
جولة مدرسية لزيارة األكواريوم 



مقدمة

ــنحب  ــب؛ وس ــا نح ــى م ــط عل ــنحافظ فق ــة س ــي النهاي ــوم - ف ــا دي           باب
ــاه. ــا تعلمن ــط م ــنفهم فق ــم؛ وس ــا نفه ــط م “فق ”

فريــدة  فرصــة  المنظمــة  المدرســية  الزيــارات  توفــر 
الستكشــاف أكبــر أكواريــوم فــي الشــرق األوســط عــن 
كثــب وإلعــادة التواصــل مــع الطبيعــة مــن خــال تواجدكــم 
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــي م ــوان مائ ــن 45,000 حي ــر م ــط أكث وس

الكوكــب.

منطقــة  وفــي  محوريــة،  مناطــق   9 األكواريــوم  يضــم 
"الكنــوز الطبيعيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة" تجــد 
الثقافــة والتــراث  أن مستكشــفو األكواريــوم يدمجــون 
ــج  ــزة للخلي ــات الممي ــن الحيوان ــم بي ــاء تواجده ــي أثن اإلمارات

العربــي.

وتوفــر كل منطقــة فــرص تعلــم مختلفــة يمكــن تكييفهــا 
مــع المناهــج المدرســية والفئــة العمريــة للمتعلميــن.

ال تفوتــوا فرصكــم فــي زيــارة المرافــق الرســمية لـــ "برنامــج 
إنقــاذ الحيــاة البريــة" الــذي ُيعيــد تأهيــل مئــات الســاحف 
ــة كل  ــة والبحري ــاة البري ــى الحي ــراحها إل ــق س ــة ويطل البحري

عــام.

مقابلة البروفيسور

ــب  ــن كث ــل ع ــل للتعام ــن قب ــة م ــك الفرص ــنحت ل ــل س ه
ــم؟ ــي العال ــارة ف ــر إث ــة األكث ــاة البري ــع الحي م

فــي ذا ناشــونال اكواريــوم، يوفــر لكــم تلــك الفرصــة! حيــث 
ســيكون لــدى الطــاب الفرصــة لمقابلــة ســفير البرنامــج – 
البروفيســور – حيــوان الـــ "َوَرٌل" الجــذاب الــذي يعتبــر حلقــة 
ــى  ــر إل ــن النه ــة م ــة متنوع ــات مائي ــن بيئ ــة بي ــل الحي الوص

الســاحل.



الجوالت المصحوبة بمرشدالقيمة التعليمية

أثنــاء  والتجربــة  المراقبــة  التعليمــي  منهجنــا  يشــمل 
استكشــاف عناصــر عالمنــا الطبيعــي، ونحــثُّ الطــاَب علــى 
أن يكــون لديهــم الفضــول وطــرح األســئلة التــي لــم يفكروا 

ــل. ــن قب ــا م فيه

بيئــة مذهلــة فريــدة تعــزز مــن  لدينــا  يوفــر األكواريــوم 
الحيوانــات. مــع  الطــاب  تواصــل 

وسيســتمتع الطــاب أثنــاء تواجدهــم باألكواريــوم بتجربــة 
التعلــم الممتــع التــي ســتجعل منهــم مواطنيــن لديهــم 

ــة. ــي بالبيئ وع

رحلــة  فــي  الطــاَب  بإرشــاد  األكواريــوم  معلمــو  يقــوم 
يستكشــفون فيهــا 9 مناطــق محوريــة، باإلضافــة إلــى 

الكواليــس. وراء  مــا  منطقــة 

التسع مناطق المحورية

ســيتعلم الطــاب حقائــق مذهلــة حــول أكثــر مــن 45,000 
حيــوان مــن مناطــق بعيــدة حــول العالــم، وســيندمج جميــع 
الطــاب فــي تــراث دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الغنــي 
الخــاص بصيــد اللولــؤ، وسيشــهدون تعافــي الســاحف 

البحريــة المحليــة.

جولة ما وراء الكواليس

العلــوم  أهميــة  علــى  التعــرف  الطــاب  سيســتطيع 
والهندســة فــي منــح الحيوانــات أفضــل رعايــة ممكنــة.

تتواجــد مرافــق إنقــاذ الحيوانــات البريــة فــي هــذه المنطقــة 
تتعافــى  حتــى  البحريــة  الســاحف  اســتضافة  تتــم  حيــث 
بشــكل كامــل، ومــن ثــمَّ يتــم إعادتهــا مــرة أخــرى إلــى الخليج 

العربــي.

