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3 مقدمة

يف إطــار برنامــج املعهــد الوطنــي للتكوينــات البيئيــة و الــذي يهــدف إىل تعميــم تدريــس الرتبيــة البيئيــة 

يف مختلــف املؤسســات الرتبويــة و الجمعيــات وغريهــم مــن الناشــطن اإلجتامعيــن، يــأيت هــذا الدليــل 

ــة مــع األطفــال، مقرتحــا  ــة وممهــدة يعتمــد عليهــا إلدراج نشــاط البســتنة الرتبوي املرشــد كأداة توجيهي

عــىل املنشــطن الخطــوط العريضــة وكــذا املنهجيــة الواجــب إتباعهــا لتفعيــل نشــاط البســتنة مــع األطفال 

داخــل املــدارس ودور البيئــة و مؤسســات أخــرى.  

هــذا املرشــد يحمــل ملخــص موجــز لتجربتنــا يعينكــم عــىل تنظيــم ورشــات البســتنة بشــكل ممنهــج مــع 

األخــذ بعــن اإلعتبــار الظــروف و اإلمكانيــات املتاحــة لــدى كل مؤسســة.

ماذا نعني بالبستنة الرتبوية ؟

ــىل  ــال ع ــز األطف ــم تحفي ــا يت ــن خالله ــة. م ــة البيئي ــية يف الرتبي ــرق التحسيس ــرص الط ــم و أق ــي أه ه

مامرســة زراعــة جميــع أصنــاف النباتــات )خــروات، نباتــات زينــة، فواكــه، نباتــات العطريــة و أخــرى 

عشــبية إضافــة للامئيــة(، باعتــامد منهجيــة علميــة مبســطة تعطــي األولويــة للمالحظــة و اإلستكشــاف 

ــة ذات ســلوك حضــاري.   ــن شــخصية واعي ــا يف تكوي ــر إيجابي ــة مــام يؤث مــع املامرســة الفعلي
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األهداف املرجوة من مامرسة البستنة عىل املدى القصري 

ــة البلــوغ و هــي يف متنــاول املنشــط، ميكنــه الوصــول إليهــا مــع  األهــداف التــي ســنطرحها عليكــم ليســت صعب

األطفــال يف مــدة أقصاهــا ســنة دراســية وهــذا مــا قصدنــاه باملــدى القصــري. نذكرهــا لكــم حســب الرتتيــب اآليت:

جــس النبــض يف مــا يتعلــق مبســتوى األطفــال الثقايف 

ــم  ــة قابليته ــم درج ــع تقوي ــتنة م ــدان البس يف مي

واســتعدادهم للتعاطــي مــع برامــج أكــر إثــارة.

التحليــل: ينبغــي عــىل املنشــط أن يهتــم بــأدق 

التفاصيــل املتعلقــة بتفاعــل األطفــال مــع نشــاطات 

البســتنة ومــدى تعلقهــم بهــا، مــع مراقبــة ســلوكهم 

يف الحصــة رقــم 01، وصــوال إىل آخــر حصة يف الســنة 

حيــث يتــم تعيــن نقــاط القــوة و مواقــع الضعــف 

اســتدراك  األوىل و محاولــة  اســتثامر  أجــل  مــن 

ــة. ــة يف الســنة املوالي الثاني

بدايــة التأســيس لعالقــة صداقــة مســتدامة بــن األطفــال و النباتــات، وذلــك عــن طريــق حــث األطفــال عــىل تجميــع 

وحفــظ عينــات مــن النباتــات يف معشــبة تضــم معلومــات علميــة ســهلة التلقــن. 

ــارشة  ــن التأســيس مب ــه ال يصــح أن نتحــدث ع ــة يف األهــداف، إذ أن ــدم املبالغ ــا ع ــرض علين ــا يف ــل: واقعن التحلي

وإمنــا عــن بدايــة التأســيس، ألننــا ننــوي يف خــالل ســنة وضــع الحجــر األســاس لبعــث عالقــة صداقــة مســتدامة بــن 

األطفــال والطبيعــة، باختيــار تشــكيل املعشــبة عــىل األطفــال كأول عمــل تطبيقــي ملــا فيــه مــن مامرســات تجعــل 

الطفــل يخــرج إىل الطبيعــة ويحتــك بهــا ليأخــذ منهــا مناذجــه فريجــع إىل مخــره ليبحــث عــن معلومــات إضافيــة 

متعلقــة بهــا.

تعليــم األطفــال الفائــدة مــن كل حركــة ميارســونها يف البســتنة بــدءا من تحضــري املعشــبة إىل إقرتاح بعض النشــاطات 

الجانبيــة املســاندة والتــي تدخل يف نفــس اإلطار.

ــاين وتنطلــق معــه، حيــث أنكــم ســتجدون داخــل هــذا املرشــد  ــة قــد تواكــب الهــدف الث ــل: هــذه املرحل التحلي

سلســلة مــن األعــامل التطبيقيــة، حاولــوا أن تربطوهــا مــع فقــرة كيــف نتوفــق يف مامرســة البســتنة مــع األطفــال 

حســب الســن ، ثــم حاولــوا متويــل املعشــبة مــن هــذه األعــامل إضافــة إىل النــامذج التــي يحرهــا األطفــال مــن 

الطبيعــة. خــالل كل هــذا سيكتســبون مهــارات عمليــة وعلميــة مــام يحســن بشــكل نوعــي مــن عالقتهــم مــع كل 

مــا هــو أخــر.
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ملاذا البستنة أهم وأقرص الطرق التحسيسية يف الرتبية البيئية
تعتــر الحديقــة منــوذج مصغــر لنظــام بيئــي متكامــل منفتــح عــىل الطبيعــة، يضــم جميــع عنــارص الحيــاة مــن مــاء 

ونبــات وحيــوان، جميعهــا تتفاعــل باســتمرار لتؤثــر عــىل نوعيــة الحيــاة التــي نعيشــها.

