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  الجديد؟ما 

ه يتصاد روتين اخر، خاصة إلىنا تجربة االنتقال من روتين أطفالفيعيش  ،قليلة وتبدأ العطلة الصّيفّية أيام   
ّ
ف حلول وأن

نا يعرف مدى تأثير العطلة
ّ
التي  الجهودسرهم، و أعلى نظام حياة األطفال و  شهر رمضان املبارك في العطلة هذه السنة. كل

ن ت امج مختلفةتنظيم بر  يبذلها  األهل في
ّ
 من خوض تجارب مفيدة وممتعة تتماش ى مع واقعهم املعاش. األطفالمك

ران  ناك عامالن آخرانه
ّ
ن ساعات الذي يزيد م التوقيت الصّيفيفي العطلة الصّيفّية وهما:  اليومي لألطفال الروتين علىيؤث

ّية املنتجعات املائ إلىوكثرة الخروج  وحالة الطقس مح لألطفال واألهل أن يقضوا وقًتا أطول في النشاط ، ويس ،اليقظة

ء، اإلثر طر متنوعة كاملخيمات، دورات األ العطلة في خال نشطون األطفال الذين يهناك العديد من  واألماكن املكّيفة. 

تحمل العطلة الصيفية تغييرات كبيرة في البرنامج اليومي وفي اإلطار التربوي  سواء  ، وغيرها.والرحالت العائليةنزهات ال

ون  لألطفال أو
ّ
 . خيالهمارهم و ابتك غت درجة، مهما بلاألهل، وال يغيب عن أذهاننا أّن األطفال يتعبون أحياًنا ويمل

لعبوا مع ألن تفالعطلة فرصة سانحة  .كمطفالفي هذه النشرة ندعوكم الستغالل العطلة الصّيفّية بشكل أفضل لكم وأل 

 جوانب لم تعهدوها من قبل عندكم أطفالكم، وأن تبدعوا مًعا، وأن تساهموا في توسيع خياراتهم الشخصية، وأن تكتشفوا

 كم.أطفالوعند 

 ،جل قضاء عطلة ممتعة شّيقة، مليئة بالفرح والبهجةأّمع أفكارا واقتراحات متنوعة من االبتدائي أعّد وج قسم التعليم قبل

 . آمنة وصّحيةجواء بأو 

 كّل عطلة وأنتم وأطفالكم بخير!

 

 ماذا نعني بوقت الفراغ؟

ذي ي
ّ
 توقت الفراغ هو الوقت ال

ّ
ذي ير ا الفرد فيه منن مك

ّ
اسة مثل الدر  ون ملَزًما بأداء مهّمةدون أن يك، غبهختيار النشاط ال

 .من األنشطة وغيرها ،  املطالعة،، مشاهدة التلفزيون لسفرامثل:  يختار الفرد أن يقوم بنشاط وفق رغباته، وغيرها.

يساهم  مردود هذه األنشطة في تشجيع الفرد على استغالل أوقات الفراغ على نحو إيجابي وسليم، كما يساهم في تلبية 

ما  شخصية. قد ال يكون لهذا املردود تأثيرات مادّية أو محسوسة، حاجاته ال
ّ
 وذهنية، ةعاطفيو   ة،حسيّ و ، ةجسميّ وإن

 واجتماعي
ّ
 و منفردة.أمجتمعة معا  ،ة

ه يستغل وقت فراغه لرفاهيت أن يختار ماذا، ومتى، وأين وكيف، ففي ساعات فراغه له الحق في وقات الفراغ حق لكل فردأ

  -م والذي ينص على:  0791فقد صدر ميثاق الفراغ الدولي في األول من يونيو  ،ألهمية ذلكالشخصّية. ونظرا 
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 لكل إنسان الحق في أن يكون له وقت حر.( 0مادة )

 االستمتاع بوقت الفراغ. يحق للفرد (2مادة )

 لكل فرد الحق في استخدام منشآت أوقات الفراغ. ( 3مادة )

 سبل ممارسة األنشطة الترويحية. ب يتمّتعمن حق كل فرد أن ( 5مادة )

 لعمل على توفير اإلمكانات ملمارسة األنشطة. ا ،من مخططين ومهندسين وهيئات خاصة ،مهمة الهيئات املسئولة إّن ( 5مادة )

 لكل فرد الحق في تعلم واكتساب املهارات الترويحية حتى يتمكن من استثمار وقت فراغه. ( 6مادة )

  .على توفير األنشطة الترويحية للفردئات العاملة تنسيق بين جميع الهيال يتحّتم( 7مادة )
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 للمربية

 الصيفيةللعطلة  هيئة األطفالت

"، ّيةلعطلة الصيفإلى اموضوع " الصيف والخروج املربية  ن تتناول أ من املهّم ، قبل شهر من بداية العطلة الصيفية 

إغنائهم ، و في فصل الصيف  إثارة وعيهم للسلوكيات اآلمنةاألطفال بهدف فتبادر لتخطيط وتنفيذ مجموعة فعاليات مع 

، السفر وأثناء في املاء )البحر والبركة( األمان  : يمكن للمربية أن تتناول مواضيع مثلالعطلة.  بأفكار للنشاط أثناء

، العالقات مع اإلخوة،  الرحالت(حديقة األلعاب، اللعب في ، فعاليات أوقات الفراغ )الركوب على الدراجة

  .من املواضيع التي تراها ذات صلة بالبيئة االجتماعية واملادّية ألطفال روضتها وغيرها واألصدقاء،وأفراد العائلة اآلخرين،

ي ت كبيرة في النظام اليوميزداد األمر أهمية هذه السنة بحلول شهر رمضان املبارك في العطلة، وما يحمله من تغييرا

للعائلة. من املجدي أن تتحادث املربية مع األطفال حول االستعدادات التي يعايشونها في بيئاتهم القريبة وفي وسائل 

اإلعالم لقدوم الشهر الفضيل، وما يختبرونه في عائلتهم من تغييرات في أنماط األكل، والنوم، والنشاط االجتماعي، 

 وغيرها. 

 من اقتراحاتنا لك، عزيزتي املربية: هذه بعض  

  طقس، تغييرات في أوقات الراحة ، تواجد عدد ال، )طفالمحادثات حول التغييرات في البيئة املحيطة لأل

 (من أفراد العائلة في البيت أثناء النهار....

  شهر رمضان ا الستعدادات ل –حداث ومناسبات في العطلة الصيفية أمحادثات حول

 ...عيد الفطر السعيد،أعياد امليالد،عراسأل ا،املبارك

  عن مفهوم االجازة والعطلة وما يعرفونه عنها. طفالمحادثات مع األ 

 .محادثات حول كيفّية استغالل أوقات الفراغ 

 السفر، أو االنتقال لبيت جديد، أو استضافة  حول خبرات األطفال الشخصية أثناء العطلة: محادثة

 أفراد عائلة ، وغيرها.

 (للتوسع، أنظري مادة  "حكماء في الصيف"األمان  )الحذر و وسائل  حول  ثاتمحاد 

  ،و قصة مالئمة ترويها املعلمة والتي تتعلق باألمان  في الصيف.أعرض قصص شخصية لألطفال 

  جراء إثم ، غيرها في البركة و أو  رالبح اطئشأو التنّزه على ، ألعابحديقة حول اللعب في ض أفالم عر

 األماكن العامة.نظافة  والحفاظ على  اآلمن، كيفية التصرفمحادثة حول 

 .اشياء أحب ان افعلها في الصيف 
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 حفلة آخر الّسنة!

 

 قترحن  من املمتع أن يختتم األطفال سنتهم في الروضة بحدث احتفالي  يجمع األهل بأطفالهم وبغيرهم من األهل.

حبها تمثيل قصص أ مثل:  ،خالل السنة نشط بها األطفالالتي  واضيعاالحتفال من امل ضامينم ين تختار عليك أ

م "شهادة تخّرج" مشاريع طوروهاعرض  شعار حفظوها، بأو  أغاناملشاركة ب ، األطفال
ّ
، وما شابه. يحّب األطفال تسل

 .شارك أقرانه ومربياته في صنعهادية تذكارية وه ظريفة،

 

 الحفلة...هذه بعض االقتراحات التي تساعدك في إنجاح برنامج 

 بمضمون البرنامج. األهلشراك لجنة إو ، موعد االحتفال مسبقاب عالم األهلإ 

 ي ، وضع جدول زمني لالحتفال يراعالتمثيلياتو الرقصات : التدّرب على للبرنامج الجّيد التخطيط

 الحاجات املختلفة لألطفال واألهل والطاقم التربوي في الروضة.

  تهيئة مكان االحتفال بالتجهيزات طفال، األ  اتالروضة بإنتاج:  تزيين تهيئة البيئة التربوية 

 املناسبة،تحضير املواد الالزمة لألنشطة، التضييفات، وغيرها.

 

 بقى على تواصل..ن

ع ثناء العطلة الصيفّية. تستطيع املربية التواصل مأربية بمفاجأتهم واالتصال بهم كثيرا عندما تقوم امل األطفالينفعل 

 بطرق متنوعة: األطفال

 و رسالة الكترونّية )ايميل(أ، رسالة مكتوبة، ةمحادثة هاتفي 

 املحتفلين بأعياد ميالدهم خالل العطلة الصيفّية. طفالتهنئة لأل  بطاقة 

   البستان، أو الصف األول(. نتقال للمؤسسة التربوية الجديدةال ا تحكي لهم عن رسالة لألطفال ( 
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ا بحاجة إلى   أن يستعّدوا...واألهل أيض 

ب منهم 
ّ
ترتبط العطلة الصيفية بأذهان  العديد من األهل بالعمل الشاق والتحديات الصعبة!  فوجود األطفال في البيت يتطل

لعناية ا جلأالعائلة واألصدقاء من  أفراد كما يتوجب على البعض تجنيدترتيبات مسبقة تتّصل بأوقات وأماكن عملهم ؛ 

 هم في ايام العطلة.ألطفال مسؤولية توفير أنشطة ممتعة وآمنةب ناهيك عن شعورهم ، بأطفالهم

ا منهم أّن بعض األه قد يشعر   م"املكان الوحيد الذي  وهروضة/البستان ال  ل بالقلق ظنًّ
ّ
لة العط أّن فيه الطفل، و  "يتعل

  قد الصيفية الطويلة
ّ
ميةتؤث

ّ
رارات ذ القاتخا حول األهل  من الهام أن تتحاور املربية مع  . ر في تطور مهارات الطفل التعل

 لعطلة ا الفرص التي تتيحهاو ام العطلة، أيفي  "دارة الوقتة، وحول أهمية وطرق "إناء العطلثهم اأطفالاملالئمة للتعامل مع 

ز أواصر ويعزّ  فسية واالجتماعية، والنالذهنية  األطفالتطور قدرات  لتواصل مغٍن وممتع مع أطفالهم، مّما يؤثر إيجاًبا على 

 العالقات داخل العائلة.