الطــاب،  فضــول  إثــارة  علــى  التجربــة  هــذه  وســتعمل 
البريــة. بالحيــاة  وصلهــم  وإعــادة 

المواعيد
من االثنين إلى الجمعة

8:45 صباحاً – 10:00 صباحاً  أ - 
10:15 صباحاً – 11:30 صباحاً  ب - 
11:45 صباحاً – 1:00 ظهًرا  ج - 

*تطبق هذه األسعار الخاصة على المدارس فقط أثناء العام الدراسي.
*نرحب بدخول الطاب ذوي الهمم ومرافقيهم بالمجان. ويجب تقديم بطاقة أصحاب الهمم الصادرة عن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

*نوفر معلم أكواريوم واحد )1( كمرشد لكل 25 طالًبا، ويكون تقسيم المجموعة وفق تقدير المعلم.

*يحصل جميع الطاب المسددين للرسوم على قسيمة عودة مجانية.

*نرحب بدخول المعلمين بالمجان مع فئات الطاب المسددين التالية

يك جي 1 إلى الصف 2 1:5  

الصف 3 إلى الصف 12 1:10  

مدة الجولة

55 درهم إماراتي75 دقيقة

أو 65 درهم إماراتي شامل 
صورة تذكارية

25 طالًبا لكل جولة 
مصحوبة بمرشد

حجم المجموعةالسعر لكل طالب



البرامج التعليمية
يعــرض ذا ناشــونال اكواريــوم برامــج مختلفــة مصممــة 
ــًزا  ــة للطالــب، ويركــز كل برنامــج تركي ــة العمري حســب الفئ

ــا. ــة م ــى دراس ــًدا عل فري

البرنامــج  أدنــاه إلختيــار  الــواردة  الجــداول  ُيرجــى مراجعــة 
الــذي يتناســب مــع األهــداف التعليميــة لمدرســتك/فصلك 

ــي. الدراس

فنون األشغال 
الورقية لسمك 

القرش

ملصقات حيوانات

طالب التعليم المبكر

البرنامج

استكشاف األكوا

أبطال البيئة

االطاع على تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والفصائل األصلية بالخليج العربي واألسماك 

والساحف.

استكشاف مختلف البيئات المائية والحيوانات ذات 
الصلة. 

اكتساب المعرفة حول الغابات الممطرة والدور 
المهم الذي تلعبه في تنقية الهواء والغذاء والدواء.

استكشف البيئات المائية المختلفة على مستوى 
الكوكب، وكيف أن كل منها فريد وكيف تتكيف 

الحيوانات لتعيش في هذه البيئات.

اكتساب المعرفة حول كيفية محافظة المحيطات 
على التوازن في درجة الحرارة العالمية.

اكتساب المعرفة حول مخاطر الباستيك في 
المحيطات والثاث إجراءات الرئيسية لحماية البيئة 

)خفض اإلنتاج – إعادة االستخدام – التدوير(.

بطاقة منبثقة االطاع على تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والفصائل األصلية بالخليج العربي واألسماك 

والساحف.

اكتساب المعرفة حول أسماك القرش ومعرفة 
أهميتها في المحيطات.

اكتساب المعرفة حول األنظمة البيئية المختلفة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة وكيفية تكيفها مع 

هذه األنظمة.

وطني اإلمارات

النشرة التعليميةاألهداف

زيارة مصحوبة بمرشد إلى مناطق األكواريوم المحورية  •
نشرة تعليمية  •

عرض سينمائي أو منطقة لعب أطفال )اختيارية حال كانت متاحة(  •
قسيمة أطفال للعودة إلى األكواريوم مع تطبيق الشروط واألحكام  •

التعليم المبكر – رياض األطفال األول والثاني



المنطق البيئي

التكيف الفائق

طالب التعليم المبكر

البرنامج

تحديد أصل اللؤلؤ وأثر البيئة االجتماعية االقتصادية في المنطقة.استكشاف األكوا
قائمة مراحل الحياة للساحف البحرية وتوضيح أهميتها في البيئة.

تحديد نظام الطبقات للمحيط والغابات الممطرة.
تحديد العوامل البيئية الفريدة للخليج العربي والتي تؤثر على التنوع البيولوجي.