ــة يف  ــة أو وضعي ــكل حرك ــارص. ف ــذه العن ــجام كل ه ــايل النس ــكان املث ــة امل ــكل الحديق ــبق، تش ــىل ماس ــاءا ع بن

ــة. ــة بالبيئ ــة مرتبط ــاطات تربوي ــدة نش ــالق لع ــة انط ــكل نقط ــن أن تش ــتنة ميك البس

ملزيــد مــن التوضيــح إليكــم أهــم العنــارص الدالــة عــىل كيفيــة اســتغالل البســتنة مــع األطفــال لتوعيتهــم حــول 

املشــاكل البيئيــة وتدريبهــم عــىل املســاهمة يف تخفيــض أســباب وجودهــا.  

التســيري الجيــد للمــوارد املائيــة: ال وجــود لحديقــة بــدون مــاء. إنطالقــا مــن هــذا املعنــى يســتطيع املنشــط تلقــن 

األطفــال التســيري الرشــيد ملخــزون املــاء مــع أوقــات الســقي، مــع اســتعراض النوعيــة الجيــدة مليــاه األمطــار مقارنــة 

مــع امليــاه املعالجــة بالكلــور مــع الحــث عــىل تجميعهــا إلعــادة اســتغاللها يف إنجــاح عمليــات البــذر، خاصــة يف 

الفصــول التــي تشــهد نقصــا ملموســا يف األمطــار. تــرز أهميــة هــذا العنــرص يف املناطــق التــي تعــاين مــن الجفــاف 

كالصحراء.

ــمح  ــث تس ــية، حي ــة الشمس ــي الطاق ــة، ه ــادر الطاق ــف مص ــن أنظ ــية: م ــة الشمس ــد للطاق ــتغالل الجي -2اإلس

بتســيري عنــارص الحديقــة مبــا يف ذلــك الــري، التســخن يف الشــتاء و اإلنــارة،  بتكلفــة أقــل مــع احــرتام أكــر للبيئــة 

عــن طريــق التقليــل مــن امللوثــات و األخطــار التــي تنتجهــا مصــادر أخــرى كالغــاز والكهربــاء.

ــىل  ــل ع ــرق ويعم ــذه الط ــن ه ــه يستحس ــر يجعل ــن مبك ــزة يف س ــذه األجه ــىل ه ــل ع ــرف الطف ــك أن تع ال ش

ــتقبل. ــا يف املس تطبيقه

3.اسرتجاع النفايات املنـزلية لتحضري كومبوست الغرس: بـهدف تقليل كمية املخلفات التي ينتجها املنـزل والحفاظ 

عىل نظافة املحيط، يرافق املنشط األطفال يف تحضري الغذاء املفضل للنباتات و املعروف بالكومبوست.  تستغل 

هذه العملية إلثبات أن الرتبة من الرغم من سكونها إال أنها تضم كائنات حية تساهم يف تحليل املواد العضوية 

وتزيد يف نسبة الخصوبة. 

4.الوقاية من األمراض عن طريق البستنة البيولوجية: ال شك أن تبني مامرسات تحرتم الطبيعة يف الحديقة، يساهم 

يف توفري الكثري من املال املوجه للعالجات الكيميائية إضافة إىل تجنيب تلوث طبقات الرتبة الذي ينتقل إىل املياه 

الباطنية املستغلة للرشب ثم إىل الخروات و الفواكه التي نتغذى منها. زرع بعض النباتات التزينية امللقبة 

بالحامية كالسلبوت مئال يقي الخروات األساسية كالطامطم من اآلثار الفتاكة للذبابة البيضاء. 

-5تحســين اإلطــار العــام للحيــاة يف األحيــاء:  عــن طريــق إتقــان فنــون البســتنة، يقــوي األطفــال ثقتهــم يف حســهم 

الجــاميل، فيســاهمون يف تزيــن أحياءهــم و مدارســهم مــام ينعكــس إيجابيــا عــىل اإلطــار العــام للحيــاة. 

ــا  ــدر م ــا بق ــون فيه ــن يقطن ــراد الذي ــادي لألف ــرورة املســتوى امل ــة، ال تعكــس بال ــة و املرتب ــاء الجميل إن األحي

تعكــس أوال رقــي الفكــر الســائد يف ذلــك الوســط ثــم حــرص املؤسســات الســاهرة عــىل التحســيس و التنظيــف 

ــك املســتوى. ــة للحفــاظ عــىل ذل والرعاي



أشكال و طرق التوجه الرتبوي يف البستنة مع األطفال6
تتغــري األبعــاد والتوجهــات التــي قــد يأخذهــا مــرشوع البســتنة مــع األطفــال مــن فكــر ألخــر  ومــن مجتمــع آلخــر 

ــرتح  ــل نق ــة يف العم ــد منهجي ــات و تحدي ــذه اإلصطدام ــادي ه ــل. لتف ــي بالفش ــراد فتنته ــض األف ــد بع ــد عن لتتعق

عليكــم تحليــل عنرصيــن للمقارنــة ثــم يتعــن عليكــم االختيــار أو الرشاكــة بينهــام حســب ظــروف كل مدرســة. هــام 

عــىل التــوايل، حجــم مــرشوع البســتنة و طبيعــة توزيــع املهــام:

العنرص األول: حجم مرشوع البستنة

مرشوع كبريمرشوع صغري

* ميارس يف مدة أقصاها سنة وأقلها فصل.

* يتطلب كمية صغرية من العتاد الخفيف.

* نتائج املرشوع تكون رسيعة، مع أهداف محدودة.

* املواضيع الرتبوية املتناولة تكون محدودة و مركزة.

