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 األهداف 
 التعرف عىل الثقافة الفلسطينية 

 والفلسطينيبين المصري  كالتعرف عىل المشتر

 التحليل والتقصي المهارات 

 معرفة مسبقة ال يتطلب وجود  المعرفة المسبقة 

 سنوات  8إىل  6من   المرحلة العمرية 

 ساعة واحدة المدة الزمنية 

 أيام 5إىل  4من   عدد األيام 

 

 

 

 

 

 

إثارة الفضول
ر عرض صور لبعض األكالت الشعبية والتراثية أو صو•

ب حس. )الدبكة أو أغنية ظريف الطول عىل سبيل المثال
(.اهتمامات الطفل

توليد األسئلة
.إحضار لوحة جدارية، أو ورقة كبيرة، أو سبورة منزلية الخ•

.ةنسجل األسئلة الذاتية، ثم نلعب لعبة سؤال ونقط•

االستكشاف

لنأخذ جولة في محركات البحث ونطلع عىل الكثير من•
.والمسموعةالمصادر المكتوبة والمرئية 

المزيد من األسئلة، وال بأس في لعب سؤال ولنسجل•
لبحث فهدفنا إثارة فضول الطفل ودفعه ل, نقطة مرة أخرى

.بشكل أكبر وأعمق

االنعكاس

.حان وقت عمل نشاط ممتع مع األطفال•

ن ع رام وي"لنتعلم الدبكة مثالا عىل ألحان أغنية تراثية ك•
".الله

كنافة أو لنحضر مقلوبة فلسطينية أو لنتعلم تحضير ال•
.النابلسية

لسطينياا حسناا، ما رأيكم في صنع ميدالية مطرزة تطريزاا ف•
.أو سلسلة أو فاصل كتاب

 النموذج دليل 

 الخطوات
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  الممكن غير   ومن األرض عن  السؤال : بقعة أي  في  قضية   أي لتقديم  الصحيح  السؤال يكون  قد

  من األرض، هذه  عىل  يعيش الذي  نفسه اإلنسان عن  السؤال عن  بمعزل السؤال هذا يأتي   أن

 .األرض هذه  عن   أجداده وحكايا حكاياه ما معتقداته،  هي  ما يحب،  ماذا يفعل، ماذا هو،

 

 وبينه؟   بيني  مشترك من  هل 

 

  القديمة الزيتون أشجار  بين  تختبئ  كثيرة  حكايا تحكي  األرض فهذه  فلسطين قضية   عن أما

 . سائر فلسطين  العنب في وكرمات  يافا   في  البرتقال وأشجار 

  عىل و  أهازيجه  في  لها حبه وسجل  بها  فاعتز القدم منذ األرض هذه  قيمة  الفلسطيني  عرف  وقد

  الفلسطيني   أن إال أجيال، وراء  أجيال الحكايات فتتناقل األطفال، حكايا و أمثاله  وفي  مالبسه،

ا، ثقافته حول بل األرض حول فقط   ليست  ضروس حرب في  اليوم   أي  الشعب يجمع فما أيضا

  األجيال مع  فالمعركة  لذا نزعه، االحتالل يريد ما  وهو وتراثه، ثقافته إال  واحد رجل قلب عىل  شعب

 .الذاكرة  معركة  هي  الحالية 

 

 البحث  في   تساعدكم   قد  التي  النقاط   بعض   إليكم 

 

  فلسطينيين لحسابات متابع  أنك ولو   الثقافية، المظاهر  أهم من   الفلسطيني  التطريز •

  األعياد  في  وبقوة حاضراا المطرز الفلسطيني  الجلباب أن  ستجد  فلسطين   في  أو  مهجرين 

  بهويتنا متمسكون"  مفادها  ورسالة رمزاا وأصبح بل االجتماعية، والمناسبات

ا  الجلباب يكون ما  عادة  ،" الفلسطينية   باللون مطرزاا بنياا  أو األحمر  باللون  مطرزاا أسودا

فالجلباب    األماكن في فلسطين باختالف شكل ونمط التطريز عىل الجلباب تنوعيو األحمر،

 جلباب رام الله عن جلباب طولكرم..الخ المقدسي يختلف تطريزه عن الغزّاوي عن 

 . الكتان من  مصنوع التقليدي الفلسطيني  الجلباب •

  الدبكة ف  متناغم،  إيقاعي  بشكل األرض وتدب  منديالا  تمسك رجاالا  ير  لم منا  ومن  :الدبكة •