من أجل ذلك، من املجدي أن تدعو املربية األهل إلى اجتماٍع "ختامي"  يتكّفل التخطيط الجّيد له بإيصال الرسائل التربوية 

 واللقاء االجتماعي بأجواء مريحة وممتعة.

 الجتماع ختامي مع األهل. من الهام، عزيزتي املربية، أن تكّيفيه وفًقا لحاجاتك، وحاجات األهل. مقترحفي الصفحة التالية 

 

 "نلتقي وننفصل": مقترح للقاء ختامي مع األهل

 نقترح تقسيم اللقاء إلى ثالثة أقسام:

 نشاطنا في الروضة :القسم االول 

ر  يستعرض محاور نشاط األطفال خالل السنة املنصرمة،  
ّ
عاشها أطفال الروضة أو بعض  خاّصة بأحداثيذك

  ، انضمام أطفال جدد إلى الروضة،زيارات ألماكن ومؤسسات خاصة...ستشف املدخول  أخت/أخ،والدة  منهم، مثل

 من أجل أن يكون العرض شّيًقا، بعيًدا عن السرد املمّل، نقترح عليك بعض الطرق:

  طفالاأل   تظهر مقتطفات من نشاط  تحضير عارضة إلكترونية 

  ألطفال تروي حكاية األطفال في الروضةبمشاركة ا تّم إعدادهاقصة \غنيةأعرض 

 طفالاأل  نشاط بّين محاور ة تذكارية" ي"هدي صغير هو بمثابة تحضير كتيب 

 إلنتاجات األطفال  في مجاالت شّتى تنظيم معرض صغير. 
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م فرص الصيفية: العطلة :القسم الثاني
ّ
 للتقارب والتعل

 هذا القسم إلى:يهدف 

  للعطلة طفالمشاركة األهل في األنشطة التي قامت بها املربية من أجل تهيئة األ 

 لة التي تتيحها العط إلمكانياتالتي يواجهونها خالل العطلة، وا لتحدياتتيسير حوار بين األهل حول ا

 للتواصل اإليجابي مع أطفالهم.

 خالل العطلة، ومشاركتهم باقتراحات جديدة. تشجيع األهل على التفكير بأفكار لتنشيط األطفال 

 امن أجل تحفيز األهل على التفكير بأنشطة مع األطفال، يمكن تقسيم األهل إلى مجموعات صغيرة، تتناول كل منها موضوعً 

 مثل:،يّتصل بأنشطة العطلة الصيفية

o  داخل البيت  أنشطة 

o  ،الشارع...(أنشطة في الساحة/الحديقة وفي البيئة القريبة ) السوق  

o طرق مبدعة  إلعداد جدول نشاط يومي/ اسبوعي مع األطفال 

o أفكار إلشراك أفراد العائلة اآلخرين 

o خالل العطلة أفكار للتواصل بين األهل  

 

 

 

 القسم الثالث: "الصيف في الظرف"

"الصيف في الظرف"نشاط ممتع يمكن  إجراؤه مع األطفال في البيت، مما يمنحهم الشعور بأّنهم شركاء في تخطيط برنامج 

 يومهم، وبرنامج الترفيه العائلي.  

ا بريدية تحمل عناوين مختلفة مثل:  أنشطة فّنية، أنشطة حركية، أنشطة في الطبيعة، أنشطة 
ً
توزع املربية على األهل ظروف

 ية...وغيرها. يسّجل األهل األنشطة ويودعونها الظروف املالئمة. هذه طريقة جميلة  لتوثيق األنشطة وتجميعها.مائ

تشّجع املربية األهل على التفكير بطرق ملشاركة األطفال "الظروف الصيفية" بأن  يرسم األطفال النشاط ، أو يكتبوا كلمة 

 ها.بارد" أو "جد الكنز" وغير -ل الستكشاف ظروف جديدة مثل لعبة "حاميتدّل عليه. كذلك التفكير بطرق لتشويق األطفا
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 األول  للصف وأهله الطفل تهيئة

 يلة أمامطو  جلوس ساعات إلى اللعب اوقات تتحول  فجأة. تماًما عامله فيتغّير األول، الصف إلى البستان من الطفل ينتقل

 التركيز مثل جديدة مهارات على التدرب إلى ويضطر االجتماعي، تواصله أنماط تتغّير. والدفاتر والكتب العمل وأوراق اللوح

 بعشرات ّملينمح الدراسية السنة يبدأون  فهم. أيًضا لألهل بالنسبة كبير تغيير هو املدرسة دخول . دوره وانتظار طويلة لفترة

 بوسعنا وكيف اآلن، نتحّملها أن علينا جديدة مسؤوليات أّية املدرس ي؟ البيئة في ابنتنا ستتأقلم هل: والهواجس األسئلة

 التدّبر؟

 في ملربية،ا عزيزتي تساعدك، التي االقتراحات بعض هذه. لألهل أو للطفل سواء االنتقال، هذا تيسير في أساس ي دور  للمربية

 :املدرسة وبين وأهله الطفل بين الجسر هذا بناء

 بستانال بين واالختالف التشابه نقاط على بالتركيز املوضوع حول  األطفال مع للحوار وقت تخصيص يمكنك •

 تشجيع املفضل من. األول  الصف في السريع التأقلم على تساعدهم والتي األطفال يمتلكها التي القدرات وعلى واملدرسة،

 .القصص وتأليف واملسرحية الفني العمل مثل الحوار غير التعبير بطرق  على األطفال

 من كثرأ البرنامج يشمل. العمرية املرحلة طبيعة ومع األطفال احتياجات مع يتجاوب ومتكامل هادف برنامج تنظيم  •

 ول اال  الصف في يوم وقضاء فيها، الوظائف وأصحاب املدرسة طاقم وعلى املادية، البيئة على للتعرف للمدرسة زيارة

 .معهم والتحادث األطفال على والتعرف للبستان األول  الصف مربية زيارة كذلك. بفعالياته واملشاركة

 ذات املواضيع في للتداول  األهل مع لقاءات وعقد فيهاـ التربوي  الطاقم مع بالتنسيق املدرسة لزيارة األهل دعوة •

 .والكافية الصحيحة املعلومات توفير طريق عن وهواجسهم مخاوفهم واحتواء الصلة،
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 لألهل

 نخطط العطلة مع أطفالنا

ر العطل فرصة ممتازة إلشرا. له الجّيد خطيطبالت منوط عائلي وأ فردّي  حدث أي نجاح ّن إ
ّ
ك األطفال في تخطيط توف

البرنامج اليومي للعائلة، خاّصة برامج اللهو والّسفر. حين نصغي القتراحات الطفل ووجهات نظره، نعّزز لديه الشعور 

ارة أيًضا،هذه فرصة ألن يكتسب الطفل مهارات حياتية مثل مهباالنتماء للعائلة، باملسؤولية، وباالحترام والتقدير لذاته. 

 التخطيط لحدث، معالجة الوقت، التعاون مع اآلخرين، وغيرها.

. لعربيةا باللغة األسبوع أيام فيها تظهر ،وآب  تموز  شهري ل رزنامة إعداد إشراك الطفل في أحد األنشطة التي نقترحها  هي 

 مع الطفل حولها ملساعدته في إدراك مفهوم الرزنامة: هذه بعض النقاط التي يمكن الحوار

 تموز وآب تيكلم محاولة قراءة  .اللوحةفي  سم الشهر املعروض ا   

 استكشاف عددها وترتيبهاأيام األسبوعأسماء  محاولة قراءة ، 

  من سطور الرزنامة في كل سطر خاناتال عّد 

  التي تحتوي على أرقام خاناتالعّد 

  وخانة الرقم األخير في   3أو  0ة محّددة ) خانة رقم اسم اليوم الذي يقع في خانة رقميمحاولة استكشاف ،
ً
مثال

 الرزنامة.

 تسجيل يمكن د ذلك نقوم "بتسجيل" األحداث املنتظرة من أعياد، ومناسبات عائلية، ورحالت وأعراس وغيرها.بع

  الرزنامة على األحداث
ً
 في احمفت وتحديد امللونة لصقاتامل استخدام أو ،ورموز  بأيقونات االستعانة أو ،رسًما أو ،كتابة

 ذاه وتاريخ يوم تحديد من يتمكن نأو  الحدث،عنوان   الطفل أيقر  أن املهم من .لون  كل رمز لتوضيح الرزنامة أسفل

 موعد حتى بقي ايومً  كمتقوم على السؤال: " بسيطة حسابيه محادثه جراءإ باإلمكان بعدها. املنتظر الحدث

  الدراسية؟ السنة بداية /العيد/الجولة؟
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                                                       حكماء في الصيف

                         سالمة وأمان أطفالنا

م وخارج إطار، ارج املنزل يقضون معظم أوقاتهم خهم وبالتالي ف ،إلى العطلة السنويةفي أشهر الصيف  األطفاليخرج 
ّ
لدى  .منظ

بال فسهم للخطر أثناء محاولتهميعرضون أن أحياًناات مختلفة، و في فعالي يقضونهاألطفال متسع كبير من أوقات الفراغ 
ّ
 تغل

بير خارج إطار منظم يؤدي الرتفاع ك األطفالغياب مراقبة البالغين وتواجد ب مصحوًبا وقت الفراغ الفضفاض هذا، على امللل. 