* ال يشرتط أن يكون التأهيل التقني كبري عند املنشط.

* يتميز باالستقاللية دون إرشاك جهات خارجية لتدعيمه.

* يشكل تجربة جميلة ملن يريد أن يتأكد من قدرته 

عىل االستمرار.

* ميارس لعدة سنوات.

ــة  ــوارد مالي ــف، وم ــاد الخفي ــن العت ــرية م ــة كب ــب كمي * يتطل

أكــر.

* ميكن توسيعه ليشمل أهداف عىل املدى البعيد.

* املواضيع الرتبوية أوسع وأكر تفصيال.

* يجب أن يكون املنشط قد تلقى تكوينا مسبقا يف امليدان.

* يستحسن إرشاك عدة جهات لتدعيم املرشوع.

* تجربــة رائعــة ملــن يريــد أن يختــار مهنــة املســتقبل ويشــارك 

يف حاميــة محيطــه عــن طريــق تنميــة مواهبــه.

العنرص الثاين:  طبيعة توزيع املهام

مساحة جامعيةمساحة فردية
* تشــعر الطفــل مبلكيــة املســاحة مــام  ينمــي روح املســؤولية 

لديــه 

و يجعله أكر تحفيزا.

* تشجع االنفتاح الفردي عر منهجية االستقاللية.

ــون  ــب أن يك ــري يج ــذا األخ ــل، ألن ه ــري الطف ــب تأط * يصع

عــىل

 علــم ولــو بقليــل بتقنيــات العمــل يف الحديقــة. يضطر املنشــط 

إىل تكــرار املعلومــات لــكل طفــل عــىل حدا.

* تتطلب عتاد كبري مع مجموعة صغرية من األطفال.

* يكتسب الطفل القدرة عىل االعتامد عىل النفس يف تتبع

 املزروعات يف جميع مراحل حياتها.

* تعلــم الطفــل العمــل الجامعــي، وتزيــد مــن إمكانيــة توزيــع 

املهــام بــن األطفــال حســب االحتياجــات امليدانيــة ورغباتهــم.

* تنقص من استقاللية الطفل.

*تســهل مــن عمليــة التأطــري للمنشــط إذ أنــه ال يكــرر الــرشح 

كثــريا.

لعــدد  نظــرا  النشــاط  يف  ضئيلــة  الطفــل  مشــاركة  تكــون 

املســاحة. يف  املشــرتكن 

*كمية العتاد تكون صغرية مقارنة بعدد األطفال.

ــذرة  ــن الب ــة م ــة لنبت ــع دورة كامل ــل تتب * يصعــب عــىل الطف

ــذرة. إىل الب

أشكال تهيئة الحدائق الرتبوية حسب املساحة املتوفرة
يرتبــط شــكل البســتنة عمومــا باملــكان املتوفــر باملؤسســة الرتبويــة وباألهــداف املرجــوة مــن هــذا املــرشوع، حيــث 

ميكننــا تصنيــف ثالثــة أشــكال:

الشــكل األول مــن البســتنة يرمــي إىل تهيئــة مــا يدعى 

»بالحديقــة الثابتــة« ميــارس بشــكل طبيعــي مبــارشة 

فــوق مســاحة أرضيــة صالحة للزراعة.تقســم املســاحة 

ــن  ــرات م ــز مبم ــرية وتجه ــات صغ ــة إىل مربع األرضي

ــهيل  ــطحة لتس ــور املس ــبية أو الصخ ــات الخش اللوح

تنقــل الصغــار والكبــار.

الشــكل الثــاين مــن البســتنة يرمــي إىل تهيئــة مــا 

يدعــى »بالحديقــة املتحركــة« ميكــن مامرســته يف 

املــدارس التــي ال متلــك مســاحة أرضيــة كافيــة صالحــة 

ــاط. ــن النش ــوع م ــذا الن ــب يف ه ــا ترغ ــة، لكنه للزراع

كيف ذلك؟

يف هــذه الحالــة يتوجــب عــىل املنشــطن اختيــار 

وتهيئــة مــكان يقيمــون عليــه حديقتهــم وفــق معايــري 

ســنذكرها يف العنــارص القادمــة.يف هــذه الحالــة أيضــا، 

ينصــح باســتعامل كل أصنــاف األواين واألحــواض و 

األصــص بــكل أحجامهــا ســواءا كانــت مــن البالســتيك 

عــىل  نذكــر  اإلســمنت.  أو  الطــن  أو  الحطــب  أو 

ــل  ــة لنق ــتيكية املخصص ــلل البالس ــال: الس ــبيل املث س

.»Cageots« الخــروات و الفواكــه و األســامك

ــم  ــك حديقته ــال بتحري ــمح لألطف ــكل، يس ــذا الش ه

األرضار  تســبب  التــي  الجويــة  التقلبــات  أثنــاء 

للمغروســات. 

يجــب أن ال يــرتدد املنشــطن يف اللجــوء إىل املســاحات 

البــذور  و  الفالحيــة  املعــدات  لبيــع  املخصصــة 

لالستفســار عــن أصنــاف الحاويــات واألواين املعروضــة 

ــبها.   ــار أنس ــم اختي ــث يت ــعارها، حي ــوق وأس يف الس

الشــكل الثالــث واألكــر تــداوال يف البســتنة، هــو 

مزيــج يجمــع بــن الشــكلن الســابقن، حيــث يســمح 

ــمل. ــع وأش ــاق أوس ــىل نط ــتنة ع ــة البس مبامرس
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فــوق مســاحة أرضيــة صالحة للزراعة.تقســم املســاحة 

ــن  ــرات م ــز مبم ــرية وتجه ــات صغ ــة إىل مربع األرضي

ــهيل  ــطحة لتس ــور املس ــبية أو الصخ ــات الخش اللوح

تنقــل الصغــار والكبــار.