ا  الشامي التراث من   واألردنية اللبنانية  الدبكة بين  االختالفات بعض هناك  أن  إال عموما

 .الزي االختالفات هذه  ومن  والفلسطينية،

  أشهر  ومن للمقاومة رمزاا  األطعمة وبعض العريق، التراث هذا في   بقوة يحضر   الطعام •

  وقدمها " الباذنجانية "  تسمى كانت  حين تاريخية قصة  لها  إذ " المقلوبة" األطعمة هذه

  األكلة"  من وطلب   فأعجبته المقدس بيت  فتح  بعد الدين صالح  إىل الفلسطينيون

 ". بالمقلوبة" بعدها من   فسميت" المقلوبة

  اقتصادي  موسم  هو الزيتون جني  وموسم األصيلة الفلسطينية للهوية رمز  الزيتون  زيت  •

ا هام وهوياتي  وثقافي   . اليوم حتى  فلسطين  في  جدا

  منذ الصبغات الفلسطينيون صنع  المختلفة  الحضارات في  الحال فكما األلوان، عن أما •

 . األحمر اللون  هو الفلسطيني  التطريز فنون  في  بقوة الحاضر  واللون يدوياا، األزل

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة معرفية 
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ا  عقله ويجعل  للبحث الطفل يدفع ما  األسئلة وإثارة االنتباه جذب هو: الهدف   الستقبال مستعدا

ا المهم من لذا ،وربطها وتحليلها المعلومات  . شديدة بعناية  المرئية والمواد   الصور  اختيار  جدا

 القوية   الدفعة  هذه  لتحقيق  توافرها الواجب   الشروط  أهم   وإليكم

 ؟ ...وكيف ؟... لو  وماذا  ؟لماذا... كأسئلة  مفاهيمية، أسئلة  المادة تثير  أن ▪

ا موضوعاا الصورة تحمل أن  بمعنى  وواضحة،   دقيقة الصورة  تكون أن يجب ▪   وأال محددا

 . موضوع  من أكثر  تحمل مشتتة  تكون

 مثال 

  ألن كمدخل  الدبكة اخترت وقد الفلسطينية، الثقافة معالم  بعض معرفة  االن نستهدف نحن

 أوضح؟ الصورتين أي الموسيقى، أنغام عىل  الرقص  ويحب  الحركة يحب  طفلي 

 لذا فقد اخترت هذه الصورة:

 

 

 إثارة الفضول 
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  يحملون الشباب ولكن  للدبكة صورة باألعىل فالصورة  للهدف، أوضح باألسفل الصورة بالطبع

  وسبب العلم ماهية  عن يسأل كأن   ;النطاق خارج  للسؤال  الطفل سيدفع ما  اللبناني  العلم بها

 . العلم عىل  شجرة وجود 

  كلها   فلسطين"  عليه  مكتوب  الراقصين خلف   فلسطين علم نجد السفىل الصورة في   أما 

 األخرى، بالصورة مقارنةا   الفلسطيني  التراثي  للزي األقرب هو  زياا  الراقصين يلبس كما "  قدس

 . الخ...بالعصي  الرجال يمسك  ولماذا  يفعلون وماذا مثال،  القدس معنى  ن ع  الطفل سيسأل  وهنا

 

 ...... التالية  المرحلة إىل واآلن

 

 

  لعبة نلعب ثم الطفل، سألها  التي  األسئلة سنكتب األسئلة، عليه  سنسجل ما أحضرنا أن بعد

 .األسئلة من المزيد ونسجل  ونقطة سؤال

 :ملحوظة 

 .فقط  والتوجيه المساعدة ومهمتنا الخاصة،  أسئلته ويسأل  رحلته يقود  الطفل دع ▪

  أي  أو اآلخر  الوالد مشاركة فيمكننا يوجد لم وإن للمشاركة،  األوالد  باقي   دعوة يمكنك ▪