  في فصل الصيف.  إصابات األطفالفي نسبة 

 نترك من منهم األطفال للحفاظ على سالمةمؤسسة "بطيرم" من توصيات 
ّ
تى ولو ح ،في البيت دون سن التاسعة لوحده أال

تجاباتهم تكون اس وبالتالي ،الكافية لتقدير اوضاع خطرة هاراتصغار ال يمتلكون القدرات واملال األطفال ألّن  ؛لوقت قصير

 غير مألوفة وغير متوقعة مليئة باملخاوف.ألوضاع 

مع مّيزاتهم  ذلك مءيتال شرط أن) الصغار ألطفالوما فوق بمراقبة اسنة  01 -01بسن  أطفاليقوم  األخرى أنمن التوصيات 

عرون بضيق يش ذوي الحّس العالي باملسؤولية ذكياءأل الناضجين ا لفتيانحتى ا  قدرتهم على تحمل املسؤولّية(.و  الشخصّية 

لق  عاطفي كبير 
ُ
 عليهم مهام جدّية وهامة. حين ت

 بعض التوصيات.. هذه  في الصيف؟ كيف نحافظ على سالمة أطفالنا

 األمان  في البيت

ط  -
ّ
 كم برنامجهم اليومي أطفالمع نخط

ى بحّس املسؤولية نوكل مهّمة العناية بأطفالنا أثناء غيابنا -
ّ
 عن البيت إلى شخص بالغ  يتحل

 األطفال من اللعب بهاملنع  مكان عال ومقفلب وأي مواد مشتعلة الثقاب والوالعاتعلب   نخزن  -

 .من أجل تقليل خطر إصابة األطفال على ترتيب البيت بصورة آمنةنحرص  -

، 011لشرطة )املراكز املساعدة في  أوقات الخطربأرقام الهواتف قائمة  كان يسهل الوصول إليه في البيت، نتركفي م  -

 (112017110ملعلومات عن التسمم ا مركز ،011طفائّية إل ، ا010د الحمراء وو نجمة دا

 

  األمان  في الشوارع

 الشارع عبورهمعند   تاسعةدون سن ال طفالرافقة شخص بالغ أل لزم مت -

 من الهاّم أن  -
ّ
ينظر و  رصيف العلى  قفأن يو أن يمش ي وال يركض، و ممر املشاة، عند  الشارع يعبر  طفل كيفم النعل

 الشارع. عبور  إلى جميع االتجاهات قبل
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الصيف  في .ن أبقينا لهم نافذة مفتوحةإو ،حتى وإن كان ذلك لدقائق معدودة ،وحدهم في السيارة  طفالاأل  ال نبقي -

 .جّراء الحّر الشديد وقد يؤدي ذلك إلى إصابة األطفال ة بسرعة عالية، ترتفع درجة حرارة السيار 

و نتأكد من  -
ّ
 .تركهانقبل أن طفال من األ  السيارة  خل

يجب استخدام مقاعد األطفال الخاصة  بالسيارة وعلى نحو سليم اعتماًدا على سّنهم ووزنهم، والتنّبه إلى استخدام  -

 حزام األمان دائًما.

 

                                          املاء األمان في 

 منقذ نسمع تعليماته وإرشاداته. وجودوب سبح عند شاطئ تسمح به السباحة،ن -

ن ال الذي طفالأو األ  ،دون سن الخامسة األطفالمع  في املاء طوال فترة تواجدهم في املاء. نتواجد طفالنراقب األ  -

 . نتفّرغ ملراقبة األطفال ونمتنع عن االنشغال بأمور أخرى مثل القراءة أو التحدث في الهاتف النّقال.يعرفون السباحة 

كان م أّنها ال تسّد  املهّم أن ندرك  من وجيله، ولكن طفلمالئمة لوزن ال ، عجالت سباحةيفضل استعمال طوافات -

 .املراقبة املكثفة

عد ب اء التي ال يمكن تفريغهامخازن امل إلى األطفال وصول ويمنع  عند االنتهاء من استخدامه،نفرغ حوض املاء   -

 ، مجمعات ماء في الطبيعة وغيرها(في البيتسباحة االنتهاء من استعمالها )بركة 

 .حال االنتهاء من استخدامها فوخة، طشت او بركة منحوض استحماميغ املياه من كل وعاء، دلو، علينا تفر  -

 

 األماكن العامة )متنزهات، مجمعات تجارية(  األمان في

 ه األطفال إلى البقاء دائًما على مقربة من شخص بالغنوّج  -

باع  على مالئمة لسّنهم ووزنهم ومع املحافظة باستخدام األجهزة املعّدة للعب األطفال، إذا كانتنسمح لألطفال  -
ّ
ات

 التعليمات املرفقة لكل جهاز

 .هم الدراجة و "السكوتر"د ركوبالخوذة الواقية عن أن يلبس األطفال نحرص على -

 لذلكاألماكن املعّدة فقط في  رركوب الدراجة أو السكوتل  طفالنوجه األ  -

 .رالدراجة الهوائية أو السكوت ند ركوبهمع ينواملرفق تينكبواقي الر  طفالاأل  رتديأن ي من املفضل -

 

 األمان  في الرحالت 

 قبل حلول الظالم ء رحلتنا في ساعات الصباح الباكر وإنها االنطالقنحرص على  -

51 
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-  
ّ
 عنه حيدم وال ننسير فقط في املسار املعل

يل ( سروال طو لدغ الحشراتل ًبا: قبعة، أحذية مغلقة )ال نستعمل الصنادل تجنّ ةمناسب مالبس ارتداء نحرص على -

 الشرب. من مياهوكمية كافية 

 طوال فترة الرحلة.بقاء األطفال في مجال رؤيتنا لى ع نحرص -

 األطفال على االلتزامن -
ّ
 ةدحرج االمتناع عناألمان في الرحالت: عدم االقتراب من الصخور الكبيرة، بأنظمة  حث

كذلك األمر مع األلواح الخشبية وغيرها من األغراض ) درًءا لخطر زواحف قد تختبئ  ،أو رفعها أو زحزحتها الحجارة

 االمتناع عن تذّوق أي نوع من النباتاتالدخول إليها،  يمنع إلى أبنيةعدم الدخول  تحتها(

ف و االقتراب من مجمعات ماء يمنع االغتسال والسباحة فيها،  منع األطفال من -
ّ
ي فمراقبة األطفال على نحو مكث

 األماكن التي يسمح بالسباحة فيها

 نحافظ على الشرب بكثرة طوال الرحلة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األطفالسئلة باإلمكان التوّجه الى مؤسسة "بيطرم " ألمان أللمزيد من المعلومات وا 51
http://www.beterem.org 

  33-   1113999" ن "بيطرممركز االخصائيي

 93:33 - 1:33بين الساعة  أيام األحد حتى الخميس

    telecenter@beterem.orgأو عن طريق البريد االلكتروني
 

 

  

http://www.beterem.org/
mailto:telecenter@beterem.org
mailto:telecenter@beterem.org
mailto:telecenter@beterem.org
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                       الوقاية من الشمس

 

 ا في تعريضن خطًرا جًدا إذا بالغنمفيًدا وممتًعا إذا ما تصّرفنا بحكمة، وقد يكو  التعّرض ألشّعة الشمسيمكن أن يكون 

ا طوًيال
ً
ب احتراق يسبّ  أن . من شأن ذلكوالرابعة بعد الظهر صباًحا خاصة بين الساعة العاشرة ،أجسادنا لألشعة وقتـ

ا،سرطان الجلد "امليالنوما". فمن الضروري  اإلصابة بأمراض عديدة أخطرهاو  ، الجلد
ً
ن نستخدم املستحضرات الواقية أ ، إذ

،حين تكون أشعة الشمس في أوج  خاصة ن نمتنع عن التعرض للشمس في ساعات الظهيرةأو  ،قبل التعّرض ألشعة الشمس

 قّوتها. 

 علينا اتباع الخطوات التالية: "الشمسحكماء في " حتى نكون 

 خر(آ رأس ي غطاءأاو  قبعة واسعة)  الوجه والعنق بغطاء يظلل تغطية الرأسثابرة على امل 

 ةنظارات شمسيّ  ستخداما 

  من الجسم. اكبيرً  اارتداء مالبس مناسبة تغطي قسًم 

  ات واقية قبل التعرض ألشعة الشمساستخدام مستحضر 

  (بين العاشرة صباًحا والرابعة بعد الظهر) "الخطرة"أشعة الشمس في الساعات  تجنب 

 استخدام مستحضرات الوقاية، القبعة والنظارات الشمسّية حتى اثناء جلوسنا في الظل. جلوس دائًما في الظل،وال 

 حتى لو لم نشعر بالظمأ. حركي بنشاط القيام وعند ،كثار من شرب املاء في ساعات الحر الشديدإلا 

   باعلذا يجب  ،شعة الشمسأة وقاية واحدة كافية للحماية من ال توجد وسيل أنهن نتذكر أمن املهم
ّ
ئل جميع وسا ات

 .عالهأالوقاية املذكورة 
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 مع األطفال أفكار للنشاط

 

ا في أيام العطلة الصيفية:  ألعاب تركيب متناثرة في البيت، خيمة استهلكت كراس ي  
ً
للعديد من األهل يبدو هذا املشهد مألوف

ه ورشة فّنية مستمرة! العطلة 
ّ
املطابخ وما تيّسر من شراشف  األسّرة، طباشير وأوراق وأقالم ملّونة حتى ليخّيل أّن البيت كل

 
 
ميةألطفال في لعبهم، واقتناص مع ا وقت ممتعلقضاء فرصة

ّ
ية. الكثيرة إلغناء معارفهم وخبراتهم الحيات الفرص التعل

ملحيطة ينكشف للمواد ا، معارفهيطور  خالل التجربة والخطأ ومن ستطالع ومحب للتعلم الذاتي. الطفل بطبيعته محب لال 

 يجرب ويستنتج.و يعبر عن نفسه بطرق متنوعة، يحاور، يناقش، يسأل، و ، يجدد نشاطه ولعبه، ويختبرها به

 هي التحديات 
 
لدى  نولوجيالتفكير العلمي والتكلتطوير  التي يمكن استغاللهاو  ،البيتفي  تصادفنا  التي يوميةال عديدة

 فنشارك الطفل مه
 
ل جهاز معّين، أو تنكسر لعبة

ّ
ّمة الكشف عن العطل الطفل. لنأخذ، على سبيل املثال، حين يتعط

 ؛بائيةخالط اليدوي والخالطة الكهر على الفرق بين عمل ال والتفكير في طرق إلصالحها. أو حين نعّد كعكة مع الطفل فيتعّرف

 .واءعلى ساعة ضغط الهواء عند تعبئة دوالب السيارة أو دوالب العجلة باله ويتعّرف

ن يتعّرف يتيح له أالطفل في تنفيذ املهام املنزلية كإعداد وجبة طعام، أو تحضير املائدة ،أو نشر الغسيل وطّيه،  إّن إشراك

 . التفكير الرياض يعلى املوازين واملكاييل، وأن يقيس، ويالئم ويصّنف ويعّد، وهي مهارات أساسية في 

رة في البيئة الطبيعية واملنزلية من حوله. حين يبني الطفل مجّسم قطار من 
ّ
يحّب  الطفل اللعب باملواد، خاّصة املواد املتوف

ون ينّمي 
ّ
 باملعجونة، أو يصنع عقًدا من الخرز املل

ً
، بداييتفكيره اإل علب فارغة وأغطية بالستيكية، أو حين يصنع أشكاال

ا من مهاراته ال
 
 كّل حوار بين الطفل والبالغين من حوله، خاّصة إذا كان الحوار ويطّور طيف

ّ
عقلية. وغنّي عن القول إن

ا لنشاٍط يستحوذ على اهتمام الطفل، هو فرصة ممتازة إلغناء 
 
مع عاطفي ال تواصله، ولتمتين تعبيره اللغوي مرافق

 األشخاص املهّمين في حياته.

