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المشروع في صورة

إليها باستغراب  البستان الذي صممه األطفال بدقة كبيرة، ووضعوا فيه كل ما تخيلوه، ينظرون  بيوض غريبة يف 
متسائلني ما الذي جاء بها إلى بستاننا؟ وألي كائن حي تعود؟ تستحوذ هذه البيوض على اهتمام األطفال، وتأخذهم 
يف رحلة بحث تتطور إلى رحلة إنقاذ ومساعدة على احلياة. هذا هو املشروع الذي نفذته املربية نانسي قندح املنخرطة 
يف برنامج التكون املهني ملربيات األطفال يف مؤسسة عبد احملسن القطان، مع أطفالها يف روضة األجيال اجلديدة 

يف أبو شخيدم.

أطفال صغار يوجهون تعلمهم، ويرسمون خطواته األولى، هذا ما حدث مع املربية نانسي التي كانت تستعد لتعليم 
األطفال عن فصل الربيع، حيث فاجأها أحد األطفال بإحضاره قصة عن اليسروع، ما فتح باباً واسعاً من الدهشة 
والتساؤالت لدى زمالئه يف غرفة الصف. التقطت املعلمة الهدية التي قدمها لها الطفل، وبنت عليها مخططاً نفذته 

مع األطفال.

جوع في البستان
»السعادة والتعلم معًا«

نانسي قندح

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
وألوان  وأقالم  أبيض  ورق  بإحضار  املعلمة  بدأت 
ووضعتها يف وسط غرفة الصف وسط دهشة األطفال 
وسؤالهم عما يحدث. خاطبت املعلمة األطفال قائلة: 
لنتخيل هذه الورقة بستاناً، ونحن مزارعون، ما هي 
األشجار املثمرة التي سنزرعها يف بستاننا لتثمر يف 
األشجار  من  العديد  أسماء  األطفال  ذكر  الربيع؟ 
الورقة مشكلني  قاموا برسمها على  ثم  املثمرة، ومن 

بذلك بستانهم املثمر.

تابعت املعلمة مع األطفال بسؤالهم: ما هي األعمال 
ذكر  البستان؟  يف  اآلن  املزارعون  بها  يقوم  التي 
األطفال العديد من تلك األعمال مثل »ينكش، يزرع، 
يسقي، يقطف....«. هنا كلفت املعلمة األطفال مبهمة 
عمل صورة ثابته للمزارعني، حيث نتخيل مزارعاً ما 
يقوم بفعل ما أو عمل معني يف البستان، ويقوم كل منا 
بتجسيد الفعل على شكل صورة ثابتة، وعندما تلمسه 

املعلمة )إحياء الصورة( يذكر العمل الذي يقوم به.
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تعددت األعمال التي جسدها األطفال، فمنهم من كان 
ينكش األرض، ومنهم من كان يقوم بأعمال التعشيب 
من  ومنهم  األرض،  يحرث  وآخر  البستان،  وتنظيف 
كان ميسك بالشجرة. بعد االنتهاء من النشاط اقترح 
طفل أن يقوموا برسم مزارع. شجعت املعلمة الفكرة، 
وقامت بإحضار رول ورق وبدأت مع األطفال برسم 
ذلك  بعد  عمر«.  »عمو  اسم  عليه  وأطلقوا  املزارع، 
البستان، وقالت: »يف  إلى  املعلمة مع األطفال  عادت 
من  واخلضار،  الفواكه  من  الكثير  عمر  عمو  بستان 
يسمي لي بعضها؟«. بدأ األطفال بذكر أنواع مختلفة 
من الفواكه واخلضراوات مثل )برتقال، موز، فراولة، 
تفاح، خيار، جزر، ليمون( كانت املعلمة ترسم كل ما 
وساعدتهم  بتلوينها  قاموا  ثم  األطفال،  يسميه  كان 
على قصها وإلصاقها على األشجار يف البستان وهم 
يعّدون ما يلصقون ومييزون بني اخلضراوات والفاكهة 
املهارات  العديد من  تعلم األطفال  تواجدها.  وأماكن 
خالل هذه األنشطة واملهمات التي كلفتهم بها املعلمة 
التي تقول: »ها هم يعدون حتى الرقم 15، ويربطون 
العدد باملعدود، ويصنفون النباتات حسب نوعها، إنهم 

يتعلمون بجو من املتعة واملشاركة«.