الشــكل الثــاين مــن البســتنة يرمــي إىل تهيئــة مــا 

يدعــى »بالحديقــة املتحركــة« ميكــن مامرســته يف 

املــدارس التــي ال متلــك مســاحة أرضيــة كافيــة صالحــة 

ــاط. ــن النش ــوع م ــذا الن ــب يف ه ــا ترغ ــة، لكنه للزراع

كيف ذلك؟

يف هــذه الحالــة يتوجــب عــىل املنشــطن اختيــار 

وتهيئــة مــكان يقيمــون عليــه حديقتهــم وفــق معايــري 

ســنذكرها يف العنــارص القادمــة.يف هــذه الحالــة أيضــا، 

ينصــح باســتعامل كل أصنــاف األواين واألحــواض و 

األصــص بــكل أحجامهــا ســواءا كانــت مــن البالســتيك 

عــىل  نذكــر  اإلســمنت.  أو  الطــن  أو  الحطــب  أو 

ــل  ــة لنق ــتيكية املخصص ــلل البالس ــال: الس ــبيل املث س

.»Cageots« الخــروات و الفواكــه و األســامك

ــم  ــك حديقته ــال بتحري ــمح لألطف ــكل، يس ــذا الش ه

األرضار  تســبب  التــي  الجويــة  التقلبــات  أثنــاء 

للمغروســات. 

يجــب أن ال يــرتدد املنشــطن يف اللجــوء إىل املســاحات 

البــذور  و  الفالحيــة  املعــدات  لبيــع  املخصصــة 

لالستفســار عــن أصنــاف الحاويــات واألواين املعروضــة 

ــبها.   ــار أنس ــم اختي ــث يت ــعارها، حي ــوق وأس يف الس

الشــكل الثالــث واألكــر تــداوال يف البســتنة، هــو 

مزيــج يجمــع بــن الشــكلن الســابقن، حيــث يســمح 

ــمل. ــع وأش ــاق أوس ــىل نط ــتنة ع ــة البس مبامرس



الحديقــة املتحركــة هــو شــكل جديــد مــن أشــكال البســتنة. تــم تطويــره للتغلــب عــىل بعــض الصعوبــات التــي تعيــق 8

انتشــار هــذا النشــاط يف بعــض املؤسســات الرتبويــة واملنــازل الفرديــة. يف أوروبــا يســمى هــذا النمــط بالبســتنة بــدون 

)Jardiner sans jardin(. حديقة

ــة شــاغرة، ميكنكــم  ــه ال توجــد لديكــم مســاحة زراعي إذا كنتــم ال متلكــون حديقــة باملعنــى العــام للحدائــق، أي أن

التفكــري يف هــذا النــوع مــن النشــاط عــن طريــق اللجــوء لوســائل أخــرى: اســتعامل صناديــق الفاكهــة، بعــض معــدات 

ــدران  ــض الج ــذ وبع ــواف النواف ــتغالل ح ــا اس ــم أيض ــكال. ميكنك ــة األش ــات املختلف ــض الحاوي ــذا بع ــف، وك التغلي

ــدون مشــاكل  ــل هــذه الظــروف وتواصــل منوهــا ب ــات تتقب ــد مــن النبات ــذا الشــأن. العدي ومســاحات الســطوح له

بــرشط أن تحــرتم بعــض القواعــد البســيطة.

مــن أجــل إنجــاح عمليــة الغــرس يف مختلــف أنــواع الحاويــات، اختــاروا نباتــات حوليــة وأخــرى معمــرة ) ص...( ذات 

النمــو الجــذري املتوســط. تجنبــوا غــرس النباتــات أو األشــجار الكبــرية الحجــم والتــي تشــرتط كميــة كبــرية مــن املــواد 

املغذية.إن البستنة بدون حديقة تساهم بشكل فعال عىل حسن التنظيم، كام  تطور الخيال! 

كيف نتوفق يف مامرسة فنون البستنة مع األطفال حسب السن؟   

ــاء  ــه أثن ــب املســاعدة من ــق طل ــن طري ــل ع ــامم الطف ــارة اهت ــريا بإث ــوا كث حلم البستاين الصغري:  ال تحلم
قيامكــم بأعــامل الحديقــة.  اعتبــاره مجــرد مســاعد، يحمــل أدواتكــم الزراعيــة و يناولكــم الشــتالت، ويســقي نباتاتكــم 

يف أيــام العطــش يشــكل إطــراء فقــط لشــخصكم، وقــد يســبب لــه امللــل.

 بعد مرور حصتن أو ثالثة، فهو ببساطة يتخيل نفسه يف شخصية البستاين الصغري.

إذا توفــرت لديكــم مســاحة كافيــة ملامرســة البســتنة، ال تــرتددوا يف منــح طفلكــم جــزءا صغــريا يليــق بحجمــه يتحــرك 

ــا  ــي ميــارس فيه ــات الت ــف اآلني ــه مختل ــا يضــع في ــه مكان ــر املســاحة، خصصــوا ل ــة عــدم توف ــه بزعامــة. يف حال في

الغــرس، ســتتتفاجؤون برسعــة بتطبيقــه للنصائــح التــي تقدمونهــا لــه، وكيــف لــه القــدرة عــىل تذكــر أدق املعلومــات. 