 من األنشطة نقترحها عليكم
 
تساهم في جعل العطلة الصيفية فسحة ممتعة وآمنة وغنّية لكم  فيما يلي مجموعة

ا.    وألطفالكم مع 
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 نلعب ونبدع باملواد

من املفّضل تخصيص مكان للعب باملواد داخل البيت أو خارجه، كذلك االنتباه إلى تجميع  قناني وأغطية بالستيكية، 

ا أن نعّد مع علب كرتونية، خيطان منّوعة وقطع قماش وغيرها من  "الخردوات" التي تمأل كل بيت. من املفيد أيض 

 غيرها.و  والبالونات الطفل في بداية العطلة قائمة باألغراض التي يلزم شراؤها من أجل اللعب مثل الورق امللّون والغراء

 

 ألعاب النفخ

    !فقاعات الصابون 

  سائل تنظيف الصحون                                                              

 ماء 

 وعاء 

 خفاقة البيض اليدوية 

 )قشة مّص )اختيارية 

 

نسكب بعض النقاط من سائل التنظيف في الوعاء ونمأل نصفه باملاء. نستعمل الخفاقة اليدوية إلحداث رغوة أو قشة لنفخ 

 أو الحمام أو في ساحة املنزل.فقاعات كبيرة. يمكننا اللعب في املطبخ 

خفاقة و على سبيل التنويع، نمأل حوض املغسلة بماء فاتر مع قليل من سائل التنظيف، ثم نعطي الطفل أوعية ومالعق 

 يدوية ليلعب كما يحلو له!

 

     غليون الفقاعات 

 

  كوب من الكرتون 

  قشة مّص 

  سائل لتنظيف الصحون 

 ماء 

 مادة لتلوين الطعام 
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دخل نصف قشة املص في الثقب. نسكب  1 0\1في جانب الكوب وعلى بعد  
ُ
حدث ثقًبا بقلم الرصاص، ون

ُ
سنتم من القعر، ن

 سائل التنظيف في الكوب إلى أن يغطي القشة. نضيف القليل من املاء، وبعًضا من قطرات مادة تلوين الطعام.

  عات امللّونة من حولهم!يتمّتع األطفال كثيًرا "بتدخين" هذا الغليون ونفث الفقا

 البالون العجيب 

 ماذا يمكن أن نصنع بالبالون؟ هاكم بعض االقتراحات...

 

 لضغط أو بالضرب على البالون أصواتا عديدة با صدرممكن أن ن . 

 4/3 أو يمكننا صنع طبلة بأن نقّص  . البالون بقليل من األرز أو املاء وتحريكه( عن طريق ملء) موسيقية ةآل نصنع 

عليه  ناألصقاالستعانة بعود خشب  ثم نربطها. يمكنناشدها نعلبة خيار فارغة و   نثبتها على بابفوهة بالون، و 

 رخو.قطعتي معجون 

  اشد بالونً نصنع منه علبة ملّونة: ن  
ً
  وط.بته بالخيثونو مزهرية ألبة صغيرة لصقه على عنو  اممزق

  ورغوة صابون الحالقة. بأقالم التوش قد نرسم على البالون 

 

 

 

 مجّسماتو  أغراض

  ية مسرح بحجم طفل صغيردم 

 .بالون، جرائد وقميص قديم 

مأل ن .ت امللونة، وذات الكمية من املربعا لوني األبيض واألسود( ب الطفلمربعات الجرائد ) بحجم كف يد  قص كومة منن

 . اآلخرين باملاء نمأل  ثلث كأس أخرى بالصمغ األبيض وثلثيها ، و كأًسا باملاء

 والثانية ،مغموسة باملاء من املربعات السوداء والبيضاءى الطبقة األول  ملربعات الورقية:البالون بخمس طبقات من ا نغطي

 ، وهكذا تباًعا حتى الطبقة الخامسة.سة بالصمغ واملاءغمو امللّونة امل من املربعات

نترك البالون في الخارج ليجف تماًما. وبعد ذلك يمكننا الرسم على قشرته القاسية بألوان الجواش أو التوش أو الباندا، أو 

يمكن قطع البالون بواسطة آلة حادة وتشكيل مجّسمات مختلفة، أو تحويله إلى وجه إنسان وإلصاق شعر وتثبيت قبعة 

 عليه. 
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يسمح بإدخال إسطوانة  لفة ورق التواليت أو الضيق من البالون  في القسمإذا أردنا صنع جسم دمية، نقوم بعمل ثقب  

حكم . الدمية رقبة غيرها، لنحصل على
ُ
، ويمكننا االستعانة بقميص قديم يمسك الرقبة. ندخل لبالون ربط اإلسطوانة بان

ننا بعدها أن نثبت عًصا في أحد أكمام القميص نمسكها بيد ونحركها فيبدو اليد في فتحة اإلسطوانة حتى تسند الرقبة. يمك

 كأن الدمية تتكلم.

 

 أسمبالج 

 تجميع.: أغراض ببعضها. أصل الكلمة فرنس ي وتعنيراغي بواسطة دمج نتاج مجسم فنستخدمها إل  تقنية فنية   "بالجأسم"

ات أدو  علب، أغطية قناني، ،مثل: يمكن استعمالها مجّدداأخرى أو  ،في البيت عن أغراض غير مستعملةنبحث مع األطفال 

و أشرشف قديم،  . نقوم بتثبيت هذه ا أغراض بالشكل الذي نرغبه على قديمة، أزرار وخيوط مطبخ،أقمشة،إكسسوارات

 كرتون، صينية غير قابلة للكسر، صحون أو أغطية علب بأحجام مختلفة.قطعة  غطاء وسادة،

قنا
ّ
 عملنا اإلبداعي بصور فوتغرافية! سيكون ممتًعا لو وث

 

 طائرة ورقّية 

رنا بكيفية صنع الطائرة.
ّ
 هل تذكرون هذه الخبرة املمتعة من طفولتكم؟ الرابط التالي يذك

http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/6930  

 

 صندوق لحفظ األلعاب 

 .ةجميل نه بألوانئد ومن ثم دهأو لفه بورق جرا ،باإلمكان استخدام صندوق أحذية أو صندوق فارغ من كرتون وتزيينه 

 هناك العديد من األفكار لصنع أغراض ومجّسمات ظريفة. تساعدكم املواقع التالية في استكشافها..

 :  شيبس\علبة ألوان من كيس بمبا 

0TAM54&NR=1&feature=fvwp-http://www.youtube.com/watch?v=wZF8 

 دم  من كلسات شفافة 

http://www.youtube.com/watch?v=iOvcy144k8w 

 يةعلب من عبوات بالستيك 

http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/6930
http://www.youtube.com/watch?v=wZF8-0TAM54&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=iOvcy144k8w
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http://www.youtube.com/watch?v=D0VvwazBvPU 

 شمعة من حبة برتقال 

http://www.youtube.com/watch?v=ngFnoSzqOaY 

 

ية ألعاب                
ّ
 وأعمال فن

 

ل األلعاب
ّ
تي يمكن ال واملنتوجات الفّنية لكم مجموعة من األلعاب خترنا وقد ا  ،للصغار والكبار مًعا مصدر متعة كبيرة تشك

رة في ال
ّ
، مّما يكشف  الطفل على إمكانية وأهّمية إعادة الطبيعةبيت أو في صنعها مع أطفالكم من مواد  غير مكلفة ومتوف

وّيا مع س واملنتوجات الفّنية إّن صنع األلعاب   استخدام املوارد املتوفرة بالبيت ) وخاصة الخردوات( إلنتاج أغراض جديدة. 

 يتيح :األطفال 

 علب الحليب؟() ماذا يمكن أن نصنع من  إشراكهم في اقتراح األفكار والتخطيط إلنتاج اللعبة 

  ن   تعزيز مهارة
معُّ   التَّ

َ
  هم والتعّرف على املواد املتوفرة في بيئاتهم القريبة، طبيعية كانت أم مصّنعةحول

  .تطوير قدراتهم ومهاراتهم الحّسية والحركية واالجتماعية والذهنية 

 

 لعبة مسار  

ب القناني على األرض بالشكل الذي . نمختلفندهن كل واحدة بلون و  ) أو الرمل، الحص ى( باملاء نمأل عّدة قناٍن 
ّ
رت

، وعند سماعها مّرة أخرى نركض حول القنينة الحمراء اإلشارةسماع  عن نرغبه، ونّتفق على قوانين اللعب،مثال:

   وهكذا. قفز ثالث قفزات بجانب القنينة الزرقاء ن

 

 لعبة ورقية 

 كانيات:كثيرة وممتعة هي إمكانيات اللعب بالورق. هذه إحدى اإلم

 http://www.youtube.com/watch?v=1N8er5i8uqc 

   ما الساعة؟ 

الكثير من الساعات التقليدية في أيام سيطرة الساعات الّرقمية، لكّن معرفة الوقت بهذه الطريقة ال يزال  أطفالنالن يجد 

 اكتسابها. ممهارة عليه

http://www.youtube.com/watch?v=D0VvwazBvPU
http://www.youtube.com/watch?v=ngFnoSzqOaY
http://www.youtube.com/watch?v=1N8er5i8uqc
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  ورق رسم ملون 

  مقّص 

  صحن من الكرتون 

 دبوس للورق 

 قلم شمع، رصاص أو حبر 

 

م الّساعة بواسطة قلم الشمع  
ّ
قهما على صحن الكرتون بواسطة الدبوس. نرق

ّ
نقّص يدين من الورق كعقربي الساعة ونعل

،الرصاص أو الحبر. يمكن للطفل تحريك العقربين باتجاه األرقام. لن يتعلم معظم األطفال الصغار كل التفاصيل  )ربع 

 يدون العد إلى االثني عشر سيقدرون بالطبع معرفة الوقت بكل الدقة.الساعة والدقيقة املحّددة(  ولكن إن كانوا يج

 

     ماذا يخفي الكيس؟ 

  غطاء وسادة أو كيس يربط من األعلى 

 أدوات منزلية صغيرة وغير قابلة للكسر 

 

 من األغراض املنزلية. نغلقه كي ال تظهر محتوياته، ونطلب من الطفل معرفة ما في داخل
ً
لكيس عبر ا نضع في الكيس تشكيلة

 ملسه.

 

        نطّرز على الكرتون 

  كرتون 

 مقص 

 آلة إلحداث الثقوب 

 شريط حذاء أو خيط سميك 

 )شريط الصق )في حال استعمال الخيط 

 

حدث فيه ثقوبا حول األطراف، ولتكن املسافة الفاصلة بين الثقب واآلخر متساوية. نعقد 
ُ
نقّص من الكرتون شكال معينا ون

ا الصًقا حول طرفه اآلخر كي يسهل إدخاله في الثقوب.  يبدأ الطفل بالتطريز عن طريق الخيط من طرف واحد، 
ً
 شريط

ّ
ونلف

 إدخال الخيط بالثقوب، واحًدا تلو اآلخر. يطّور هذا النشاط املسلي مهارة التنسيق بين العين واليد.

