فعاليّات للصفوف األول-الثالث بمناسبة الخروج إلى عطلة الصيف

حوارا ُمحتر ًما في الشبكة
نبدأ
ً
ننب

األعمار :الصفوف األول-الثالث
مدّة الفعال ّية 45 :دقيقة
أهداف الفعاليّة:
مِن pixabay :

والصور .يُعتبر ذلك
الرموز
 .1تطوير الفهم ورفع الوعي حول التعبير عن األفكار والمشاعر من خالل الرسوماتّ ،
َ
بمثاب ِة لغ ٍة بح ّد ذاته.
صور رقميّة صغيرة يمكن بواسطتها التعبير عن أفكار و َمشاعر عبر
.2
ّ
التعرف على رموز "مشا ِعر الوجه" – َ
وسائل االتّصال الرقميّة.
ي ٍ و ُمحترم يُجرى بواسطة وسائل رقميّة.
سس وقواعد
 .3تطوير أ ُ ُ
ٍ
لحوار إيجاب ّ
ُمقدّمة لل ُمعلّم:
توفر العطلة الكبيرة مجموعة فُ َرص وفعاليّات ألوالدنا .تُش ّكل العُطلة فُرصةً لالنتعاش ،تجديد الطاقات ،ترسيخ العالقات االجتماعيّة،
إنشاء عالقات جديدة وغير ذلك .إضافة إلى ذلك ،تتميّز العطلة بساعات الفراغ الطويلة ،األمر الذي ينطوي على االنكشاف على حاالت
ي وفي حيّز شبكة اإلنترنت.
الخطر في العالم الحقيق ّ
ي َمضامين في الشبكة عبر رسالة – " 30ثانية
منذ بدء السنة الدراسيّة ،شدّدنا على أهميّة تحكيم الرأي والتوقّف عن الر ّد قبل نشر أ ّ
للتفكير قبل المشاركة وال ّنشر" .مع بدء الخروج إلى العطلة الصيفيّة ،نو ّد تشديد هذه الرسالة أكثر ورفع الوعي حول تمرير رسائل
ُمحترمة ولطيفة ،وذلك من أجل أن نستمتع جميعنا بعُطلة آمِ نة وممتعة.

أ .افتتاحية – ضمن المجموعة الكاملة
حوارا حول األسئلة التالية:
مصورة لرسومات كهوف/كتابة مصريّة قديمة أمام الصف ،وتُجري
 .1تقوم المع ِلّمة بعرض أمثلة
ً
َّ
المثال 1

المثال 2

المثال 3

المثال 4

صورا كهذه؟ رأى مثلها في السابق؟
لصور؟ (كتابة فرعونية /رسومات كهوف) .هل َمن يعرف
ً
أ .ماذا نرى في ا َ
ب .لماذا استُعملت هذه الصورة برأيكم؟ (تزيين الكهوف /االتّصال بين الناس /تمرير رسائل).

ج .في أيّامنا ،أيضًا ،نج ُد ّ
أن األوالد الذين ال يُحسنون الكتابة يرسمون .تذ ّكروا حاالت كنتم قد رسمتم فيها رسمةً من أجل
تمرير رسالة أو مباركة .من يستطيع أن يعطينا ً
مثاال؟ بعد جمع عدّة إجابات ،من المه ّم بمكان التشديد على أنّه من خالل
صة ،فكرة ،مشاعر.
الرسومات ،نجح الطالب في تمرير رسالة ،تجربة حياتيّة ،ق ّ
 .2تطلب ال ُمعلّمة من الطالب التفكير برسالة (من غير مشاركتها مع اآلخرين) يُعبّروا عنها من خالل الرسم .الطالب الذي يرغب في
عرض رسالته أمام الصف ،يُدعى إلى عرضها .يكون على الطالب تخمين ماهية الرسالة.

ّ .3
حصرا على األوالد والشباب .يمكن
إن استعمال الرموز والرسومات من أجل تمرير رسالة ال ينتمي للتاريخ فقط ،وليس
ً
ّ
الصور والرسومات في أيامنا؟ من
ب – هل عندكم أمثلة الستعمال
العثور عليها حولنا في ك ّل مكان .تسأ ُل المعلّمة
الطال َ
َ
يستطيع أن يعطينا ً
مثاال؟ (في الحاسوب ،الهاتف النقال ،الرسومات ،دفتر الالصقات ،توقيع المعلّمة في الدفتر وغير ذلك)
 .4تُشير المعلّمة أمام الطالب إلى ّ
ُعرف
أن إحدى الطرق
المتعارف عليها في أيّامنا لتمرير رسالة هي من خالل ما ي َ
َ
صوري يُعبّر عن رسالة .يعود مصدر الكلمة إلى اللغة اليابانية
بالـ"إيموجي" .بعد ذلك ،تشر ُح المعلّمة أن اإليموجي هو رمز َ
حيث  Eتعني صورةَ ،و Mojiتعني رمز.
أ .المصطلح العربي المالئم لكلمة إيموجي هو – َمشاعر الوجه .لماذا برأيكم تم اختيار هذا المصطلح؟ هل تستطيعون التفكير بكلمات
أخرى تكون مالئمة؟

