اكتشاف كروكوبارك
كتاب لالستعامل املدريس

ابتدايئ
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كروكوبارك
تتواجــد حديقــة كروكوبــارك يف قلــب غابــة شــجر األركان ،رمــز املنطقــة
ـي الســاحر ومنفتحــة عــى قمــم
وفخرهــا منســجمة متامــا يف املنظــر الطبيعـ ّ
األطلــس الشــامخ.
يتــم اســتقبال األطفــال يف مدخــل الحديقــة وهــو عبــارة عــن فــم متســاح
ضخــم يعــرون مــن خاللــه نحــو الحديقــة .هنــاك متاهــة مــن املســارات
واملم ـرات متكنــك مــن مراقبــة الزواحــف بأمــان فمنهــا مــن هــو كســان
متمــرغ تحــت أشــعت الشــمس أوســباح ومســتعرض لقــوة فكيّــه أثنــاء
تنــاول الطعــام.
لقــد تــم تزويــد املســار بالعديــد مــن اللوحــات اإلعالميــة بهــدف معرفــة
املزيــد عــن التامســيح وعــن األنــواع النباتيــة املختلفــة التــي تؤثــث أرجــاء
الحديقــة .ميكنكــم كذلــك تســجيل تالميذكــم يف عــدة ورشــات تنــدرج كلهــا
يف الربامــج املدرســية ينخــرط فيهــا األطفــال يف شــكل مجموعــات مص ّغــرة.

هام

يعــرف متســاح النيــل ( ، )Crocodylus niloticusوهــو نــوع مقيــم يف
كروكوبــارك مــا يشــبه « الرجــوع إىل البيــت « يف الواقــع ألنــه وإىل حــدود
بدايــة القــرن العرشيــن كان ال ي ـزال حــارضا يف املغــرب وذلــك يف بــرك
تســمى «الݣلتــات» بــوادي درعــة ،إال أ ّن الضغــط الدميوغــرايف وخــوف
الســكان مــن هــذا املخلــوق باإلضافــة إىل الصيــد املفــرط ،كلّهــا عوامــل
أ ّدت لألســف إىل اختفــاء التامســيح مــن املغــرب.
لذلــك فــإن كروكوبــارك تنخــرط يف ديناميــة حقيقيــة تــروم الحفــاظ عــى
التمســاح وعــى النباتــات املحليــة مــن خــال رعايــة التنــوع الكبــر يف
حدائقهــا.
تقــرح كروكوبــارك أربــع مســاحات زهريــة كبــرة  :الحديقــة الزرقــاء
والســاحة الغريبــة والحديقــة املائيــة والفضــاء االســتوايئ  ،تســكنها أنــواع
مــن النباتــات كلّهــا غايــة يف الجــال .

توضح الزيارات املدرسية لـحديقة كروكوبارك من خالل ورش العمل العديد من املوضوعات تكون قد نوقشت يف الفصل ومنها:
الحي ،خصائص واحتياجات حيوانات ونباتات مع ّينة ،العالقات بني هذه الكائنات الحية ،السلسلة الغذائية ،تكاثر
اكتشاف الكائن ّ
الحيوانات والنباتات ،منو الكائنات الحية ،احرتام البيئة ،الخ ...
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الزيارات الرتبوية لحديقة كروكوبارك
البيداغوجية يف خدمة التحسيس بعامل األحياء

قبل الزيارة

من أجل إعداد تالميذك بشكل أفضل لزيارة حديقة كروكوبارك وضعنا رهن
إشارتك وثيقة تربوية تهدف إىل تقديم عدد من املفاهيم
للمتعلمني قبل الزيارة وتتضمن :
ـ تعريف بحديقة كروكوبارك
ـ تعريف بالتامسيح
الوظيفي
اللغوي
ـ بعض الرصيد
ّ
ّ
ـ تعريف ببعض قواعد حسن السرية والسلوك
ـ قامئة الوسائل الالزمة

بعد الزيارة
يتم اقرتاح أنشطة ومتارين ممتعة تناسب أعامر التالميذ وذلك عىل ضوء
كل لزيارة.
ما ت ّم اكتشافه وتعلمه من مفاهيم خالل ّ