  كوالج 
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مة مصدر الكل ماش لننتج لوحة )صورة( ثنائية البعد.أو ق ،أوراق عاديةأو جرائد،نستعمل بها أوراق  فنّية  تقنّيةالكوالج 

ينية سطوح مختلفة )صعلى  ، ونلصقهاقمشةاألاألوراق  أو بقايا   نمّزق أو  قّص ن اللغة الفرنسية وتعني "إلصاق".  يمكننا أن 

 .وغيرهايمكن تزيينها بأزرار ملّونة أو وردود مجّففة  بالستيكية قديمة، صحن من الورق املقّوى...إلخ(.

 فيتراج  

فيتراج ) والكلمة من أصل فرنس ي أيًضا( هي تقنية الرسم على الزجاج، وقد استخدمت كثيًرا في أوروبا، وما تزال، لتزيين نوافذ 

 الكنائس خاّصة.

 )ورق شمعي ) كالذي نستخدمه للخبز 

 أقالم تلوين من الشمع 

 مبراة 

 مكواة 

 خيط متين 

 للورق مثقب 

 

ون. نأخنبري أقالم التلوين 
ّ
ش على نفتحها ونر  ذ ورقة شمعية ونطويها في منتصفها،لنحصل على فتات شمعي مل

نتّبه أن نفرشه على الورقة ملنع تكّومه. نطوي الورقة، ونغطيها بخرقة رقيقة ثم نكويها أحد النصفين الفتات امللّون. ن

قها
ّ
 ثم نثقبها في األعلى ونعل

ً
 بخيط على الّنافذة. بحذر بمكواة ساخنة. نتركها تبرد قليال

 

 فسيفساء 

يت يمكن شراء هذه الحجارة من حوانالب تصويري. ق إلنتاجتركيب قطع أحجار مختلفة  تقوم علىالفسيفساء تقنية فنّية 

 بيع املواد الفّنية ، أو إنتاجها في البيت من عجينة تّم صبغها وتجفيفها ثم تكسيرها.

ط بالقلم على اللوحة أو
ّ
 قطعة الكرتون ما نريد بناءه. من املفّضل أن نخط

 املواد الّرطبة                     

 

الء
ّ
ين والط

ّ
ا ، مواد يحلو لألطفال والكبار واللعب فيهوالوحل والرمل الّرطب املواد الّرطبة، ونعني بها العجينة والط

. هذه املواد الحركي -حس يفي فصل الصيف ملا تّوفره من برودة ومتعة، وتدريب لعضالت اليد الدقيقة وللتناسق ال
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رة 
ّ
ر  متوف

ّ
في حوانيت األلعاب، ولكن يمكن أيًضا في الطبيعة ) كالوحل والطين الطبيعي والرمل( واآلخر متوف

 صناعته بسهولة  في البيت وبمشاركة األطفال.

 

 الطين 

ين: 
ّ
ين الاألول هو  الطين ماّدة ممتازة للعب في الطقس الحار وذلك لدرجة برودتها العالية. هنالك نوعان من الط

ّ
ط

 هذا النوع  الطبيعي ويمكن شراؤه من فاخورة قريبة،
ّ
ويمتاز بالبرودة وبخشونة امللمس وبعض الصالبة. يجف

لنايلون، ووضعه في مكان معتم وبارد. النوع الثاني بسرعة، ومن أجل حفظه يجب لّفه بخرقة رطبة ثم بكيس من ا

ر في الحوانيت بكميات وألوان مختلفة.
ّ
 هو الطين املصّنع وهو أطرى وأملس، ويتوف

 

           الرسم بالوحل 

 فرشاة طالء 

 وحل 

 

في دلو نمزج املاء مع تراب نظيف )يجب أال يحتوي التراب على الحص ى أو الزجاج او أي مواد  أخرى( إلى أن يصبح الوحل  

طبقة رقيقة. نزّود الطفل بفرشاة طالء يغمسها في الوحل ويرسم على الرصيف. لنكن مستعدين: على قدر املتعة التي 

ا! يستم
ً
سخ

ّ
 تع األطفال أيًضا بغسل رسوماتهم بخرطوم املياه الحقا.سيجنيها الطفل من الوحل سيكون مت

يمكننا أيًضا أن نستخدم أقالم الطبشور امللّون بدل الوحل لتزيين الرصيف املحاذي لبيتنا. إقتراح آخر هو الرسم باملاء، 

ر بسرعة من على قارعة الرصيف الساخنة! هذه فرصة للح
ّ
ديث مع حيث يمكن للطفل مراقبة خطوط املاء وهي تتبخ

ر.
ّ
 األطفال حول ظاهرة التبخ

 

 

 

 عجينة الجرائد 

،  الى قطع نمّزق كومة من الجرائد
ً
ها بعجن قوم نن تبتل جيدا أبعد  .باملاء ملدة ساعة ونصف نغمرها وصغيرة جدا

ل من العجينة ممن الصمغ.  العصور جيدا قليللورق امل نضيف  .وعاءومن ثم عصرها ووضعها في جيدا باملاء 
ّ
 انشك

ن من دهنه.
ّ
 نرغبه، ونضع املنتوج في الشمس ليّجف ونتمك

 

 عجينةامللح 

 1 كوب من الطحين 
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 0 كوب من امللح الناعم 

  ثالثة ارباع الكوب من املاء 

 1 ملعقة من الزيت 

 قليل من صبغة الطعام أو طالء الجواش 

مًعا ونطبخها على نار هادئة حتى تتماسك. نتركها تبرد ثّم ندعكها باليد. هذه العجينة مالئمة  خلط املوادفي طنجرة صغيرة،ن

 جًدا لألطفال الصغار لطراوتها وسهولة العمل بها. يمكن حفظ العجينة خارج البراد ألسبوعين وخارجه لفترة أطول.

 

 نشارة الخشبعجينة  

  نشارة خشب ناعمة 

    صمغ للخشب 

   وعاء بالستيك  

   أكياس نايلون 

 حسب الحاجة قليل من املاء. 

 ، ونحفظها في أكياس نايلون.عجينة متماسكة لحصول علىل بالصمغعجن نشارة الخشب ن 

 

 عجينة الرمل 

 1 كوب من الرمل األبيض الناعم 

 حسب الرغبة طعام صبغة 

  دقيق النشاكوب 

 كوب ماء 

املزيج  طبخن  ثم الطعام، صبغةتحريك نضيف الأثناء  . املاء بالتدريجضع الرمل والنشا في وعاء ونضيف إليهما ن

 .ى يبردنرفعه عن النار ونسكبه في إناء حت .إلى أن يصبح املزيج كثيفا بالتحريك على نار متوسطة الحرارة ونستمر

 .تفردالعجينة وتقطع بقطاعات مختلفة األشكال، وتحفظ في وعاء بالستيك 
ّ
 مغط

 

  طالء الوجه 

  وعاء 

  الزيتمن  كبيرةملعقة 

 ملعقتا طعام من نشا الذرة 
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  طعامصبغة 

 )إسفنجة )إختيارية 

 )فرشاة طالء صغيرة )إختيارية 

 

ون املطلوب. على الل نحصلأن  إلى تدريجّياالطعام  صبغة نضيفى أن يصبح املزيج سلسا. إلونشا الذرة  نمزج في الوعاء الزيت

 ي خل وعاء  بالستيكدا ، واالحتفاظ بهباملاء والصابون  يمكن إزالة الطالء. الوجهطلي ل األصابعسفنجة او إل ا نستعمل
ّ
 .مغط

 

 طالء االصابع 

  هناك عدة وصفات لصنع طالء األصابع، نختار منها ما يناسبنا. 

 طالء نشا الذرة

 3 مالعق طعام من السكر 

 1\0 كوب من نشا الذرة 

 مقالة متوسطة الحجم 

 كوبان من املاء البارد 

 كواب صغيرةأقداح معدنية لتقديم الكعك او أ 

 طعام صبغة 

  صابون سائل او سائل تنظيف الصحون 

التحريك  ابعنتاملاء البارد و  نضيف. الحرارة نار متوسطة ، ونطبخ املزيج علىالسكر ونشا الذرة في مقالة متوسطة الحجم نمزج

  نضيف لكل كوبكواب الصغيرة. أ بين أربعة أو خمسةاملزيج  نقّسمن يصبح املزيج سميكا. أى إل
ً
طعام ومن من صبغة ال  قليال

 غالق.إل اخل أوعية من البالستيك محكمة اد نحتفظ بما تبّق  املزيج يبرد.  ،ونترك سائل الصابون 

 

 طالء االصابع بالدقيق 

 كوب من الدقيق 

 ملعقتا طعام من امللح 

 1\0 0  باردالاء املكوب من 

 1\0 0 ساخنالاء امل من كوب 

 مقالة 

 خّفاقة عادية أو لولبية 

  طالء الجواشطعام أو صبغة 
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أن  إلىاملزيج  غليناملاء الساخن و  نضيفلى أن يصبح  سلسا. إ املزيج نخفقاملاء البارد و  نضيففي املقالة الدقيق وامللح.  نضع

 الجة.نخفقه مجّددا. نضيف إليه صبغة الطعام . يمكن حفظ الطالء ملدة اسبوعين في الث ، ثّم يشتد

 

 

 

 األدوات املوسيقية           

 
يللموسيق  و  أطفالنا حبأن نعّزز كأهل  نايمكن

ّ
مع   وسيق إلى امل: االستماع ، مثلاملوسيقية بطرق مختلفة ممواهبه أن نغذ

ه أن ينّمي الذائقة املوسيقية لديهم،  .تشجيع األطفال على العزفو  ، حضور عروض موسيقية،أفراد العائلة
ّ
من شأن ذلك كل

 وحّسهم باإليقاع، ناهيك عن املتعة الكبيرة في االستماع إلى املوسيق  وفي إنتاجها.

 سوّيا مع أطفالنا يمكننا أن نصنع أدوات موسيقية بسيطة، فيتحول أفراد العائلة إلى فرقة موسيقية مرحة!

 ول طرق صناعة هذه األدوات:يغنينا الفيلم التالي بأفكار ح

 
0:00:0 

 
 סיפורים מהשטח)בניית כלי נגינה מחפצים יומיומיים

 

 الدف 

  مجّففة مختلفة: ذرة، فاصوليا، فول..حبوب 

  صحنان من كرتون 

  غراءمثقب للورق ، 

  وملصقات للزينة،أقالم حبر  ،شريط، أقالم شمع 

 

  ينفي أطراف الصحنين امللصقثقوبا  نحدثعندما يجف الغراء،  بوب بين صحَنْي  الكرتون ونلصقهما مًعا.حال نضع

 ذلك. ىامللصقات وما الو بالرسومات الدف  نزّين فيها.الشريط  نمّرر و 

http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cb109ec1-0b03-48f1-a940-f2eb3380d294&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cb109ec1-0b03-48f1-a940-f2eb3380d294&lang=HEB
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  ّإليقاعا عص ي  

ة خشب تصلح أن تكون عصا إيقاع، شرط أن تكون أطرافها ملساء وخالية من املسامير. يتمّتع األطفال بضرب كل قطع

 العص ّي ببعضها وإصدار إيقاعاٍت متنوعة.