لــكل ســن مامرســات واكتشــافات يف البســتنة: يف الواقــع، مــا ينتظــره  األطفــال مــن الحديقــة ال ينطبــق بالــرورة عىل 

توقعاتكــم وتطلعاتكــم، رافقوهــم والحظوهــم ثــم أجيبــوا عــىل فضولهــم دون اإلرساع يف الوصــول إىل نتيجــة واضحــة 

قــد ســبق التســطري لهــا. تســلحوا بالصــر وال تســتبقوا األحــداث لــكل يشء أوانــه. لــكل ســن اكتشــاف وذوق معــن:

سن الثالثة :    يالحــظ الطفــل إنتــاش البــذرة وانبثاقهــا مــن الرتبــة، يواصــل مراقبــة منوهــا ولكنــه 
ــة(، و  ــل املكــوث يف الرتب ــذور الجــزر )تطي ــوا غــرس ب ــا .يف هــذه الســن، تجنب ــل إمتــام دورته ــا قب يســتعجل قطفه

ــة الطامطــم،  ــب نبت ــك اغرســوا بعــض الخــس بجن ــه بطــل الرسعــة يف النمــو، كذل ــاروا الفجــل )Le Radis( ألن اخت

سيســاعد الطفــل عــىل الصــر يف انتظــار إمثــار الطامطــم. 

ال تنســوا بعــض األصنــاف األخــرى كالــذرى وعبــاد الشــمس حيــث يرتفعــون يف الســامء فيتفوقــون عنــه يف الطــول 

مشــكلن فخــره. األمــر ال يتعلــق بــزرع عــدد كبــري مــن النباتــات، نبتــة أونبتتــن مــن كل صنــف تقومــان باملهمــة. 

قصــوا لــه بشــكل طريــف كيــف أن املــاء هــو الغــذاء الرئيــي الــذي يشــجع البــذرة عــىل النمــو مثلــه مثــل الحليــب 

الــذي يرشبــه الرضيــع يف أول أيــام حياتــه، وكيــف أن النبتــة ترشبــه مــن الرتبــة مثلــام يرشبــه هــو مــن الــكأس أومــن 

الرضاعــة، فتكــر وتعطينــا الكثــري مــن الزهــور. 



9 سن الخامسة :   يف هــذه الســن يتفطــن الطفــل للكثــري مــن األمــور؛ ويصبــح عــىل جهوزيــة تامــة الكتشــاف 
ــة الغــرس ومالحظــة نشــاط دودة األرض،  ــوه يف تحضــري ترب ــة.  رافق ــاع الفصــول والتحــوالت املســتمرة للطبيع إيق

علمــوه كيــف يصنــع الفخــاخ للبزاقــات التــي تهاجــم أوراق الخس.ارشحــوا لــه كيــف ميكننــا أن نقســم الخــروات إىل 

عــدد مــن العائــالت: عائلــة الخــروات الورقيــة )Légumes feuilles( مثــل: الخــس، الســبانخ ، املعدنــوس، الســلق..

ــروات  ــة الخ ــمندر..الخ. عائل ــزر، الش ــل، الج ــل: الفج ــة )Légumes racines( مث ــروات الجذري ــة الخ ــخ. عائل ال

ــخ. ــل:  الباذنجــان، الطامطــم، الفلفل..ال ــة )Légumes fruits( مث الفاكه

تفرجــوا مــع بعــض، عــىل الجلبانــة و هــي تســتعجل الخــروج مــن الرتبــة مــع دخــول شــهر فيفــري، وكيــف أن شــتلة 

الطامطــم تبعــث جذورهــا يف الرتبــة مبجــرد دخــول دفء شــهر مــارس. ال يوجــد أحســن مــن هــذه األمثلــة لتدريــب 

الطفــل عــىل الصــر. ال تنســوا أن تراقبــوا طريقــة تعاملــه مــع مــاء الســقي فقــد تدفعــه حامســته إلغــراق الخــس يف 

بركــة مــن املــاء.

ــع  ــابقة، يض ــل الس ــرور باملراح ــد امل ــن، وبع ــذه الس من سن سبعة – مثانية – تسعة سنوات:   يف ه
الطفــل نفســه يف درجــة الخبــري حيــث يخجــل مــن موســم جنــي رديء. ال ننــى أنــه يف هــذا املجــال العمــري أيضــا 

يكــون قــد تــدرب عــىل الكتابــة والقــراءة، هنــا البــد أن نثمــن ذلــك بتعويــده عــىل تســمية مزروعاتــه ووضــع بعــض 

املخططــات البســيطة لحديقتــه، وكــذا كتابــة برنامجــه الزراعــي يف كل فصــل حســب املســاحة التــي ميتلكها.علمــوه 

كيــف يغــرس بالتتابــع عــدة أصنــاف يف موســم واحــد للحصــول عــىل فــرتات جنــي متعــددة يف نفــس الفصل.مثــال 

غــرس بعــض الخــس الغــري رشه بعــد جنــي الفجــل، أو غــرس بعــض الطامطــم الرشهــة بعــد جنــي الجلبانــة التــي 

ــه يف صناعــة بيــت بالســتييك مصغــر  ــاآلزوت. يف هــذا العمــر أيضــا، تســتطيعون مرافقت ــة ب تكــون قــد أغنــت الرتب

بإمكانيــات بســيطة، وتعليمــه كيــف يراقــب درجــة الحــرارة بالرتمومــرت.

إضافــة إىل ماســبق، يكــون الطفــل قــد تعــرف عــىل أغلبيــة أصدقــاء النباتــات وأعدائهــا، كــام يعــرف كيــف يتعامــل 

معهــا بأســلوب طبيعــي دون  اللجــوء إىل عــالج كيميــايئ. أمــا إذا اســتلزم األمــر ذلــك، بســبب بعــض األمــراض النــادرة 

يف الحديقــة، فتدخلــوا لتقديــم العــالج بأنفســكم لتجنيبــه خطــر اســتعامل املــواد الكيميائيــة. 
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منوذج عام للمنهج الرتبوي املتبع يف ورشات األعامل التطبيقية

يقول املثل الصيني:  إنني أسمع وقد أنى، لكني أرى فأتذكر،  وأمارس فأفهم

حتى يفهم الطفل مايحىك عن الحدائق ويستشعر املتعة يف ذلك، ليس هناك وسيلة أفضل من النزول إىل امليدان 
حيث هناك التواصل الحقيقي مع الطبيعة.