معرفة المخاطر الرئيسية التي تواجهها الساحف البحرية في البرية، ومعرفة خطوات إعادة تأهيلها.

تحديد األنظمة البيئية الرئيسية في شبه الجزيرة العربية وخصائصها.
تحديد أصل اللؤلؤ واألثر االجتماعي االقتصادي في الخليج العربي.

فهم أهمية المنغروف كموائل ساحلية.
وصف عوامل البيئة التي تجعل اإلمارات العربية المتحدة فريدة.

تحديد التحديات البيئية الرئيسية في شبه الجزيرة العربية.

إدراك وتطبيق مفهوم المؤسسة البيئية.
قائمة مستويات الطبقات التصنيفية.
التكيف مع أهداف التنمية المستدامة.

إدراك الجهود المحلية والدولية للحفاظ على البيئة.
تصنيف خدمات النظام البيئي العالمي وتحليل أثرها المباشر.

تحليل التحديات البيئية مثل التغير المناخي واقتراح حلول إبداعية.

تحديد أصل اللؤلؤ واألثر االجتماعي االقتصادي في الخليج العربي.
تحليل كيفية تأثير عوامل البيئة الفريدة بالخليج على الفصائل األصلية.

معرفة وتطبيق مفهوم التسلسل البيئي.
تحليل كيف تكون عوامل البيئة مساعدة على التكيف.

معرفة وتطبيق مفاهيم العاقات التعايشية.

الطبيعة العربية

األهداف

نشرات األنشطة
الصف 1 إلى 3 مستكشف األكوا 1

الصف 4 إلى 6  مستكشف األكوا 2
الصف 7 إلى 9  مستكشف 

نشرات األنشطة
الصف 1 إلى 3  الطبيعة العربية 1

الصف 4 إلى 6  الطبيعة العربية 2
الصف 7 إلى 9  الطبيعة العربية 3

نشرات األنشطة
الصف 1 إلى 3 المنطق البيئي 1

الصف 4 إلى 6 المنطق البيئي 2
الصف 7 إلى 9 المنطق البيئي 3

نشرات األنشطة
الصف 1 إلى 3 التكيف الفائق 1

الصف 4 إلى 6 التكيف الفائق 2
الصف 7 إلى 9 التكيف الفائق 3

النشرة التعليمية

زيارة مصحوبة بمرشد إلى مناطق األكواريوم المحورية  •
جسر زجاجي  •

زيارة مصحوبة بمرشد إلى مستشفى الحيوان  •
قسيمة أطفال للعودة إلى األكواريوم مع تطبيق الشروط واألحكام.  •

جولة حول مرافق إنقاذ الحياة البرية   •

زيارة يكون المرشد فيها أخصائي البيولوجيا البحرية باألكواريوم للمناطق   •
التسعة المحورية باألكواريوم

جولة حول مرافق إنقاذ الحياة البرية  •
جسر زجاجي  •

قسيمة أطفال للعودة إلى األكواريوم مع تطبيق الشروط واألحكام  •
زيارة مصحوبة بمرشد لمستشفى الحيوان  •

الصف 1 إلى الصف 9

الصف 10 إلى الصف 12



نوصــي بإجــراء الحجــز قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريخ 
الزيــارة المدرســية لضمــان اإلتاحة.

ال ُتشترط الدفعات المقدمة لتأكيد الحجز.

ــي  ــد اإللكترون ــق البري ــن طري ــز ع ــدات الحج ــل تأكي ُترس
ــة. ــى المدرس إل

يجــب إتمــام الســداد والمســتندات يــوم الزيــارة قبــل 
وقــت بدايــة الجولــة. 

إلعــادة تحديــد الموعــد أو لإللغــاء، ُيرجــى االتصــال بنــا 
قبــل 48 ســاعة مــن الزيــارة المدرســية.

تطبــق البرامــج واألســعار الموضحــة فــي هــذه النشــرة 
اإلمــارات  بدولــة  الُمســجلة  المــدارس  علــى  فقــط 

العربيــة المتحــدة أثنــاء العــام الدراســي.

الحجوزات

https://thenationalaquarium.ae/en/educate
https://thenationalaquarium.ae/en/educate


The National Aquarium

thenationalaq

The National Aquarium

The National Aquarium of Abu Dhabi

For more information,

please contact us at 054 996 1960

www.thenationalaquarium.ae

education@thenationalaquarium.ae
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