 

 منفخ الصوت    

 يطة( مشمع،(، ورق أو غيرها  تواليتال ورقة فارغة من الكرتون )من لفافة لفاف
ّ
اطية) مغ

ّ
 حلقة مط

  ومواد للتزيينسمر للأقالم شمع، أقالم حبر، شريط قماش، ورق ،. 

ي  
ّ
 نغط

ً
 .نثّبتها بالحلقة املطاطيةو  ،من لفافة الكرتون بقطعة من الورق املشمع اطرف

ن ثم وم ،هذا املنفخ بأنفسهم أن يصنعوايمكن لألطفال األكبر سنا  اهتزاز.رف غير املغط  إلحداث في الط ندندنو  ننفخ

 .ما يحلو لهميزينونه ب

  قيثارة من الكرتون 

  علبة لبن الكرتون )بحجم نصف غالون( سكين حاد، شريط الصق، عصا الياردة، منشار، خيط من النايلون لصيد

 انشآ 10السمك بطول 

اصنعي قيثارة يمكن ان يعزف طفلك عليها وكأنها آلة موسيقية حقيقة! الصقي بإحكام بواسطة الشريط الالصق فتحة علبة 

لبن نظيفة من الكرتون بحجم نصف غالون، وبواسطة سكين حاد، احدثي شقوقا عمودية عند ثلثي الجزء السفلي من 

سنتم تقريبا قرب كل طرف من  1ى أخر انشري باملنشار حزا بعمق العلبة تسمح لعصا الياردة أن تخترق العلبة من جنب إل

عصا الياردة وادخليها في العلبة، ليكن مكان الكرتونة على مقربة من مركز عصا الياردة، اصنعي حلقة من أحد طرفي خيط 

ر من ريها بالطرف األخالصيد ومرريها بالحز فوق عصا الياردة اسحبي الخيط فوق أعلى العلبة، واصنعي منه حلقة أخرى ومر 

لى دندني على الخيط املوضوع أع’ العصا. اربطي بإحكام واسحبي العلبة لتقترب من أحد طرفي العصا للعزف على القيثارة

 فتحة علبة الكرتون بيد واحدة. شدي الخيط على عصا الياردة باليد األخرى لتغير النغمة 

 ناي 

 أنبوب بطول قلم الحبر 

  ين
ّ
 سك
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 النايلون  قطعة صغيرة من 

ي األنبوب، نقص األنبوب لنحدث فتحة صغيرة. نثّبت قطة النايلون في طرف الفتحة العلوي، ثّم  1على ُبعد 
ّ
سم من أحد طرف

  نزّين األنبوب بامللصقات امللونة لنحصل على ناي جميل.

 

 

 خرخيشة 

صدف صغيرة ) يمكن أيًضا استخدام الحبوب الجافة  وقطع كمية قليلة من الرمل  صغيرة بالستكية قنينة ماءنضع في 

زّين القنينة  شريط الصق.بواسطة ينة عصا صغيرة مطاطية القننثّبت في فتحة  . واألرز(
ُ
ات ملونة. ملصقبن

 

 
ي                            

ّ
 الحل

 

  
 
  الورقيللعنِق من الخرز  أساور أو سلسلة

  ، ة )جواش(،  طالءجرائُد، صمغ  . ،رفيعة فراش ي دهان، ماء، عيدان خشبيَّ  خيط إلدخال  الخرز 

ا، ثمَّ الجرائَد  نمّزق  ٍع صغيرة  جدًّ
َ
ط  )باإلمكان  وضُعها  11 ها باملاء ملدةبنقع نقوملق 

ً
ط  في  ساعة

َّ
للحصول  على  الكهربائي الخال

  عجينٍة 
ُ
شكيل( ثمَّ يضاف

َّ
ْمُغ. إليهاقابلٍة للت  الصَّ

ُر   ّو 
َ
ك
ُ
 الخرَز  صنع ثقًبا بواسطة العيدان الخشبية.ثمَّ ن ن العجينة  قطًعا من

ُ
ف .تحت أشعة  نجّف  ة يوٍم أو يومين  مس ملدَّ

َّ
 الش
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 إسوارة من الورق 

ق  بمساحة   جانبهامن  الورقة نطوي  ّي 
ه ،سنتمترات 1-3الضَّ ها. اثمَّ نقوم بطّي 

ّ
 بال ثّبتن كل

َ
على  لنحصل شريط الالصقاألطراف

 يمكن عندها تزيين اإلسوارة بطليها باأللوان أو إلصاق قطع المعة عليها. .إسوارة

                   

 

م في املطبخ!
ّ
 نلهو ونتعل

 باملأكوالت: خلطها وسكبها وتقطيعها باستعمال مجموعة كبيرة ثير حواسهم ويغريهم  باللعباملطبخ مكان ساحر لألطفال، ي

م؛ فمن خالل نشاط األطفال معنا في تحضير املأكوالت يكتسبون طيًفا من املفاهيم 
ّ
من األدوات العجيبة! واملطبخ مكان تعل

هم و  وينّصفون التفاحة، ن،، ويزنون الّسكر، ويكيلون الطحيالرياضية واللغوية والعلمية وغيرها. فهم يعّدون أكواب املاء

ط الكهربائي، ويتابعون قراءة أرقام الساعة في الفرن.  
ّ
 يتعّرفون على طريقة عمل الخال

 

م  األطفال أهّمية التحضير والتخطيط. فإذا أردنا أن نحّضر كعكة سوّيا
ّ
 ، من املفّضل أن:في املطبخ يتعل

 حال نقصتنا بعض املواد، نتحادث مع األطفال حول البدائل . في قائمة املواد الالزمة ونحّضرها األطفال نقرأ مع

رة في خزائن املطبخ أو في حديقة البيت.
ّ
 املتوف

  =ف عند وحدات الكيل والوزن ونوّضحها لألطفال عن طريق االختبار ) الكأس
ّ
 غم( 011نتوق

  .بع طريقة التحضير بمراحلها
ّ
 نخلط، نمزج، نطبخ، نحّرك،هذه فرصة إلغناء لغة األطفال بطيف من األفعال: نت

 نسكب وغيرها.

 .نختار معهم قالب الكعك املفّضل، ونضبط ساعة الفرن على الفترة الزمنية املطلوبة لخبز الكعكة 

 

يحّب األطفال ايًضا أن يشاركوا في شراء لوازم تحضير الطعام. هذه فرصة ألن يتدّربوا على كتابة كلمات بسيطة ) أو رسم 

موا الكتابة بعد(.  من أجل تنمية استعدادهم للقراءة والكتابة، يمكننا أن نقّص صور املنتوجات الغذائية املنتوج إذا لم يت
ّ
عل

ت أو املنشورات الّدعائية ونلصقها على قطع كرتونية صغيرة بحيث تحمل كل قطعة صورة املنتوج واسمه مطبوًعا 
ّ
من املجال

 " جّد املنتوج املطابق للصورة". بخطوط عريضة. نلعب مع األطفال في الحانوت لعبة 

 

 فيما يلي مجموعة من الوصفات ملأكوالت وعصائر يحّبها األطفال ويتمتعون بتحضيرها معنا.

 

     أسياخ الفواكه 

 أسياخ صغيرة من الخشب 

  عيدان البوظة 
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  مالعق رفيعة لتحريك القهوة أو قضبان من البالستيك لخلط املشروبات 

  .عة إلى مربعات صغيرة
ّ
 فواكه منّوعة مقط

 

نطلب من الطفل إدخال قطع الفواكه في األسياخ الخشبية أو العيدان واملالعق. هذه فرصة للحديث مع طفلنا حول أنواع 

 الفواكه، وروائحها ومذاقاتها. ها قد حّضر طفلنا لنا وجبة تحلية لذيذة!

   عيدان البوظة الصغيرة 

  )قالب لصناعة الثلج ) مقّسم إلى مربعات صغيرة فارغة 

 عصير فواكه 

   )...فواكه )زبيب، عنب، كرز 

 عيدان لتنظيف االسنان 

 

سوّيا مع طفلنا ، نضع في كل مربع من مربعات القالب قطعة فاكهة ونثّبت بها عودا خشبًيا، ثم نصّب العصير بحيث يمأل  

 العصير في الثالجة، نقلب مكعب الثلج ونتمتع مع طفلنا بالبوظة البيتية!  الفراغات تماًما. ننتظر إلى أن يجمد

 

    هّية
ّ
 األشكال الش

تشبه عجينة الفانيليا هذه بليونتها الطين املجبول ولكنها تعطينا أيضا كعكا شهيا. يمكننا استخدام هذه العجينة للعب مع 

لحفل ميالد األطفال. يحب األطفال أن يشاركوا في مراحل الكيل أطفالنا بالحروف واألعداد، كذلك لتزيين بطاقات الدعوة 

 والخلط والتزيين.

 1\0 1 ل
ّ
 أكواب من دقيق غير منخ

 1\0 0 كوب من الزبدة 

  بيضات مسلوقة  3صفار 

 1\3 كوب من السكر 

  بيضات نيئة  3صفار 

 1\0 0 ملعقة صغيرة من الفانيليا 

 )سكر ملون أو قطع شوكوالته )اختياري 

  كبيروعاء 

 شوكة، سكين 

 ورق شمعي خاص لخبز الكعك 
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ن الفرن على حرارة 
ّ
ع الزبدة إلى أجزاء صغيرة ونضيفها الى ، ثّم نكيل كمية الدقيق في وعاء كبير. درجة 311نسخ

ّ
نقط

 قيقالسكر، ونضيف الخليط إلى الدنهرس صفار البيض املطبوخ مع  الدقيق. ندعك بأصابعنا حتى نحصل على مزيج رقيق.

باليدين  ندعك املزيج بالشوكة. هنحّرك و انيليا، ونضيف الدقيق إلى املزيجنمزج صفار البيض النيء بالف نحّرك املزيج.و 

للحصول على كرة صلبة. إن حرارة الغرفة العادية مناسبة لعمل هذه العجينة، أّما إذا أردنا خبزها الحًقا، فيمكننا حفظها في 

 الثالجة.

ع العجينة إلى قطع
ّ
سوّيا مع طفلنا، نصنع من الحبال  سم. نبرم  كل قطعة لتشكيل حبل من العجين. 00أو  9,0بحجم    نقط

سها برفق لتصبح سماكتها حوالي 
ّ
ا وأعداًدا. نمل

ً
، وحروف

ً
يتمّتع األطفال بتزيين األشكال بالسكر امللّون أو بقطع  سم. 0أشكاال

 الشوكوالطة.