يوم  كل  بستانهم  أحوال  يتفقدون  األطفال  كان 
التي  األعمال  من  بالعديد  يقومون  بأنهم  ويتخيلون 
مبزروعاتهم،  للعناية  أرضهم  يف  الفالحون  بها  يقوم 
يومني  بعد  لكن  البعض.  بعضهم  ذلك  يف  مشاركني 

حدث ما هو غير متوقع بالنسبة لهم، فعندما عادوا 
األشجار  على  بيوض  بوجود  تفاجأوا  البستان،  إلى 
والثمار. تساءل األطفال فيما بينهم عن هذه البيوض، 
وظهرت احليرة واالستغراب على وجوههم، فتوجهوا 
»توجد  األطفال:  أحد  لها  وقال  املعلمة  إلى  مباشرة 
بيوض كثيره يف بستان عمو عمر«. وآخر تساءل عن 
نوعية هذه البيوض. وبدأت املعلمة رحلة بحث معهم 
أن  وحاولوا  ولونها  بحجمها  ففكروا  ماهيتها،  حول 

يقاربوا شكلها بأشكال بيوض أخرى.

األطفال عندما شاهدوا  تفاجأ  التالي  اليوم  لكن يف 
بني  عالقة  ببناء  فبدأوا  بالديدان.  مملوءاً  البستان 
وجود البيوض وتلك الديدان حتى توصلوا إلى أن تلك 
البيوض التي رأوها باألمس صار بعضها اليوم ديدان. 
األوراق  ووزعت  ديدان إضافية،  برسم  املعلمة  قامت 
على األطفال، وطلبت منهم أن يلونوها. بعد ذلك قام 
على  املتبقية  البيوض  من  بيضة  باستبدال  طفل  كل 
أخبرت  وهنا  بدودة.  عمر  عمو  بستان  يف  األشجار 
املعلمة األطفال بأن هذه الدودة اسمها يسروع. تعّرف 
األطفال على حرف العني بالتركيز على كلمه )يسروع 
عود...   ... عنب   ... عمر   ... مزارع   ... عمو   ...

وغيرها من الكلمات(.

بعد ذلك دخلت املعلمة يف دور عمو عمر، الذي بدأ 
يتفقد بستانه جيداً، ولكن قد الحظ األطفال احليرة 
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الشديدة واالنزعاج والضيق عليه، حتى توجه إليه أحد 
األطفال وسأله: »عمو عمر شو مالك ليش زعالن؟«، 
وهنا بدأ األطفال يستشعرون وجود مشكلة. خرجت 
فأعادوا  شاهدوه،  عما  وتساءلت  الدور  من  املعلمة 

سرد ما رأوه وكأنهم شاهدوا فيلماً.

جتمع املعلمة األطفال وتقول لهم إن املزارع عمو عمر 
قد بعث إليهم برسالة. فتحت الرسالة وأخذت تقرأها 
عمو  املزارع  »أنا  رهيب:  بصمت  يصغون  وهم  لهم 
عمر، عندي مزرعة فواكه وخضار، مزرعتي عضوية؛ 
أي ال أستخدم فيها املبيدات احلشرية، عندي مشكلة 
البستان،  متأل  فاألساريع  مصاب،  محصولي  بأن 
استخدام  أريد  ال  أنا  بسببها،  أخسر احملصول  وقد 

املبيدات احلشرية، هل ميكنكم مساعدتي؟«.

