج لشجر أو أوراق الشجر 
موجودة في الصفحة التالية

العناصر التي ستحتاجها:

النشاط الثالث

الخطوة األولى

أفراد عائلتي

ابحث عن صور لعلم كندا

ارسموا العلم باعتباركم عائلة 

واحدة من خالل تتبع ورقة 

اسفندان حمراء.

أسالفك هم أفراد عائلتك الذين 

عاشوا من زمن طويل وولدوا 

قبلك. في بعض األحيان، يطلق 

على أسالفك “جذور” عائلتك. 

أضف أسالفك إلى شجرة 

العائلة.

للمزيد: 

اجمع صورًا أو التقطها لكل فرد من أفراد عائلتك أو ارسم صورًا لهم. اصنع ألبوم صور للعائلة.	 

اذهبوا إلى مكان طبيعي باعتباركم أسرة واجمعوا األوراق من الشجر. كم عدد أنواع ورق الشجر التي 	 

وجدتها؟ اذكر عددهم.

ضع ورقة شجر تحت صفحة من الورق. ظلل فوق ورقة الشجر بلون خشبي أو لون شمع من خالل 	 

تلوين الفراغ المحيط ورقة الشجر. شاهد الخط المحيط بورقة الشجر ظاهرًا على صفحة الورق.

حدد األوراق التي جمعتها. ابحث على اإلنترنت عن مصادر هذه األشجار.	 

نلعب   بنا  هيا 
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ارسم شجرة أو استخدم الرسم الموضح باألسفل

حدد الجذع.
ما هي الحيوانات التي تتخذ جذوع األشجار بيتًا لها؟

حدد فروع الشجر.
 ما هي الحيوانات التي تتخذ فروع األشجار بيتًا لها؟

حدد الجذور. 
 ما هي الحيوانات التي تتخذ من األرض 

بيوتها؟

الثانية الخطوة 

زر مشتاًل. المشتل هو حديقة 

لألشجار حيث تجرى زراعة 

األشجار وجمعها. ابحث على 

اإلنترنت عما إذا كان هناك 

مشتل في منطقتك.

للمزيد: 

اغرس شجرة مع عائلتك. ابحثوا معًا عن نوع الشجرة التي ستغرسونها. زر مركزًا للحدائق، وهو المكان 	 
المخصص لزراعة األشجار وبيعها لتتعرف على المزيد.

نلعب  بنا  هيا 
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هذه بعض أوراق الشجر من أنواع مختلفة من األشجار: ما هي شجرتك المفضلة؟

اختر ورقة شجر من األشكال التالية.

 اطبع ورقة الشجر ثم قصها أو تتبع شكل ورقة 
الشجر على الورق.

اصنع ورقة لكل فرد في عائلتك.

اكتب اسم كل فرد من أفراد عائلتك على كل ورقة أو ارسم 
صورًا لهم.

زين ورقة الشجر ولونها.

اطبع شكل شجرة أو ارسم شجرتك. إلصقها مع األوراق أو 
ضع الصمغ عليها.

واآلن صار بين يدينا شجرة عائلة!

الثالثة الخطوة 

الخطوة الرابعة

البلوط

الحور 

اسفندان

لجنكة ا
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يحكى أنه كان هناك ظربان
النشاط الرابع

هل ذهبت من قبل إلى رحلة تخييم وجلست حول موقد النار؟ هل أنشدت أية أناشيد أمام 
موقد النار أو حكيت قصة في الظالم؟

هذه لعبة لقص قصة كي تجربها.

اجلس في حلقة. إذا كنتما اثنان، اجلسا متقابلين.	   

تبادال األدوار في حكي كل جملة بالطريقة التي ترغبان بها.	   

واصل قص الحكاية طالما كنت قادرًا. استمتع!	   

إذا كنت تحب هذا يمكنك ملء الخانات باألسفل من خالل كتابة الكلمات أو رسم صور.	   

يحكى أنه كان هناك ظربان

من حسن الحظ

من سوء الحظ

من حسن الحظ

من سوء الحظ

أوقد كشاف النور في غرفة مظلمة اجلس في حلقة حول الكشاف. احك قصصًا وأنشد األناشيد.	 

ارسم أو لّون صورًا لحيوانات يمكنك أن تجدها في كندا.	 

جرب مرة أخرى لعبة قص الحكايات وبداًل من الحديث عن الظربان اذكر حيوانًا آخر يستوطن كندا.	 

نلعب  بنا  هيا 

يحكى أنه كان هناك ظربان كان يتلقى دروسًا في فن البالية. من حسن

حظه أنه بدا جمياًل للغاية في بذلة الباليه

من سوء حظه أنه أصيب بدوار ثم سقط على ذيله. من حسن الحظ أن 
شرب عصير تفاح فأذهب ما به من دوار. لسوء الحظ شرب عصير التفاح 

يقهقه. جعله 

لقصة… نموذج  إليك 

تحدث مع طفلك عن

الفارق بين الحيوانات البرية 

والحيوانات المنزلية ناقش 

أهمية إبقاء الحيوانات البرية 

 وحدها وعدم االقتراب منها

وإنما تنفي مداعبتها أو 

إطعامها. تحدث أيضًا عن 

أهمية الحفاظ على الطبيعة 

حتى تعيش الحيوانات في كندا 

لفترة طويلة.

عّلم طفلك أال يلعب بأعواد 

الكبريت أو الوالعات واحفظها 

بعيدًا عن متناوله -وأن موقد 

النار في التخييم مخصص 

فقط. للبالغين 

للمزيد: 
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الحيوانات في كندا

ديك رومي

البقرة

الكندي األوز 

الراكون

الغزال
السنجاب 

البحري الكركدن 

الخنزير

القندس

الدب

لبط ا

الذئب

الظربان

الموظ

لّون هذه الحيوانات واستخدمها لتقص حكايتك على الحاضرين حين تجلسون حول موقد النار كأن تكون يحكى أنه كان هناك ظربان.