ي إيموجي يعرفه؟ (يمكن التمثيل من خالل تعبيرات الوجه مثلما يظهر في فيلم إيموجي بلغة
ب .من يستطيع أن يمثّل لنا أ ّ
اإلنسان /كسر الجليد – نسخة اإليموجي)
ج .ما هو اإليموجي الذي تحبّونه؟ لماذا؟ (يمكن عرض لوحة رموز اإليموجي ليختاروا منها)
هـ .ما هو اإليموجي الذي تحبّونه أق ّل من غيره؟ لماذا؟
و .ما هو اإليموجي الذي كنتم تودّون إضافته؟
ز .كيف يمكن التعبير عن رسائل بمساعدة اإليموجي؟
مرة ً رسالةً فيها إيموجي؟ كيف؟ عن طريق الحاسوب؟ الهاتف؟ رسمة؟ ماذا كانت الرسالة؟ (في
ح .هل استلمتم أو أرسلتم ّ
حال لم تكن للطالب تجربة في هذا األمر – في اإلمكان أن يكون السؤال :هل رأوا إخوتهم األكبر سنًّا أو أهلهم يفعلون ذلك).
خالل النقاش ،من المه ّم بمكان التحدّث عن أننا عندما نرسم  /نُرسل إيموجي لشخص ما ،علينا أن نف ّكر ونُح ّكم الرأي في ما
بالرموز ،وكما يمكن للكلمات أن تكون مؤذية ،كذلك يمكن للرموز
نرسمه  /نرسله ،ذلك أننا ،في الحقيقة ،نستبدل الكلمات ّ
والرسومات أن تكون مؤذية).

ب .فعاليّة
تقوم المعلّمة بإرشاد الطالب وتقول لهم – قريبًا جدًّا سنخرج إلى عطلة الصيف .في الصيف إمكانيًّات كثيرة للت ّ
نزه والتمتّع.
ّ
التنزه مع الهائلة ،الذهاب
ماذا تفعلون في الصيف بشكل عا ّم؟ (نستطيع اللعب مع األصحاب ،الذهاب للبحر أو بركة السباحة،
لمشاهدة فيلم أو تصفّح الشبكة وألعاب الحاسوب) .تُعتبر هذه الفعاليّات تجارب حياتيّة وممتعة .عندما نختبرها ،يكون من المه ّم
ي" وفي الشبكة ،أيضًا.
بمكان التشديد على قواعد األمان
ّ
والتصرف في العالم "الحقيق ّ
ي"؟ (عبور الشارع على خ ّ
ط المشاة فقط بمرافقة أحد البالغين ،ارتداء
 .1ما هي قواعد األمان التي تعرفونها في العالم "الحقيق ّ
قبعة في الشمس ،تدليك البشرة ب ْكريم وقاية من الشمس ،شرب الكثير من الماء ،عدم التحدّث مع أشخاص ال نعرفهم،
والمزيد).
 . 2ما هي قواعد األمان التي تعرفونها في عالم الشبكة؟ (الدخول إلى مواقع معروفة يوافق عليها األهل ،عدم إرسال تفاصيل
شخصية ،في حال واجهتُ محتوى غير لطيف بالنسبة لي – أبلغ أهلي ،يُمنع التحدّث في الشبكة مع أشخاص ال نعرفهم وما
شابه ذلك)
ي وفي الشبكة ،أيضًا؟ (التحدّث
ما هي قواعد السلوك التي بحسبها يكون من المه ّم أن
ّ
نتصرف بين األصحاب في العالم الحقيق ّ
باحترام ،دعم األصدقاء بمالحظات إيجابيّة ،المساعدة في الواجبات المدرسيّة ،االستماع إلى بعضنا ،االختالف مع األصحاب
إذا تسبّبوا بأذى صديقي – أتو ّجه إلى شخص بالغ وأقول له ما حدث ،وغير ذلك).
 .4ف ّكروا برسالة/مباركة ترغبون بإرسالها إلى صديق.
 ارسموا أو ص ّمموا إيموجي من عندكم يُعبّر عن الرسالة/المباركة التي اخترتموها. يمكن تصميم مباركة للعطلة الكبيرة تشمل أحد قواعد األمان َو/أو قواعد السلوك التي تحدثنا عنها في الصف .تقوم المعلّمبتوزيع أوراق فارغة للكتابة والرسم ،وتُقيم معرضًا للرسومات في الصف.
*فُرصة للصفوف الثاني-الثالث – يعمل الطالب ضمن شريحة عرض مشتركة ،ويختاروا إيموجي من مجموعة اإليموجيهات
التي معهم ،أو يقوموا بتصميم إيموجي ويضيفون إليه مباركتهم ألصدقائهم.