نريد   ... نعم  متوقعة،  غير  بسرعة  األطفال  يجيب 
فاألساريع.  من  احملصول  ننقذ  أن  يجب  مساعدته، 
بدأت املعلمة تستكشف معهم السبل املمكنة للمساعدة، 
يجب  عضوية  مزرعة  وهناك  وبيوض،  ديدان  هناك 
الوقت  ويف  عمر  عمو  ملساعده  نفعل  ماذا  حمايتها، 
األطفال  يبدأ  األساريع؟  سالمه  على  نحافظ  نفسه 
كانت  مرة  كل  ويف  االقتراحات،  من  العديد  بتقدمي 
تعيد املعلمة تذكيرهم بأنها مزرعة عضوية ويجب أن 
أن  إلى  باحللول  تفكيرهم  أثناء  ذلك  على  يحافظوا 
حياتها  يعرضوا  أن  دون  األساريع  جمع  على  اتفقوا 
يُنشئوا  وأن  باملزروعات،  اإلضرار  ودون  للخطر، 

مزرعة خاصة بها.

انتقل األطفال للتفكير باألدوات التي سيستخدمونها 
األدوات  يسمون  األطفال  فبدأ  األساريع؟  جمع  يف 
وزعت   )..... قفازات،  دلو،  شبكة،  عصا،  )ملقط، 
كل  من  وطلبت  صغيرة،  أوراقاً  األطفال  على  املعلمة 
طلبت  ثم  سيستخدمها،  التي  األداة  يرسم  أن  طفل 
صورة  خالل  من  لألداة  استخدامه  يجسد  أن  منهم 
وضع  يتم  أن  األطفال  أحد  اقترح  ذلك،  أثناء  ثابتة. 
املعلمة  وبدأت  يجمعونها يف صندوق،  التي  األساريع 
أن  يجب  وكيف  الصندوق،  هذا  عن  األطفال  تسأل 
أحد  فأجاب  فيه!  البقاء  من  األساريع  لتتمكن  يكون 
ميوتوا،  ما  عشان  تهويه  يف  يكون  »الزم  األطفال: 
مع  نتفق  الزم  وكمان  يتنفسوا،  ويعرفوا  هوا  ويفوت 

عمو عمر أنه نأخذ منه اخلضار والفواكه التي تسقط 
على األرض عشان نطعميها لألساريع«.

فيه،  األساريع  لوضع  كبيراً  صندوقاً  األطفال  رسم 
بعدها قام كل طفل بإحضار يسروعه ووضعه بداخله. 
بوضع  املعلمة  تقوم  الصف،  من  األطفال  خروج  بعد 
بعد  األطفال  يندهش  األساريع.  بعض  مكان  شرانق 
أصبح  بقولهم:  ذلك  عن  معبرين  الشرانق  تلك  رؤية 
شكلها غريب، أين ذهبت األساريع؟ ماذا حدث لها؟ 
الصندوق مغلق فكيف خرجت؟ هنا أحضرت املعلمة 
قصه اليسروع اجلائع وقرأتها لهم. عرف األطفال من 
خالل القصة بأن اليسروع يحتاج إلى الطعام ويفضل 
أسبوعني  وبعد  ويكبر  ينمو  وإنه  والفاكهة،  اخلضار 
يصبح شرنقة. أوقفت املعلمة السرد إلى هنا، لتتيح 
من  األخيرة  املرحلة  الستكشاف  لألطفال  الفرصة 

مراحل منو اليسروع.



وع
شر

 م
ي

 ف
ل

طف
 و

ية
رب�

 م
ري:

خب
 ال

ءة
با

ع

رؤى تربوية - العددان 26460-59

باألساريع،  واستبدالها  شرانق  برسم  األطفال  يبدأ 
الرزنامة  ذلك  يف  مستخدمني  الّعد  نظام  يف  وبدأوا 
متشوقني ملعرفة ماذا ستصبح عليه تلك الشرانق بعد 
مرور أسبوعني! تقوم املعلمة بعد ذلك باستبدال بعض 
الشرانق بالفراشات امللونة. توصل األطفال إلى أنها 

يف النهاية تصبح فراشات.

