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إقالع المركبة الفضائیّة متوقّع في  تاريخ 21 شباط 2022 وساعة القصّة 
في...

محطة الفضاء العالمیّة تبّث لكافّة أطفال الرّوضات والبساتین في إسرائیل

.

ة مع كتاب ساعة قصّة من المحطّة الفضائیّ
ما أجمل العالم!"

إيتان ستیبه ھو ثاني إسرائیلّي يطیر إلى الفضاء، واألوّل الذي سیتواجد في محطة الفضاء العالمیّة. المحطّة ھي مختبر يعتبر األكثر تطوًّرا في العالم، ويعمل فیه روّاد 
فضاء وعلماء من بلدان مختلفة، ويقومون بتجارب وأبحاث عديدة بھدف بحث الفضاء وتحسین الحیاة على الكرة األرضیّة. في شباط المقبل سیرافق ستیبه ھؤالء 

تاح  العلماء لیقوم معھم بأبحاث وفعالیات مع التّالمیذ في بالدنا، كما سیقرأ قصّة "ما أجمل العالم" ألطفال الرّوضات والبساتین، وسُی
حديات  لألطفال االستماع إلى القصّة بلغتھم الجمیلة من خالل التّسجیل الصّوتي الّذي تّم في استوديو جمعیة المنارة ألصحاب التّ

لمزيد من المعلومات عن محطّة الفضاء العالمیّة شرح، لألطفال، "راكِیاع"، صندوق رامون 

تفاصیل الحدث
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الكتاب غیر متوفّر في مكتبة الرّوضة؟
اطلبوه من الرّوضة المجاورة أو المكتبة العاّمة

قصّة من الفضاء
في حدث ھو األوّل من نوعه، سیقرأ إيتان ستیبه كتاب "ما أجمل العالم" للكاتب والرّسام پاول كور وترجمة الّشاعر فاضل علي، والذي وزّعته 

مكتبة الفانوس في العام الدراسّي الماضي على أطفال الرّوضات (متوفّر في مكتبة الرّوضة وفي المكتبات العاّمة). يصف الكتاب تنوّع األلوان 
والكائنات الحیّة والظواھر الطبیعیّة في عالمنا، ويدعو األطفال إلى االحتفاء بھذا الجمال وإضفاء لمساتھم علیه. 

نبذة حول َمھّمة الفضاء "ركِیاع"

سیقوم صندوق رامون ووكالة الفضاء في وزارة العلوم والتكنولوجیا، 
بإرسال ثاني إسرائیلي إلى الفضاء في مھّمة تاريخیّة ُأطلق علیھا 
اسم "ركِیاع" (أي سماء بالعربیّة). تھدف المھّمة إلى إثارة فضول 
األطفال والفتیان، وإلى تعزيز مجال الفضاء والمساھمة في تقّدم 
المجتمع في إسرائیلوالعالم عموًما. وسیكون ستیبه واحًدا من 
أربعة روّاد فضاء سیشاركون في المھّمة في مطلع العام 2022. 

تعتبر مھمّة "ركِیاع" نموذجًا للتّعاون بین عدّة جھات وتحمل في طیّاتھا 
قیم السالم، واالبتكار، والقیادة والمسؤولیّة االجتماعیّة. وستتیح 

المھمّة للمبادرين والعلماء والباحثین اإلسرائیلیّین بحث ابتكاراتھم 
وتجربتھا في بیئة ممیّزة، ممّا سیساھم في تدعیم روح االبتكار 

وتعزيز صناعة الفضاء في إسرائیل والعالم.

ة في الفضاء المھّمة التربويّ

أثارت الرّحالت إلى الفضاء خیال ماليین األطفال والفتیان حول العالم. ونحن 
في صندوق رامون ندعوكم للمساھمة في تحقیق حلم رونا رامون، وھو 
إلھام األوالد والبنات في إسرائیل، وتشجیعھم على الحلم والطّموح بال 

حدود، وبناء الّشراكات التي تقرّب بین النّاس وتعتبر عالم الفضاء لغة 
مشتركة وحیًّزا للتّعاون.

تھدف المھّمة إلى الوصول إلى كافّة األطفال في إسرائیل، وھي المرّة 
األولى التي سیتم فیھا التّوّجه إلیھم من المحطّة الفضائیة العالمیّة. ضمن 

األنشطة التربويّة سیقوم إيتان ستیبه بقراءة كتاب "ما أجمل العالم" 
ألطفال الرّوضات والبساتین، وسیستمع األطفال للتّسجیل الصّوتّي بالّلغة 

العربیّة. وزّعت مكتبة الفانوس الكتاب في العام الدراسي الماضي، 
وستجدون فیما يلي مجموعة من االقتراحات ألنشطة حوله. 