üü ــر ــم األطفــال يف فــرق ومتري ــأي عمــل تطبيقــي لتنظي ــام ب ــل القي إليكــم منــوذج عــام ينتهجــه املنشــط قب

املعلومــات يف شــكل حــر:

تحديــد موضــوع النشــاط واإلعــالن عــن األهــداف: موضــوع النشــاط ســيكون عنــوان العمــل التطبيقــي  -1

املختــار لذلــك اليــوم. أمــا عــن األهــداف؛ فســتتحول إىل نتائــج يف النهايــة تحددهــا اإلمكانيــات املتوفــرة 

و الوقــت املتــاح لتنفيــذ العمــل التطبيقــي مــع كيفيــة تجــاوب األطفــال، حيــث يســعى املنشــط للتوصل 

إليهــا مــن خــالل النقــاش مــع األطفــال أثنــاء العمــل التطبيقــي.

تحديــد الســن : لــكل عمــل تطبيقــي ســن معــن، ميكنكــم مراجعــة الفقــرة املعنونــة  كيــف نتوفــق يف  -2



11 مامرســة فنــون البســتنة مــع األطفــال حســب الســن.

تحديــد مــكان النشــاط: يتــم إعــالم األطفــال عــن مــكان مامرســة العمــل التطبيقــي مســبقا، ســواءا كان  -3

داخــل قاعــة عمــل أو يف الهــواء الطلــق، فهــذا مهــم جــدا لتحضريهــم نفســيا. 

الجتنــاب مفاجــآت التقلبــات الجويــة، يتوجــب عــىل املنشــط التفكــري املبكــر يف أعــامل تطبيقيــة أخــرى 
تجــرى داخــل قاعــة مغلوقــة مــن أجــل إنقــاذ الحصــة وعــدم تضييعهــا.

 

ــذي يســتهلكه أي عمــل تطبيقــي ال يتعــدى يف  -4 الوقــت الزمنــي املحــدد للنشــاط: إن الوقــت الزمنــي ال

أقصــاه ســاعتن مــن الزمــن يف األســبوع، مــا عــدا إذا كان األمــر يتعلــق بــأوىل األيــام لبدايــة املــرشوع أو 

مبناســبات وطنيــة أو دوريــة كحمــالت التطــوع واالحتفــال باألعيــاد البيئيــة.

تــي فــرتة إنجــاز العمــل التطبيقــي مرحلــة الرعايــة، فهــي مهمــة جــدا ألنهــا تعطــي فكــرة واضحــة عــن 
ــة  ــات. مرحل ــد كل الرشوح ــدان بع ــم يف املي ــة آدائه ــم ومراجع ــمح بتقيي ــال وتس ــل األطف ــدى تفاع م
الرعايــة ال تســتهلك الوقــت الكثــري، 15 أو 20 دقيقــة كل يومــن كافيــة لألطفــال واملنشــط معــا لقطــف 

ــة األخــرى.    مثــار العمــل التطبيقــي وهــذا دون اإلرضار باملــواد العلمي

تحديــد وتحضــري العتــاد الــروري إلنجــاز العمــل التطبيقــي: يتوجــب عــىل املنشــط أن يأخــذ االحتياطات  -5

الكافيــة حتــى يتفــادى بعــض املفاجــآت الغــري متوقعــة كغيــاب بعــض العتــاد أو تعطلــه و كذلــك توفــر 

املــواد األوليــة الروريــة كالرتبــة الزراعيــة واآلنيــات و البــذور ...الــخ.

             يتم عرض كل مستلزمات العمل التطبيقي أمام األطفال مع إمكانية إرشاكهم يف جلبها. يقدم املنشط رشح 

              بسيط يوضح من خالله الفائدة من كل مستلزم ويتطرق لبعض التفاصيل الخاصة بالشكل والبنية. 

الــرشوع يف تنفيــذ العمــل التطبيقــي:  قبــل املــرور إىل هــذه املرحلــة أنصحكــم مبراجعــة فقــرة » أشــكال  -6

وطــرق التوجــه الرتبــوي يف البســتنة مــع األطفــال« )صفحــة .......(. 

يســتطيع املنشــط تشــكيل فــرق مكونــة مــن ثالثــة أو أربعــة أطفــال حســب العتــاد واملســاحة املتوفــرة 
يف املدرســة.

بدايــة، يقــوم بتنفيــذ العمــل التطبيقــي أمــام كل املجموعــات املشــكلة، ثــم تتــوىل كل مجموعــة إعــادة 
ــح بعــض األخطــاء ورشح كل  ــن الفــرق لتصحي ــذي يتنقــل ب ــة املنشــط ال نفــس الخطــوات تحــت رعاي
ــان بعــض  ــال، ال ينــى أيضــا أن يشــيد بإتق ــة عــىل أســئلة األطف ــل حــركات البســتنة مــع اإلجاب تفاصي

األطفــال لعملهــم.

يحــرص املنشــط عــىل أن يأخــذ كل طفــل حظــه مــن اســتعامل العتــاد حتــى ال يتحــول العمــل التطبيقــي 
إىل رصاع فيلغــى جانــب التشــويق.