أثناء الزيارة

يتمكــن األطفــال مــن الغــوص يف أحضــان الطبيعــة واكتشــاف تنــوع
الكائنــات الح ّيــة مــن خــال الزيــارة واملشــاركة يف الورشــات.
تنظَّــم الزيــارات املدرســية لـــحديقة كروكوبــارك يف مجموعــات مــن
ـدريس ( يكــون مــن حيــث
 6إىل  10تالميــذ تحــت إرشاف مرافــق مـ ّ
املبــدأ معلــا أومــن آبــاء وأوليــاء أمــور املتعلمــن ) يرافقــه مرشــد
(ة) مــن كروكوبــارك.
لقــد تــم تدريــب املرشــد (ة) عــى زيــارات املجموعــة املدرســية و
بإمــكان األطفــال التفاعــل معــه (هــا).
ســوف يكتشــف األطفــال حديقــة كروكوبــارك كاملــة وســوف
يتمكنــون مــن مراقبــة التامســيح واالســتمتاع بغنــى الغطــاء النبــايت
هنــاك.
تستغرق الزيارة نصف يوم أو يوما كامال
بإمــكان اآلبــاء واألمهــات تــرك األطفــال للزيــارة والعــودة ألخذهــم
أخذهــم أمــام كروكوبــارك وذلــك تحــت مراقبــة ومســؤولية املعلمــن
واملرافقــن املدرســيني.
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الورشات
إبتدايئ

نقرتح عليكم ورشات متنوعة أثناء زيارتكم لحديقة كروكوبارك وننصحكم باختيار  3أو  4ورشات
خالل نصف يوم  .ال ترتددوا يف طلب املساعدة عىل االختيار فنحن رهن إشارتكم !
تنظم هذه الورشات يف مجموعات من  6إىل  10تالميذ .نسهر قدر املستطاع عىل مالمئة ورشاتنا للمقرر
ايس حتّى يتمكن املتعلمون من إعادة استعامل املفاهيم التي اكتشفوها معنا يف الفصل الدرايس.
الدر ّ
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حي ؟
حي أم غري ّ
الورشة  : 1كائن ّ

ورشة مؤدى عنها

ما معنى نبتة أو حجر او حيوان ؟ ما الفرق بينها ؟ هل كلها كائنات
ح ّية ؟ سيكتشف األطفال أن بعض األنواع تجيد ف ّن التش ّبه والتق ّمص و
ليك تخدعنا وتختفي عن األنظار  :حيوانات تشبه نباتات ونباتات تشبه
حيوانات !

الورشة  : 2البستنة
من البذرة إىل النبتة .كيف نعتني بالنبتة ؟ سوف يزرع األطفال بذرة
أو نبتة صغرية ميكنهم أخذها معهم إىل املنزل.

الورشة  : 3الحكاي ّة
قصة التامسيح !
أخربنا ّ
سوف يروي الحايك أسطورة عن التمساح أو عن موضوع
يتعلق بالطبيعة.
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الورشة  : 4الحضانة

ورشة مؤدى عنها

بإمكان اإلطفال اكتشاف الحضانة حسب فصول السنة ،مشاهدة بيض
التامسيح داخل الحاضنات ( ما بني شهر أبريل وشهر يونيو) وكذلك
صغار التامسيح
التي ولدت يف كروكوبارك( ,تكون الوالدات غالبا مرتقبة يف شهر يوليوز
املدريس)
وميكن مشاهدة الصغار عند الدخول
ّ

الورشة  : 5صباغة
سوف ُينح كل طفل مجسم متساح مصنوع من الخزف ،ميكنه تلوينه
حسب ذوقه ومخيلته وأخذه بعد ذلك إىل املنزل.

الورشة  : 6التامسيح
يتعلم التالميذ كيفية التعرف عىل مختلف أنواع «التمساحيات « :
التمساح والقاطور والكافيال وذلك عن طريق اتلوين.
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الورشة  : 7تجميل
يستطيع كل طفل أن يتقمص دور شخصيّة ما وذلك بتزيني وجهه كليا
أو جزئيا بأشكال وألوان من اختياره.