من دفرت المرب�ية
خالل  من  الفراشة  حياة  دورة  األطفال  تعلّم  لقد 
خطوة  به  مروا  تعلّم  كل  يوثقون  كانوا  فقد  العباءة، 
دفتر  يف  كالعلماء  مالحظاتهم  ويسجلون  بخطوة، 
دورة  بتلوين  قاموا  قد  كما  منهم.  لكل  صمم  صغير 
حياة الفراشة وكتابة مسمى كل مرحلة عليها. حتى 
جاء أحد األطفال معترضاً على إبقاء الفراشات يف 
الصندوق، قائاًل: الفراشات حتب الطيران، يجب أال 
نبقيها حبيسة يف الصندوق. اتفق األطفال معاً أنهم 

يريدون إعداد حديقة خاصة بالفراشات.

معروفة  أحول قصة  أن  أنه ميكنني  أتخيل  أكن  لم 
وعادية إلى مشروع تعلمي أستطيع أن أعلم من خالله 
يستكشفون  أطفال  علماء.  يكونون  كيف  األطفال 
تعلّم  إلى  خياالتهم  ويحولون  تعلمهم  يف  ويبدعون 
أثناء  أطفالي  مع  عشتها  التي  فالسعادة  ملموس. 
األخيرة  اخلطوة  ففي  توقعاتي.  كل  فاقت  املشروع 
من املشروع، حني قرر أطفالي إعداد حديقة خاصة 
بالفراشات، أحضرت لكل منهم ورقة مرسوم عليها 
صورة كف يد، وطلبت من كل طفل أن يرسم خمسة 
ليس  الفراشات،  حديقة  لعمل  نحتاجها  أشياء 

تعيش  الفراشات  جتعل  حديقة  بل  عادية،  حديقة 
بسعادة فيها.

رسم األطفال ما شعروا أنه يجعل الفراشات سعيدة، 
وهي سعادتهم التي يودون من اآلخرين العيش فيها. 
يف  تتحقق  نراها  حني  بها  نشعر  التي  السعادة  هي 
اآلخرين. انتقلنا، فيما بعد، إلى خطوة جديدة، حيث 
وأوضحت  األرض،  على  كبيرة  بيضاء  ورقة  وضعت 
الروضة  حديقة  جولة يف  سنقوم يف  بأننا  لألطفال 
جنمع من خاللها أشياء نصمم بها حديقة فراشاتنا. 
لقد وظفت البيئة احمللية ودمجتها يف تعليم األطفال، 
احلواس  مختلف  لتوظيف  الفرصة  لهم  شكل  ما 
الصغيرة  بأيديهم  وجمعوا  خرجوا  لقد  التعلم،  يف 
وتعرفوا  األشجار  أوراق  التقطوا  والتراب،  احلجارة 
إلى  تعرفوا  وأشكالها،  ألوانها  وتباين  ملمسها  على 
ليبنوا  الصف  داخل  تشكيلها  وأعادوا  األغصان 
جهزوا  احلرية.  تنشد  التي  لفراشاتهم  حديقة 
احلديقة وجهزوا معها وسائل احلماية، وأعربوا عن 
احلراسة  لها  يوفروا  أن  يجب  وأنهم  عليها  خوفهم 

التي حتميها من عبث العابثني.

الدرجة،  هذه  إلى  املشروع  ميتد  أن  أتوقع  أكن  لم 
فيه،  والشمولية  التعليم  يف  التنوع  هذا  كل  ويتضمن 
فقد تعلم األطفال اللغة واملنطق الرياضي والطبيعة، 
إضافة إلى القيم التي حملتها القصة واجلو االجتماعي 

الذي تشكل بني األطفال. مشروع فاق كل توقعاتي.

روضة األجيال اجلديدة - أبو شخيدم