 األشكال في صينية فوق ورق الخبز 
ّ
يتمّتع األطفال بتحّزر األشكال  دقيقة أو حتى تنضج. 10-11الشمعي، ونخبز ملدة نصف

 التي خبزوها عبر اللمس وعيونهم مغمضة.

 

 

ة  ة صحيَّ   وجبة فطور صيفيَّ

  ٍع
َّ
ط

َ
 ) الخبز األسود أفضل من األبيض( شطيرة خبز ُمق

  أخرى يفّضلها األطفال، وأنواع حلوة, خس  ، جزر، زيتون بدون البذرة، فليفلة خيار، بندورة 

   هن  ،  زعتر، مهروس األفوكادو، بيض مسلوق حمص ،لبنة ،جبنة للدَّ

  ةصحون صغيرة، سكاكي  ن بالستيكيَّ

خدام يتمّتع األطفال في تصميم شطائرهم باستنحّضر مع األطفال الشطيرة التي يرغبونها ونساعدهم في تقطيع الخضروات.  

 األفكار.. قطع الخضروات. في الصور أدناه بعض
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جات 
َّ
ة  املثل يفيَّ  من الفاكهة الصَّ

 ة مثل:  واكهف ام، الصيفيَّ يخ، البشمَّ  
ّ
 ، العنب وغيرهانجااملكيوي، الط

  ط
َّ

لج، عيدان بوظة. بالستيكية،، سكاكين  كهربائي خال
َّ
 قوالب للث

ة ناضجة وحلوة املذاقفنختار  ط حتى نحصل على خليط متجانس.  اكهة صيفيَّ
ّ
عها. نهرس الفاكهة بالخال

ّ
املزيج  بُّ نصونقط

لج وند
َّ
الجةا عها تجمد فيبقوالب الث

َّ
ة ساعة. لث يدها إلى ععيدان )البوظة(، ومن ثمَّ ن في أطرافها نخرج القوالب ونغرز  هابعد ملدَّ

الجة
ّ
ة 11ّدة مل الث   .ساعة إضافيَّ

 ملواقع تغنينا بأفكار للنشاط في املطبخ:فيما يلي عدد من الروابط  

 ةتحضير عصائر الفاكه 

http://www.youtube.com/watch?v=jMNg3968Ews 

 تحضير سلطة الفاكهة: 

rsnuFAEQM-http://www.youtube.com/watch?v=K 

 قطايف رمضان 

http://www.youtube.com/watch?v=4Mr7k9A5KU0 

 نعناع الليمون والمشروب 

https://www.youtube.com/watch?v=R0P7ZJBKar0 

 تجمد السائل وأضرار شرب " البراد" درجة تأثير نسبة السكر على :املاء والسكر :تجربة منزلية

stry/slushhttp://www.mada.org.il/ar/activities/athome/chemi 

 

 ن مطبخ جّداتنا!م 

"تشتهر" كل جّدة أو جّد بتحضير طعام معّين. يتمّتع األطفال كثيًرا بمشاركة جّدهم أو جّدتهم تحضير هذا الّصنف من  

 الطعام ، واالستماع إلى ذكرياتهم.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jMNg3968Ews
http://www.youtube.com/watch?v=K-rsnuFAEQM
http://www.youtube.com/watch?v=4Mr7k9A5KU0
https://www.youtube.com/watch?v=R0P7ZJBKar0
http://www.mada.org.il/ar/activities/athome/chemistry/slush
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لق!
ّ
  مغامرات في الهواء الط

 

        التخييم املنزلي 

 شرشف أو غطاء 

  فارغةطاولة 

 

ي طاولة في املنزل بشرشف سرير أو غطاء ونتحّدث مع طفلنا حول األغراض التي يحّب أن يدخلها إلى خيمته ) وسائد، 
ّ
نغط

ر أن نزور "جيراننا الصغار" من حين إلى آخر!
ّ
 مصباح يدوي، قصص وألعاب، وجبة طعام خفيفة(. نتذك

 

      التخييم في الطبيعة 

 خيمة 

 كيس للنوم 

  وسائد 

  مصباح يدوي 

 وجبة سريعة 

 

ليس من الضروري الّسفر إلى املناطق الصحراوية أو الجبال ليختبر األطفال التخييم في الهواء الطلق. يتمتع أفراد العائلة 

جميًعا بنصب خيمة في الحديقة ذات ليلة صيف مقمرة. ينفعل األطفال عادة من الّسير في الظالم واالستماع إلى األصوات 

لّنظر إلى النجوم. وإذا أردنا إضفاء املزيد من اإلثارة على املغامرة، يمكننا تناول وجبة سريعة في الخيمة والغناء سوًيا الليلية وا

 على ضوء املصباح قبل الخلود الى النوم في الكيس.

وع إلى لطفل والرجبعض األطفال يخشون النوم طيلة الليل خارج البيت. إذا كان األمر كذلك فمن املفضل عدم اإللحاح على ا

 البيت بعد انتهاء مغامرة التخييم الليلية.
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 ملن هذا الّصوت؟ :العصافير  تغريد 

 صال بالشبكة اإللكترونية) ،العصافير كتاب يعّرف بأنواع
ّ
 ، شريط بأصوات عصافير.(اإلنترنت ات

غراب، ) صوات العصافير املختلفةأ إلى اإلصغاء نحاول   القريب. محيطنافي  إلى مكانلساحة أو إلى امع األطفال  نخرج

( والتعّرف عليها. نتحادث مع األطفال حول عدد األصوات التي ..بلبل، مّصاص العسل، هدهد، شحرور، أبو زريق

االستعانة بأصوات  نايمكنسمعناها، وقّوة كل صوت. من املهم أن نوّضح لألطفال أّن لكل عصفور صوت خاص به. 

 شريط مسّجل. أو من نتمن اإلنتر  ،للعصافير  سّجلةم

 

 مطعم للعصافير 

 أوعية مقّعرة، بقايا طعام )خبز، فواكه، أوراق، بذور(.صحنان كبيران من البالستيك ، 

 نخّصص في الحديقة شرفة أو مكان مناسب للمشاهدة.

 نصّنف بقايا الطعام في الصحن البالستيك.

 نمأل الّصحن اآلخر بمياه الحنفّية فقط.

واملاء كل يوم هو أمر ضروري وهام في مطعم العصافير.تستعمل العصافير صحن املاء للشرب واالغتسال، تغيير الطعام 

 لذلك يمنع ملء صحن املاء بمياه املكّيف ألنها ال تحتوي على املعادن.
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 ألعاب الّساحة 

 هذه بعض األفكار لتحويل ساحة البيت إلى ملعب مثير لنا وألطفالنا..

 أو ة"لحجلا" لعبة رسم خطوط " X-O) 

 عنها والقفز فيها السير على األطفال تشجع مختلفة مسارات تخطيط. 

 ديمةق نفايات سالل استحداث يمكن. الهدف إصابة للعبة مختلفة وبأحجام بارتفاعات الحائط على سالل تعليق 

 .الحقيقية بالسلة شبيهه لتصبح منها السفلي القسم قص بواسطة

 (مربوطة بجانبيها بخيوط متينة األطفال حليب علب فارغة، قهوة علب) األملنيوم علب من قباقيب تحضير  

 الهدف إلصابة واستعمالها قماش قطع فضالت من أو النفايات أكياس من كرات تحضير. 

 ي فأو استخدامها  لقيادة الدراجة، مسارات بناءأو   الحر، للعب( دهنها بعد) املستعملة السيارات إطارات خداماست

 .اإلطار أطراف على املش ي خارج،- داخل واطي،- عالي ألعاب حركية، مثل:

 ننتبه إلى كل عناصر األمان  حبلال على والتأرجح التسلق على األطفال وتشجيع شجرةب متين حبل ربط () . 

 

 !ألعاب زمان 

الجماعية. يساعدنا املصادر التالية في تراثنا الفلسطيني غنّي بألعاب األطفال بأنواعها: األلعاب الفردية وألعاب الحارة 

الع على غيرها في قائمة املصادر.
ّ
 استذكار هذه األلعاب، كذلك يمكن االط

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/owl/mishakim 60 wb1.pdf 

 رابطان لفيلمين صّورا في روضة أطفال، يظهران نشاط األطفال في ألعاب شعبية:وهذان 

                                                      

 1 -لعاب الحارة أ                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                        9 -ألعاب الحارة    

 
 
 
  

http://meyda.education.gov.il/files/owl/mishakim%2060%20wb1.pdf
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2780ce44-d83a-40c3-9f75-96bf087b87e1&lang=ARB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=808fe38b-551a-44ca-bbc5-d796598fa0f6&lang=ARB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=808fe38b-551a-44ca-bbc5-d796598fa0f6&lang=ARB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2780ce44-d83a-40c3-9f75-96bf087b87e1&lang=ARB
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 ألعاب املاء 

 هنالك عشرات األلعاب املائية املمتعة، والتي يمكن التمتع بها في ساحة البيت، منها:

 

  مثل  على عدة مفاهيم علمية، يتمتع األطفال ببناء زوارق صغيرة، ويتعّرفون صيفية  فعالية عائلية سباق الزوارق

 نتبع الرابط التالي:  الطفو والرسوب، و خواص املاء، وأنواع املواد املالئمة لبناء الزوارق.

 

http://www.mada.org.il/ar/activities/athome/building/boat 

  الشاطئ أو البركة قبل ذهابنا إلى نصنع غواصةكيف تعمل الغواصة؟ هيا بنا 

- http://www.mada.org.il/ar/activities/athome/water/diver 

 
 

 رياضية جولة 

 البستان، / للروضة للبيت، املؤدية والطرق  املسارات جميع علىو  ، ببيته املحيطة البيئة على الطفل يتعرف أن املهم من

 نأو  اصةخ ،الحي في املوجودة ؤسسات العامةامل من وغيرها املرض ى لصندوق  للدكان،  للبريد، والكنيسة، للجامع للمدرسة،

 .لوحدهم أو إخوتهم برفقه املدرسة إلى للذهاب   يستعدون  األطفال بعض

 ذلك فعل نا نبإمكا.  املش ي مسار سويانخطط و  ، ونعّين وجهتناالحي في ناطفل مع قصيرة جولة في نخرجس نابأن مسبقا نقّرر 

 6-3 في سن األطفال مع خاصة) للحي خريطة إعداد املثير من انه الإ( سنوات 3-4 في سن  األطفال مع خاصة)بطريق املحادثة

 (.سنوات

و رقم أإضافة رقم الشارع يمكننا . ناموقع بيت  نحّددو  نا،الشارع القريب من بيت كيف نعّد الخريطة؟ على ورقة كبيرة نرسم

الى نوع و  ، وننّبه األطفال إلى االتجاهات) يمين ويسار(روضة، الدكان، املدرسة وغيرهارسم الطرق املؤدية إلى النواصل   البيت.