كيف ميكن تسيري روزنامة العمل يف الحديقة ؟ 12    

ü	 يف املحيط املدريس

تشــكل العطــل املدرســية العائــق امللمــوس األكــر و الواجــب تجــاوزه مــن طــرف كل مــن يديــر هــذا النشــاط 
داخــل املؤسســة الرتبويــة، فغالبــا مــا تتوافــق عطلــة الربيــع مــع الفــرتة املواتيــة لعمليــات البــذر، أمــا العطلــة 
ــية  ــتنة املدرس ــن أن البس ــن واملالحظ ــن املجرب ــد م ــرى العدي ــامر. ي ــي الث ــرتة جن ــع ف ــق م ــة فتتواف الصيفي
تضعــف أمــام التقســيم الزمنــي للعطــل املدرســية. مــن أجــل تــدارك ذلــك الضعــف تــم الخــروج بالتوصيــات 

اآلتيــة:

ــة  -1 ــب وبعــض الزهــور الحولي ــول، الكرن ــة، الف ــرة )الفحــل، الســلطة، الجلبان ــة و مبك ــاف رسيع ــار أصن إختي

كالقرنفل...الــخ( أو اللجــوء بعــد عطلــة فصــل الربيــع، إىل البــذر املتأخــر مــن أجــل الجنــي يف بدايــة الســنة 

ــا  ــري كالبطاط ــامم كب ــاج إىل اهت ــي ال تحت ــاف الت ــبة لألصن ــة بالنس ــهال خاص ــدو س ــذي يب ــر ال ــة، األم املوالي

ــة. ــات العطري وبعــض النبات

ــا يتجــىل  -2 توجيــه جــزء مــن نشــاطات البســتنة إىل إنتــاج شــتالت الخــروات ونباتــات الزينــة الحوليــة )هن

دور الحديقــة املتحركــة( واســتغاللها كهدايــا متنــح يف املناســبات الدراســية الســنوية و بعــض الحفــالت مــع 

إمكانيــة إعطائهــا لعائــالت األطفــال اللــوايت متلكــن حدائــق مــن أجــل مواصلــة رعايتهــا يف الصيــف.

إيجــاد حــل توافقــي مــن أجــل رعايــة الحديقــة يف عطلتــي الربيــع و الصيــف إمــا عــن طريــق اإلعتــامد عــىل  -3

أحــد أوليــاء األطفــال أو العــامل الذيــن يســكنون بالقــرب مــن املدرســة، أو االتفــاق مــع مصالــح البلديــة أو 

دور الشــباب التــي تبقــي عــىل نشــاطاتها أثنــاء العطــل املدرســية وتكليفهــا بعمليتــي الســقاية و الرعايــة.

ü	يف املحيط الغري مدريس

ــا  ــح عائق ــة تصب ــة تســهل برمجــة نشــاطات الحديقــة حســب الفصــول. يبقــى أن املــدة الطويل يف هــذه الحال
بالنســبة لألطفــال الذيــن أبــدوا حامســا كبــريا يف البدايــة، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر مبشــاركة نفــس املجموعــة 

منــذ بدايــة املــرشوع إىل نهايتــه.

هنا أيضا توجد حلول:

عندما يكون األطفال دون سن 8 سنوات، تجنبوا املزروعات التي تطيل املكوث يف الرتبة. -1

يستحســن التنويــع يف األصنــاف النباتيــة و النشــاطات املقرتحــة، حتــى تتغــري الحــركات يف الحديقــة ويصبــح  -2

دامئــا هنــاك معلومــة جديــدة ميكــن تلقينهــا لألطفــال.

ــة  -3 ــح الحديق ــى تصب ــم لعــدة شــهور، حت ــاء عــىل انتباهه ــال و اإلبق ــد األطف ــه تجني تحضــري مــرشوع بإمكان

ونشــاطات البســتنة  مــن املحــاور التــي تــرتدد كثــريا يف اإلهتاممــات الرتبويــة مثــال: إنجــاز روزنامــة ســنوية 

يتــم تعيــن داخلهــا أهــم األحــداث التــي تــدور داخــل حديقتهــم ومــا حولهــا.



13 إليكم يف مايي قامئة من األعامل التطبيقية املساندة والتي إذا متكنتم من القيام بها خالل سنة ستحققون حتام األهداف 

الثالثة.

قـامئة األعامل التطبيقية املقرتحة إلنجاز مرشوع يف البستنة مع األطفال عىل املدى القريب 

Il faut commencer d’abord par la constitution d’un herbier / يجب أوال الرشوع يف تشكيل املعشبة

Désignation des travaux pratiquesتعين األعامل التطبيقية
Travaux pratiques de semisأعامل تطبيقية يف البذر

البذر يف صينية متعددة األصص والسقي بالبخاخة.01
Semis en plaquettes à alvéoles  (Mul-
.ti-pots) et l’arrosage par pulvérisation

02
البــذر يف صينيــة عاديــة وفــق خطــوط متوازيــة مع الســقي 

بالبخاخــة أو القارورة.

 Semis en terrine simple dans des lignes
 parallèles, et l’utilisation de l’arrosage
 par pulvérisation ou en utilisant une

.bouteille simple

03
البــذر يف صينيــة عــن طريــق الطــرح باليــد أو باملبــذر 
اليــدوي مــع اعتــامد طريقــة الســقي بالغطــس )الخاصيــة 

ــعرية(.  الش

Semis à la volée ou avec un semoir ma-
nuel en utilisant l’arrosage par capilla-
.rité

Semis en pot simpleالبذر يف أصيص عادي.04
Semis direct dans la terre ou le sol. البذر مبارشة يف الرتبة.05

أعامل تطبيقية يف غرس الشتالت ونقل األغراس
 Travaux pratiques de plantation

 après la germination des semences
.et repiquage…etc

06
ــص  ــص إىل أصي ــددة األص ــة متع ــن صيني ــتلة م ــل الش نق

ــرد منف
Transplantation de la plaquette à al-

véole vers le pot
L’empotage en potنقل الشتلة من صينية عادية إىل أصيص منفرد07
Le repiquage en plein terreنقل الشتلة من صينية إىل الرتبة مبارشة08
La plantation en plein terreالغرس يف الرتبة مبارشة09
Le rempotageطريقة تغيري األصيص10

طريقة تشكيل آنية تزيينية11
 Réalisation d’une jardinière de plantes

ornementales

طريقة تشكيل آنية من الخروات )خارج الرتبة(12
 Réalisation d’une jardinière de plantes
légumières

Plantation des bulbes d’ornementsغرس أبصال الزينة13
نصـائـح عـامـة

التعريــف بأهــم أشــكال اآلنيــات مــع تثمــن دور الصينيــة املتعــددة األصــص مــع األشــكال األخــرى يف خلــق  -1
الحدائــق املتحركــة  وتســهيل عمليــات البســتنة.

