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1. أين توجد؟
اطلب من كل طفل أن يختار موقًعا من 

بطاقات اإللهام والبدء في بنائه. اطلب من 
األطفال شرح الشكل الذي قاموا ببنائه 
وسبب كونه جزًءا مهًما في مجتمعهم.

2. لعب األدوار 
اجعل األطفال يستعينون بالشخصيات 

للعب األدوار في جميع المواقع التي قاموا 
ببنائها. ال تنّس أن تشرح ماهية الشخص 

الذي يعمل أو يذهب إلى تلك األماكن 
والسبب )على سبيل المثال، يعمل أطباء 
األسنان في عيادات األسنان، ويقومون 

بمعالجة أسنان المرضى: يذهب المرضى 
ممن يعانون من مشاكل في أسنانهم إلى 

عيادات األسنان لمعالجتها(.

3. الشخصيات الخيالية
اطلب من األطفال التفكير في جميع 
الشخصيات الشيقة التي قرأوا عنها 

في كتب القصص. اطلب منهم اختيار 
شخصياتهم المفضلة والبدء في بناءها، 
واالستعانة بالنموذج خاصتهم لتعريف 

أصدقائهم بقصة الشخصية.

4. مكاني المفضل
اطلب من األطفال التفكير في مكانهم 

المفضل. ثم اطلب منهم البدء في بنائه. 
شجعهم على عرض أكبر قدر ممكن 

من التفاصيل وشرح سبب كونه مكانهم 
المفضل.

5. مركبة رائعة 
أخبر األطفال أنهم سيسافرون في جميع 
أنحاء المدينة أو الدولة أو العالم! اطلب 

منهم صناعة مركبة رائعة لتقلهم في 
رحلتهم بأمان. ال تنّس أن تسألهم عما 

إذا كانت مركبتهم تسير على األرض أم 
تحلّق في الجو أم تبحر في البحر ... أو 

هي مزيج من الثالثة!

اكتشف المزيد في
LEGOeducation.com 

تساعدك بطاقة نشاط »الشروع في العمل« هذه في تعريف األطفال دون سن المدرسة على مجموعة My XL World. ُصممت 
األنشطة لتنمية مهارات األطفال االجتماعية ومساعدتهم على استكشاف العالم من حولهم واكتشاف معنى أن تكون جزًءا من 

أحد المجتمعات. بعد االنتهاء من بعض األنشطة هذه أو جميعها، يمكنك استكشاف المزيد من خطط الوحدة والدروس من خالل: 
 LEGOeducation.com/start

أهداف التعّلم 
سيتمكن األطفال من:

التعرف، من خالل اللعب، على المجتمع الذي 	 
يعيشون فيه

القدرة على سرد القصص الخيالية	 
استكشاف األدوار االجتماعية داخل العائالت 	 

وأماكن العمل
القدرة على التعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية 	 

من خالل الفن ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد
استكشاف أشكال النقل المختلفة	 
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