الورشة  : 5صباغة
خالل الجولة يكتشف األطفال آثار خطى الحيوانات عىل األرض.
هيا نتع ّرف عىل تلك الحيوانات من خالل آثارها !

الورشة  : 6التامسيح
مقصىات خاصة يقوم األطفال بتقطيع خانات تتضمن
بواسطة ّ
حيوانات و نباتات ويعيدون بواسطتها تشكيل سالسل غذائية.
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الورشة  : 10أحج ّية
يقوم األطفال برتكيب أحجيات لصورة متثال حديقة كروكوبارك !

الورشة  : 11الحفريات
سوف يقوم األطفال بالنبش والبحث عن حفريات للديناصورات
يف الرمل باستعامل فرشاة متاما مثل علامء اآلثار.

الورشة  : 12ريش أم شعر؟
يتعلم األطفال كيفية التعرف عىل الحيوانات حسب معيار غطاء
الجلد  :شعر ،ريش ،حراشف ،شوك...
بإمكان األطفال ( إن سمح الوقت ) التمتع واللعب يف مالعب كروكوبارك
ذات املعايري الدول ّية للسالمة وتحت إرشاف ومسؤولية مرافقيهم.
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معلومات عمل ّية
االفـتـتاح :

كل يوم ماعدا أيام العطل وذلك
يتم استقبال أطفال املدارس ّ
خالل :
ـ نصف يوم
ـ يوم كامل

الوصول إىل كروكوبارك :

تقع حديقة كروكوبارك يف جامعة الدرارݣة ،عىل مشارف
أݣادير  ،عىل طول الطريق الوطنية ( 8الطريق الرسيع أݣادير
مراكش).
تصل خطوط الحافالت  5و  9من رشكة ALSA
إىل الدرارݣة  ،مع خط مير أمام بلدية أݣادير وآخر ينطلق
من إنزݣان.
الرشوط :

الخدمات :

مالعب مبعايري السالمة الدولية (األطفال تحت مراقبة و
املدريس).
مسؤولية مرافقهم
ّ
يقدم كروكوبارك وجبة خفيفة بعد الظهر عند الطلب
خالل الزيارات املدرسية الصباحية أو بعد الظهر أو هام معا.
كجزء من الزيارة ليوم كامل يرجى التوجه إىل املصلحة
التجارية الختيار الغداء (إحضار املأكوالت غري مسموح به ).
مرور األطفال من كهف الحلوى ومن املتجر خالل الزيارات
املدرسيّة ال يت ّم إال عند الطلب.

الرشوط :

تطبق رشوط الزيارة املدرسية عىل مجموعات التالميذ اآلتون من نفس املدرسة واألشخاص املرافقني لهم.
مدريس لكل مجموعة (يكون أستاذا أو من اآلباء أساسا) ويرافقه دليل من
تتم الزيارة يف مجموعات من  10تالميذ تحت إرشاف مرافق
ّ
كروكوبارك.
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االتصال والحجز
كل زيارة تعليمية موضوع حجز مسبق أسبوعا واحدا عىل األقل قبل قدوم املجموعة.
يجب أن تكون ّ
الرتبوي رهن إشارتكم لوضع كافة الرتتيبات الالزمة لزيارتكم (زيارة مسبقة مجانية للموقع متاحة
تضع كركوكوبارك فريقها
ّ
الرتبوي ).
للمعلم إلعداد مرشوعه
ّ

ليىل سديݣي بروين

مديرة تجارية

leila.crocoparc@gmail.com:

الهاتف الثابت والنقال 31 79 29 28 05 / 99 62 31 61 06 :الربيد اإللكرتوين
كروكوبارك ـ ط .و  8ـ كيلومرت  16ـ ص.ب  246ـ  80046الدرارݣة أݣادير (املغرب)

املوارد :

يقــرح عليكــم العديــد مــن املعلومــات  www.crocoparc.comموقعنــا
اإللكــروين
اإلضافية الالزمة إلعداد زيارتكم.
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