 .للطفل ومحببة  قريبة شخصية 

  اللعبة؟ نلعب   كيف

  الهامش، عىل  المشاركين أسماء سنكتب األسئلة، عليها نسجل التي  نفسها اللوحة عىل ▪

  شكل، أي أو  مبتسم وجه  أو  لنجمة" ستيكر" الصق  سؤاالا  سأل  اسم كل  تحت وسنضع

  صغيرة  "بومبوم " كرة  الكوب  في  نضع سؤال ولكل  صغيرة أكواب  أو  كؤوس  نجلب  أو

ا أو  .الخ... للعبة بالستيكية أقراصا

 .إبداعاتكم   شاركونا               

  عدد   أكبر  عىل حاز من  هو  والفائز األقراص، أو الكرات أو النقاط سنجمع اللعبة نهاية في ▪

  سيحدد  من وهو_ بالموضوع  المتعلقة األسئلة من   عدد  أكبر  سأل من_    النقاط من

  أيام  عىل  اللعبة نلعب أن يمكننا  أو  األفراد باقي فيه  سيشاركه  الذي الجماعي  النشاط

 ."بونس" أو " حافزاا"  النقاط من  محدد  عدد  عل  يحصل  من  لكل ونجعل

 . الفائز ومكافئة الحافز ويحددوا األفراد  ليجتمع ▪

 

  المرح. شاركونا 

 

  ببضع   اكتفوا  أو ال،   أو  بنعم  إجاباتها  تنتهي  أسئلة  سوى األطفال   يسأل  لم لو  ماذا لكن 

 أسئلة؟ 

 

 توليد األسئلة 
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  عن عبارة  وهي  ،"األسئلة عجلة "  تقنية وهي التساؤل إلثارة شهيرة تقنية هناك بأس، ال

  من  المزيد توليد عىل  الطفل تساعد التي  األسئلة رؤوس بعض يحمل مقّسم  قرص

 .األسئلة

 :سؤال  نضع قسم  كل  وفي متساوية  أقسام  ثمان  وتقسيمة  قرص صنع يمكنكم 

 

 ؟ ...من

 ماذا...؟ ل

 كيف...؟ 

 ...؟  لو  تعتقد ماذا

 متى...؟ 

 أين...؟

 ماذا...؟ 

...  في  السبب ما

 

  متساوية،  مربعات مقسمة لوحة عىل  -السابق ذكرها -األسئلةرؤوس  كتابة  يمكنكم أو

  لطيفة لعبة  الفقرة هذه تصبحس  ،"والثعبان   السلم لعبة“ك  صغير  نارد  وباستخدام

 .الصغار  يحبها

 

 

 

 :يمكننا اآلن االطالع عىل أكثر من مصدر للمعلومات  •

 .، وبعض المواقع المتخصصةواألخبارالبحث عبر اإلنترنت في المقاالت  ▪

 .االستعانة بمركز المعلومات الفلسطيني التابع لوكالة "وفا" الفلسطينيةيمكنكم  ▪

الكتب الموجودة في مكتبة المنزل أو الموجودة في المكتبة العامة أو الموجودة عىل   ▪

 .اإلنترنت

 .الخ...  الدبكة تعلم أو  الفلسطيني، التطريز تعلم عن  الفيديوهات بعض ▪

ا إن تحدث طفلك معههل في محيطك فلسطيني؟ سيكون   ▪  .أمراا ممتعا

 يمكنك إثارة الطفل لمزيد من التساؤل أثناء عملية البحث مثل: لماذا المسجد كبيراا بهذا الحجم؟ •

ااجعل البحث مشوقاا   • ه بالقضية  لمزيد من الفضول، وتذكر أن الهدف هو تعريف ودافعا

 ض". الفلسطينية "قضية األر

 .ومن خاللها زِد تشويقه وفضولهاهتم بالجوانب التي جذبت طفلك،  •

 

 وخفيفة   لطيفة لعبة نلعب  قد 

 

  ما حسناا، واالستكشاف،  التقصي  لمهارات محفز  وهو ،"الحواس مخطط "  التساؤل تقنيات  من

 اللعبة؟  هي 

 

 أسئلة  خمس  إجابة  عن  البحث  عىل   لعبتنا  ترتكز

 تشمها؟  التي  الرائحة  ما ▪

 تسمع؟ ماذا ▪

 ملمسه؟  ما ▪

 حجمه؟ لونه، شكله، ما ▪

 طعمه؟ ما ▪

 االستكشاف 
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 :قبل   من  تناولناها التي   الدبكة  صورة  أمام اآلن  نحن :  مثال 

 

