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لنشاط لعلميى

املىغىع :لتربة وسط للحياة:ى 1و .2ى
جر ذة 9 :و 10

لحصةىى :

اس حل

سير لدزس
ثدبير ألانشطة

ًخم دفؼ الخالمير إلى جركس بػؼ حيىاهاث التربت  ،اهؿالكا مً مػازفهم اللبليت ،أو مً خالل الخسجت الدزاطيت
ثركيرى
التي كامىا بها طابلا (همل  ،غىاكب  ،حلصون  ،بصاق ً ،سكاث الحشساث  )...و جىظيف ذلك في الحطت الجدًدة.
ًالحظ الخالمير الطىزة مللؿؼ في التربت  ،بداخلها دًدان ألازع  ،و بػد كساءة الىظ املسفم بها ً ،خم اطخدزاجهم
إلى ؾسح الدظاؤلين الخاليين :
 هل حػيش حيىاهاث أخسي في التربت ؟مالحظة و جملاؤل
 كيف ألخلؿها و أالحظها ؟حػؿى فسضت للخالمير للخػبير غً اكتراحاتهم حىل ألاطئلت املسوحت الطخكشاف جمثالتهم و فسش الفسغياث املالئمت
كطد الخحلم منها خالل إهجاش ألاوشؿت الخاليت :
لنشاط:1ىىىىالبحث غً الحيىاهاث الطغيرة في التربت.
 ًخم اطدثماز الخسجت الدزاطيت داخل اللظم بئحػاز حيىاهاث التربت التي جم الخلاؾها  ،أي التي ؾلب ألاطخاذ مًالخالمير إحػاز بػؼ منها (غىد إلامكان).
 ٌظمي الخالمير بػؼ حيىاهاث التربت التي جم إحػازها. ًلازهىن بين الحيىاهاث امللخلؿت (أو املػلىمت لديهم) ،وبين زطىم الحيىاهاث بكخابهم. ًطفىن شكل الحيىاهاث امللخلؿت و غير الىازدة ضىزها بكخابهم.لنشاط: 2ىىىىىىمالحظت الحيىاهاث الدكيلت املظخخسجت مً التربت.
إنجاش و ثت صل يهدف هرا اليشاؽ إلى حػسف جلىيت الخلاؽ الحيىاهاث الدكيلت للتربت  ،و حػسف أهم غىامل و ظسوف غيشها.
 ًلىم الخالمير بمالحظت مكىهاث الػدة الخجسٍبيت املظخخدمت في الخلاؽ حيىاهاث التربت  ،شكل 3و ضىز هرهالحيىاهاث  ،كما جسي جحذ املكبر الصوجي شكل . 5
 و مً خالل املىاكشت ٌ ،ظخخلطىن أن حيىاهاث التربت جىفس مً غىء املطباح و مً حسازجه  ،فخلؼ في النهاًتداخل إلاهاء الري ًحخىي غعى الكحىل.
 ًخىضلىن إلى أن الحيىاهاث الدكيلت للتربت  ،حظتهدف السؾىبت و الظالم  ،و ًخػسفىن غعى بػؼ منها  ،مً خاللضىزها و أطمائها و كدها .
ً -جيبىن غً الظؤال املىالي  ،كاآلحي  :التربت وطـ للحياة  ،ألنها جحخىي غعى غدد كبير جدا مً الكائىاث الحيت.

سحخالص
خحباز لحعلمات

ًخم بمظاغدة ألاطخاذ  ،ضياغت اطخخالص  ،و جدوٍىه غعى دفاجسهم الخاضت.
الخخباز حػلماث الخالمير ً ،جيبىن غً ألاطئلت بكساطتهم  ،كالخالي :
 ٌػيش داخل التربت مالًين مً الكائىاث الحيت ( ،غبازة واحدة فلـ صحيحت).موقع الرياضيات للجميع
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