التعريف بطرق وأجهزة السقي مع توضيح فوائدهام ميدانيا.2- 

عدم إهامل مصادر الضوء وأهميتها يف إنجاح عملية اإلنبات بعد البذر.3- 

التعريف بالفرق بن النباتات الحولية واملعمرة.4- 

الرجاء اإلقتداء بالتسلسل يف إنجاز األعامل التطبيقية مع التنظيم أثناء األداء.5- 



إليكــم يف مايــي قامئــة مــن األعــامل التطبيقيــة املســاندة والتــي إذا متكنتــم مــن القيــام بهــا خــالل ســنة ســتحققون حتــام  -141

األهــداف الثالثــة.
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وفق خطوط متوازیةالبذر في صینیة------البـسـتـنــة

بالتربةملئھاثمالصینیةفيثقوبإحداث
تسویة سطح التربة)الطوربأواألوراقدبالاألفضلمن(

إنجاز خطوط
متوازیةومستقیمة 

إعادة تسویة فراش البدورتغطیة البدورتوزیع منظم للبدور یدویا 

أو السقي بقارورة ماءالسقي ببخاخة یدویة 
انتاش البدور بعد 

تعریض الصینیة للضوء
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البذر في صینیة عن طریق الطرح بالید------البـسـتـنــة

الطرح الیدوي للبذور تسویة سطح التربةإضافة طبقة من التربة 

تثبیت وتوزیع منظم 
للبدور

وضع طبقة من الحصى فوق 
الثقوب في أسفل اآلنیة

وضع الصینیة في حوض تغطیة البذور بالتربة عبر الغربال
من الماء من أجل السقي 

إخراج الصینیة من حوض السقي 
بمجرد صعود الماء إلى السطح

تترك خارجا لتقطیر الماء 
الفائض

اإلنتاشحدوث عملیة 
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   تـزییـنیـةتشكیـل آنـیـة ------البـسـتـنــة

وضع الحصى في اآلنیة

إضافة تربة غنیة بالمواد 
العضویة فوق الطبقة 
الرقیقة من الحصى

ملء اآلنیة بالتربة إلى النصف 

توزیع الشتالت وفق 
نقاط متساویة األبعاد

سقي الشتالت من 
األطراف 

إضافة التربة من حولھا 
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طـریقــة تغییر األصیص------البـسـتـنــة

وضع الحصى في 
أصیص كبیر

إضافة التربة فوق الحصى 
وترك األصیص جانبا 

قلب األصیص كما یظھر في 
الصورة إلخراج الشتلة

وضع الشتلة في األصیص إخراج الشتلة
الذي حضرناه مسبقا

إضافة التربة حول 
الشتلة 

مرشالسقي حول الشتلة بواسطة تسویة التربة حول الشتلة
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غرس بــذور فـي أصیص------البـسـتـنــة

وضع الحصى في   أصیص 
بعد إحداث الثقوب

إضافة التربة فوق 
الحصى 

تسویة التربة 

وضع البذور داخل تحدید مواقع البذور
تغطیة البذور بالتراب المواقع

مالحظة خروج الماء من رش البذور بالماء 
األصیص 



19
بطــاقــة فـنـیـــة                                بیداغوجينشـــاط 

الجزائرالوادباب تزایرتشارع محمد 11، المعھد الوطني للتكوینات البیئیة
www.cnfe.org.dz: الموقع اإللكتروني  /563396021: الھاتف 

غــرس فسائــل لـبـــالب المنــــزل ------البـسـتـنــة

نضع فیھ . بعد فترة نحضر أصیص
طبقة من الحصى 

نضیف التربة فوق الحصى

قطع بعض فسائل اللبالب 
من النبتة األم

نضع الفسائل في وسط 
األصیص

نضیف التربة من 
حولھا

التربة بحیث نسوي
نسقي النبتة الجدیدة تلتحم جمیع الطبقات 

وضع الفسائل في إناء من الماء 
وانتظار نموالجذورالھوائیة

نخرج رزمة فسائل اللبالب 
من الماء
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نقل شتلة من صینیة متعددة األصص إلى أصیص منفرد ------البـسـتـنــة

نزع الشتلة من صینیة متعددة 
األصص 

شكل طوبة الشتلة 
وھي ممتلئة بالجذور 
   

تحضیر األصیص بوضع 
الحصى أوال

وضع الشتلة في وسط إضافة التربة فوق الحصى
األصیص 

إضافة التربة  حول 
الشتلة

خروج الماء من إنتظارسقي النبتة الجدیدة  تسویة التربة حول الشتلة 
أسفل األصیص 
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البذر في صینیة متعددة األصص ------البـسـتـنــة

وضع التربة في صینیة متعددة 
شكل الصینیة مملوءة بالتربة تسویة التربة   األصص 

عدد البذور داخل األصیص ال الشروع في عملیة البذر   تحدید مواقع البذور
یتجاوز الثالثة حسب الحجم  

إسموضع بطاقة یدون علیھا السقي بواسطة البخاخة  
الصنف وتاریخ البذر

اإلنتاشحدوث عملیة 
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