النشاط الرابع

يحكى أنه كان هناك ظربان
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 قادراً .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

للمزيد:
تحدث مع طفلك عن
الفارق بين الحيوانات البرية
والحيوانات المنزلية ناقش
أهمية إبقاء الحيوانات البرية

إليك نموذج لقصة…

وحدها وعدم االقتراب منها

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

وإنما تنفي مداعبتها أو

ً
جميال للغاية في بذلة الباليه
حظه أنه بدا
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
جعله يقهقه.

هيا بنا نلعب

إطعامها .تحدث أيضاً عن
أهمية الحفاظ على الطبيعة
حتى تعيش الحيوانات في كندا
لفترة طويلة.
علّم طفلك أال يلعب بأعواد
الكبريت أو الوالعات واحفظها
بعيداً عن متناوله -وأن موقد

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

النار في التخييم مخصص

•ارسم أو ل ّون صوراً لحيوانات يمكنك أن تجدها في كندا.

للبالغين فقط.

ً
وبدال من الحديث عن الظربان اذكر حيواناً آخر يستوطن كندا.
•جرب مرة أخرى لعبة قص الحكايات
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الحيوانات في كندا
لوّن هذه الحيوانات واستخدمها لتقص حكايتك على الحاضرين حين تجلسون حول موقد النار كأن تكون يحكى أنه كان هناك ظربان.

ديك رومي
الموظ

األوز الكندي

الظربان

البقرة

الذئب
القندس

البط

الراكون

الدب
الخنزير

السنجاب
الكركدن البحري
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