لمزيد من المعلومات عن المھّمة في موقع "ركِیاع"

نبني مجموعتنا الشمسیة
نشاھد رحلة خیالیّة قام بھا أطفال بستان إلى الفضاء



نستعدّ  لإلقالع

لمواد إثرائیّة
قصص قصیرة عن الفضاء لرياض األطفال، صندوق رامون

لماذا يبدو العالَم في الغالف دائري�ا؟ 

نتأّمل صورة للكرة األرضیّة من الفضاء وندعو األطفال 
لوصف ما يرونه: البحار؛ الیابسة؛ الغیوم، وغیرھا.

أين توجد الكرة األرضیّة؟ نتحّدث مع األطفال عن المجموعة الّشمسیّة والكواكب المختلفة. يمكن أن نستعین 
بالمخطّط للمربّیة، ونتعلّم نشید الكواكب الشمسیّة، ونستخدم االقتراحات في "رحلة بین الكواكب ألطفال 

البساتین: التعرّف على الكواكب الشمسیّة"، من إنتاج وكالة الفضاء اإلسرائیلیّة.

لفھم األبعاد واختالف األحجام، يمكننا أن نعرض مجّسم للكرة األرضیّة، وأن نمثّل كیف تبدو األمور صغیرة عن بعد 
وكبیرة عن قرب. 

نبني مجموعتنا الشمسیة
نشاھد رحلة خیالیّة قام بھا أطفال بستان إلى الفضاء

نتعرّف على الكتاب
ماذا نرى في الغالف؟

ن باألخضر واألزرق؟ لماذا ُلوّ
ما ھو، في رأيكم، موضوع الكتاب؟

إثراء



من المتوقّع أن تُقلع المركبة الفضائیّة في تاريخ 21 شباط 2022 وساعة 
القصّة في...

محطة الفضاء العالمیّة تبثّ لكافّة أطفال الرّوضات والبساتین في إسرائیل

أنشطة في أعقاب ساعة القصّة

ما ھو الفضاء؟ وما ھي محطّة الفضاء؟ 

يمكن عرض فیلم عن المجموعة الّشمسیّة لألطفال، كما 
يمكن االستعانة بمنھاج العلوم والتكنولوجیا لرياض األطفال، 

وبمرشد المربیة نوافذ إلى السماء يمكن التّوّسع في 
الموضوع بحسب ما يثیر اھتمام وفضول األطفال. 

أسئلة عن الفضاء وروّاده:

ما األسئلة التي يريدون سؤالھا عن محطة الفضاء وعن روّاد 
الفضاء؟ يمكن أن نخصّص في الصّّف زاوية للفضاء، ونركّز فیھا 

األسئلة، ثّم نبحثھا في مجموعات صغیرة، ونعّد معرًضا ألعمال 
تتناول موضوعنا.

نحضّر مركبتنا الفضائیّة:

نسأل األطفال أّي مركبة يريدون أن يبنوا؟ كیف نصّممھا؟ من أيّة موادّ 
سنبنیھا وبواسطة أيّة أدوات؟ ثّم نجمع مًعا موادّ متنوّعة لنعید تدويرھا 

ونستخدمھا لبناء مركبتنا. ندعو األطفال لرسم المركبة ثّم بنائھا 
حسب التخطیط. نعّد زي�ا لرائد الفضاء ثّم نستقّل مركبتنا ونتمرّن على 

العد ّ التّنازلي من عشرة إلى صفر، ثمنقلع إلى فضاء الصّّف.

معلومات عن محطّة الفضاء في وكالة الفضاء اإلسرائیلیّة 

حیاة رائد الفضاء: أنشطة ألطفال الروضة في موقع وكالة 
الفضاء اإلسرائیلیّة. 