  عىل يرقصون تراثية أغنية  أي ترى فلسطينية، وأهازيج  موسيقى  صوت نسمع قد   نسمع؟ ماذا

 أنغامها؟ 

 واألسود؟ واألبيض األحمر  اللون  يلبسون لماذا لونه؟ ما   الراقصون؟ يلبسه الذي الزي  شكل ما

  المالبس هل ،أخرى أجزاء في  حريرياا يكون ربما منه، أجزاء  في  مطرزاا يكون ربما الزي؟ ملمس ما

 الكتان؟ من   أو  قطنية

 

تعلمناه اليوم، أو نكتب قصة مصورة أو ربما نستخدم األلوان  عماواآلن، لنرسم رسمة لطيفة 

 .التراثية الفلسطينية في عمل تصميم بديع، أو بحسب ما يقترحه الطفل وتجده مناسباا

 

 

واآلن، لنتأكد من أن الطفل قد استوعب وربط كل هذه المعلومات، فلنتناقش معه فيما صنعه من  

 .مشروع قام بهرسم أو حكي أو أي  

   

 اطرح عليه أسئلة تثير مهاراته التحليلية والنقدية  

 ؟ .............  في رأيك، كيف نستخدم -

 ما الذي لفت نظرك عندما.....؟  -

 ماذا قد ينتج عن .......؟  -

 ما الذي يفسر لنا .....؟  -

 ما الدليل الذي بنيت عليه.....؟  -

 لماذا اخترت......؟  -

 

طفلك أسئلة أخرى تتعلق بالموضوع غير الذي أعددت أنت لها مسبقاا، ال بأس، ضعها في  ربما يطرح 

 مخطط لألسئلة لأليام التالية. 

 

  

  طير  يا  قول : مثل  الفلسطيني  الشعبي  التراث حكايات  من  مستمدة لألطفال حكايات ▪

 .الشعبي  التراث من لألطفال حكايات

  بلهجة وتجيبه يسألها وحفيدها فلسطينية جدة  بين حديث  عن عبارة وهي "  ستي  حكاوي" ▪

  بعض وبه  لطيف  كتاب  الغريبة، المصطلحات معنى   صفحة كل  وفي أصيلة، فلسطينية 

 المصادر 

 االنعكاس 
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  ويمكن  بمفرده، قراءته  في  صعوبة يجد  قد الطفل أن إال والثقافية  التاريخية المعلومات

 .الفضول إلثارة القصص من  بمقطع أو القصص من  بقصة االستعانة

▪ https://cutt.us/t24wF 

 

  بينها والرابط بفلسطين للتعريف  لطيف  مدخل تكون  قد:  الفلسطينية الشعبية األلعاب ▪

ا،  مصر   وبين  الرابط بهذا االستعانة يمكنك أيضا

 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9517 

 

"  الفلسطينية الشعبية األلعاب معجم: فلسطين حضارة  عن اللوباني  موسوعة"  وكتاب ▪

 .ناشرون لبنا بمكتبة

 

 :الفلسطينية التراثية واألهازيج  األغاني بعض ▪

   https://cutt.us/T8emf الطول ظريف  يا

 https://cutt.us/TeGIZ     الله رام ع  وين

 https://cutt.us/NIoOD       بالدي  ع راجع

 https://cutt.us/awPeY    الفلسطيني التطريز دورة ▪

 https://cutt.us/E5XKg        الدبكة  تعليم ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.us/t24wF
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9517
https://cutt.us/T8emf
https://cutt.us/E5XKg
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 تجربتك شاركنا

 أطفالك  مع  تجربتك لنا أرسل

 الفائدة لتعم موقعنا،  عىل التجارب نشر  سيتم

 

 

 

 

 

 

+20100 369 5213 
info.educquest@gmail

.com 

 

www.educquest.org                            

 

 

 هدفنا أن يتعلم األطفال: 

 كيف يسألون أسئلتهم الخاصة؟  −

 كيف يستخدموا أسئلتهم؟ −

 كيف يفكروا فيما تعلموه وكيف تعلموه؟  −

 

يهمهم، وتساءلوا  شجّعوا الصغار عىل التساؤل بدون خوف، وتقبّلوا أسئلتهم عن كل ما 

 واستمتعوا معهم. 

mailto:info.educquest@gmail.com
mailto:info.educquest@gmail.com
http://www.educquest.org/