إثراء

نتحاور
نسأل األطفال عن رأيھم بساعة القصّة من الفضاء، بماذا تختلف عن ساعات القصص األخرى 

التي يعرفون؟ ھل يحبّون أن يسألوا إيتان عن حیاته في الفضاء؟ ھل يريدون الخروج في 
رحلة إلى الفضاء، ولماذا؟

نركّز على مضامین الكتاب
نسألھم: مّم يتكوّن عالمنا؟ أّي األماكن وأّي الكائنات يحبّون، ولماذا؟ أّي األلوان يفّضلون؟ 

وأين يرون ألوانھم المفّضلة؟ ھل ھي في الّس ماء أم الزّھور أم في الخیال؟ لو كان بمقدورنا 
أن نسافر، أّي األماكن نحّب أن نزورھا ؟

نستكشف
روا العالم وعن حمالت لحماية كوكبنا. يمكن  نبحث مع األطفال في االنترنت عن أشخاص غیّ
أثارت  التي  المواضیع  أحد  بحث  في  للتّعمق  الصّغار،  الباحثین  من  مجموعة  مرافقة  أيًضا 

ض لخطر االنقراض  اھتمامھم: مثًال الكواكب، النباتات، الكائنات الحیّة أو تلك الّتي تتعرّ
شاھدي مثًال ھذا الفیلم (حیوانات مھددة باالنقراض).

من المحبّذ تشجیع األطفال على اقتراح فكار للحفاظ على البیئة من حولھم.



أنشطة إبداعیّة

نبدع

نتخیّل

يمكن القیام بفعالیة إبداعیة في ساحة الرّوضة، نتأمّل الطّبیعة من حولنا ونرسم 
رسمة مشتركة باستعمال أسالیب فنّیّة مختلفة وألوان متنوّعة. يمكن أن يرسم 

كلّ طفل وطفلة الكائنات أو األشیاء التي يحبّھا في العالم ويزيّنھا كما يحبّ، 
ونعرض الرّسومات في معرض ندعو إلیه األھل. 

نفرش الصّفّ بالوسائد والسَّجّاد وندعو األطفال لالستلقاء وإغماض عیونھم. 
وعلى أنغام موسیقى ھادئة نقول لھم إنّنا اآلن سنغادر بیوتنا لنزور أماكن 

جديدة على الكرة األرضیّة، وھا نحن قد لبسنا مالبس مريحة، وانتعلنا أحذية 
مريحة وفتحنا باب الدار لنبدأ الرّحلة. نطلب منھم أن يتخیّلوا مكانًا جمیًال 

يمنحھم الرّاحة والمتعة. نوجّه خیالھم إلى األصوات والرّوائح واأللوان والحیوانات 
واألشخاص التي يرونھا في خیالھم. نوجّھھم لالنتباه إلى مالمسة أقدامھم 

لألرض أو المیاه أو الھواء من حولھم. ثمّ شیئًا فشیئًا نطلب منھم "العودة" 
للرّوضة/البستان وفتح أعینھم، ثمّ ندعوھم لیحدّثونا عن األماكن التي كانوا 
فیھا، ووصف المكان، والشّعور، واألشخاص الذين قابلوھم، يمكنھم التّعبیر 

بواسطة الرّسم أيضًا. 

نبادر
نفكّر ونخطّط مع األطفال لمشاريع في الرّوضة/الحي تجعل بیئتنا أجمل. 

نشاھد فیلمًا ألنشطة تنمّي مھارات الطّفل في أعقاب كتاب "ما أجمل العالم" 
ننتج معرّف ألماكن من العالم/ لكائن حي/ لشعوب الخ ...

نحاور مزارع يربّي حیوانات ألیفة حول مواضیع مثل العناية بالحیوان والتّواصل 
معه. يمكن أيضًا لألطفال المشاركة، بتجاربھم الشّخصیّة بالعناية بحیوان ألیف.

نتبنّى مشروع الرفق بحیوانات الشاّرع/ الطّیور/ العناية بأرض بور 
يمكن أن نتعلّم في أماكن قريبة من البستان مثل: حرش/ شاطئ البحر/ 

مستنقع وغیرھا. 
يمكن زيارة مرصد للفضاء ومراقبة القمر عبر التلیسكوب (المقراب).

نحلم
نلفت نظر األطفال إلى وجود مرآة في آخر الكتاب، ونسألھم لماذا حسب رأيھم 

أدخل الكاتب مرآة للكتاب، وما عالقتھا بالعالم الجمیل الذي رسمه لنا. نوزّع 
علیھم مرايا صغیرة ونطلب أن ينظروا إلى أنفسھم ونسألھم، ماذا يرون؟ في أيّ 

األماكن من ھذا العالم يحلمون أن يكونوا؟ نذكر لھم أن الوصول إلى الفضاء بدأ 
بحلم، فما ھو حلمھم؟ نلفت نظرھم إلى الفرق بین أحالم اللیل وأحالم نريد 

تحقیقھا. يمكن إعداد "لوحة األحالم" وتضمینھا رسومات واقتباسات من األطفال 
حول أحالمھم. 