  .الطريق: مستقيم أو ملتوٍ 

 ....  الخريطة جاهزة

 ، وخاللها: يمكننا اآلن أن ننطلق جولتنا

 األشجار السيارات، البيوت، أشكال عن نتحدث  

  الكهرباء أو الهاتف أعمده على السيارات، لوحات على األرقامنقرأ  

   والسيارات البيوت ارتفاعات بين ،أو واألشجار البيوت ارتفاعات بين نقارن. 

 

 

http://www.mada.org.il/ar/activities/athome/water/diver
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 أين نقيم؟ 

رت خريطة مفّصلة للمدينة أو القرية التي نعيش فيها، يمكننا أن نقوم برحلة "خيالية" مع الطفل داخل الخريطة:  
ّ
إذا توف

ش في الخريطة عن 
ّ
لم بارزة مثل جبل أو بركة أو مع معالم طبيعيةنجد موقع منزلنا، ومنازل أفراد من العائلة واألصدقاء. نفت

 ثير هذه املعالم على حياتنا.الطفل عن تأ ونتحّدث معحضاري، 

 الدكان/السوق  إلى هيا! 

 من. يةالشخص حاجياته إلى ةضافإ، املنزل  حاجيات لشراء والفواكه الخضار سوق  أو الدكان إلى أهله الطفل يرافق كثيًرا ما

 . األولى الدرجة من ةرياضي أّنها خبرةو  خاصة في هذه الخبرة، الطفل  إشراك املهم

  ة باألغراض التي نبغي شراءها.قائم نعّد مع الطفلالسوق  الدكان أوقبل الخروج إلى 

  نبحث سوًيا عنه لغرض و سم انقرأ مع الطفل افي الدكان 

 السعر املسجل على املنتج ةقراء في  الطفل نساعد 

 ؟وبكماألرخص؟ األغلى؟  منتجين: منبين  ةإجراء مقارن نشّجع الطفل على 

  الحاجيات جميعها.نشارك الطفل في احتساب سعر  

  بمكننا 
ً
يقوم لوحده باختيار الغرض الذي يود شراءه بعد لشيكل(  01أو  0من النقود ) امحددً  اإعطاء الطفل مبلغ

 املبلغ املوجود بحوزته كاف لدفع ثمنه. التأكد بأّن و  ،فحص سعره

  زيارة المتحف

كفرياسيف وغيرهما( والعديد من املتاحف املنثورة في صاالت عرض فّنية ) في أم الفحم، في العديد من البلدات العربية 

ى أخبار املعارض الفنية القريبة من مكان سكنانا وزيارتها مع  البالد ) حيفا وتل أبيب والقدس ، وغيرها(.  يمكننا أن نتقص ّ

 األطفال. إّنها خبرة مهّمة وممتعة لألطفال تساهم في تطوير ذائقتهم الفّنية. 

 طفال الذين يزورون معرًضا للوحات الفنية:ا أل ملحاور حديث مع  هذه بعض االقتراحات

 نتأمل اللوحة ونسأل األطفال:

 ممعكاللوحة؟ لو تواجد الفنان  التي تودون معرفتها عن ألمور ؟ ما الذي أثاركم؟ ما هي افي اللوحة  ماذا أحببتم ،

 تسألوه أو تقولون له؟كنتم ذا ما

 تفكر حسب رأيكم؟ ذابماللوحة، شخصية معينة في ا اختاروا 

  ؟ناأن يحصل بعد مغادرت يمكنوماذا  وصولنا؟ماذا حصل في اللوحة قبل لنتخّيل 
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 التصوير   

ر أن في التصويريساعدنا . املراقبة قدرة وتطوير الستكشاف  طريقة التصوير     
ّ
 نتذك

هذه بعض لفتات النظر التي تساعد في إضفاء  . رغب في تكرارهان أو ررنا بهام خبرة

 املتعة والتّعلم إلى عملية التصوير:

 رحالته وما يختبره من نشاط اجتماعي  في يراه ما توثيق نشّجع الطفل على

  بالتقاط الصور.

 ط مع الطفل جوالت
ّ
 اسمق ذاتونحاول توجيهه اللتقاط صور ألشياء  كننا أو غيرها، س منطقة في مختلفة نخط

 .ألوان معّينة، خطوط أشكال، شجر، أوراق: املثال سبيل على .مشترك

  نشّجع الطفل على التقاط صور لذات الجسم ) شجرة، زهرة، إنسان، مبنى..( من عدة زوايا. يساعده ذلك في

االنتباه على العناصر التي تؤثر على جودة وجمالية الصورة، مثل شدة الضوء، كثرة األلوان، حركة الجسم، 

 وغيرها.

  ن الطفل منم الحاسوب، في  للصور  املًف  سوّيا نعّد
ّ
 يريد كما وتحريرها الصور  مراجعة ّما يمك

  حول الصور التي التقطها: ما الذي أعجبه؟ وكيف يمكن تحسين جودة التصوير؟ معه نتحاور 

  ر األطفال بإنتاج ألبوم صو نشّجع الطفل على مراقبة نمو نباتات في الحديقة وتصويرها اليومي. كذلك يتمّتع

 .لحيوان أليف  نرّبيه في املنزل 

  ق بالقصة صور  التقاطو  قصة،ب التفكيرنشّجع الطفل على
ّ
 .األحداث تسلسل حسب هاوترتيب تتعل

 رب عن تصوير"ال نعّد لعبة
ُ
( ومن ثّم .وتقض ي بأن يلتقط املصّور صورة لش يء كامل ) مثل خزانة أو سيارة. ،"ق

نه ) يد الخزانة أو درجها(. على املشاركين في اللعبة أن يالئموا بين صورة الش يء بكامله وبين تصوير جزء صغير م

  صورة أحد أجزائه.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=uQwnlraE2QXwGM:&imgrefurl=http://www.srab7.com/vb/showthread.php?t=54842&docid=w4cQDL9_4jiPzM&imgurl=http://con9.net/lexus/z-49.jpg&w=640&h=520&ei=l4B5UYPWFqmL0AWG0oGIBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:0,i:301&iact=rc&dur=779&page=4&tbnh=189&tbnw=213&start=62&ndsp=21&tx=72&ty=120
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 !نزرع في الحديقة 

كتسب بها. كذلك ي جمال الطبيعة، واالهتمامالّنكش والزرع والّري والتعشيب، أنشطة يّحبها األطفال وتنّمي لديهم الحّس ب

مية عديدة  إذا ما رافقناهم  وحّفزنا قدراتهم على املراقبة والتخطيط
ّ
وال  .األطفال من خالل عنايتهم بالنباتات مفاهيم تعل

ة!
ّ
 وأخيًرا متعة، ال أعمال شاق

ً
 ننس ى، العمل في الحديقة أوال

 

 

 طا تصلح لعمل تنمية مزروعات
َّ
لطات ائر لش  والسَّ

 

  ،ة مستعملة.علب  تراب  بالستيكيَّ

 وهي بذور   אלפלפא البرسيم الحجازي -بذور الصفصفة (

تمتاز بنمّوها السريع مّما يمكن الطفل من الحصول على 

 نتائج ملموسة خالل وقت قصير(

 

راعة.جهنو  بالتراب العلب نعّبئ   هاتالبذور )ال  حاجة لتغطي ننثر  زها للّز 

راب
ُّ
 .بالت

راب املاء نروي
ُّ
ى يمتصَّ الت افذة.في نضع املزروعات ،  و البذور حتَّ وُء بجانب النَّ ر فيه الضَّ

َّ
 مكان يتوف

مطبخنا العربي مليء باألعشاب العطرية التي نستعملها في صناعة السلطات وأنواع املشروبات ) النعناع والبقدونس والعطرة 

ه النباتات إلى الكثير من العناية، ويمكن زرعها في أصص أو في أحواض صغيرة والحبق واملريمية والزعتر وغيرها(. ال تحتاج هذ

 في حديقة املنزل.
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 نلعب باللغة ونسرد القصص

ُتب عالم الطفل تالعطلة الصيفية فترة ممتازة ملشاركة األطفال قراءة القصص وسرد الحكايات. 
ُ
لديه  تثيرو  الفكري ثري الك

 جديدة وتزيد من وعيه بنفسهأف
ً
ُتب كذلك تعّرف؛كارا

ُ
 أماكن أخرى من العالميجري في  ماب الطفل الك

ُ
فه على ث، وت قافات عر ّ

 . مختلفةوحضاراٍت 

ثير الكتُب مشاعر 
ُ
ف مع اآلخرينالطفل ت

ُ
ص شخصيَّ ي بحيث ، وقدرته على الّتعاط  من تقمُّ

ً
ُن أحيانا

َّ
وره ة اآلخر وفهم دتمك

 .أعمقبشكل 

يمكننا أن نتتبع الرابط التالي لإلطالع على اقتراحات للعمل مع األطفال حول تسع قصص تّم اختيارها قبل سنتين للمشاركة في 

 مشروع "مكتبتي البيتية" ؛ وهو مشروع هدف إلى تعزيز التواصل بين الطفل وأهله عن طريق القراءة وسرد القصص:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/MadafHsfarimAravit/ 

      كتابة قصة مشتركة 

 ورق 

 اقالم حبر او شمع 

 مقص 

 غراء 

 

نتحادث مع طفلنا حول كتابة قصة هو بطلها الرئيس ي. يمكن أن تروي القصة أحداث يوم ممّيز، كأن نبدأها بجملة: اليوم  

هو يوم خاص ل )اسم الطفل/ة( ألنه سيقوم ب ...." نكتب ما يقوله الطفل، ونشّجعه على إرفاق النص برسومات له أو 

ت. 
ّ
 بصور التقطها أو قّصها من مجال

 ا اآلن كتاب ثمين، سيفخر به طفلنا أمام الجميع! في مكتبتن

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Kria_Ktiva/MadafHsfarimAravit/


11 
 

 ! هّيا نكمل القصة       

قون حول طاولة الطعام ،أو مسافرون في السيارة. يبدأ أحدنا بسرد القصة 
ّ
هذه لعبة ممتازة نلعبها مع أطفالنا ونحن متحل

ملية الّسرد: ع كل مرة أو أن يختاروا "قائًدا" يديرعلى تكملتها. نطلب من األطفال أن يضيفوا جملة في  ويتناوب الجميع بالدور 

القائد يقّرر ملن الّدور، ويمكنه إيقاف القاص عن السرد متى شاء، حتى وإن حدث ذلك في وسط الجملة. نتشاور مع األطفال 

 حول موضوع القّصة، ونبدأ الحكاية!

 

       نمرح مع الكلمات 

الكلمات. نختار الكلمات ذات الّصلة بحياته اليومية أو املألوفة بالنسبة له. هذه نطلب من الطفل أن يشرح لنا معاني بعض 

بعض االقتراحات ملباشرة اللعبة: حقيقي، زواج، تقاعد، طالق، أعزب، مناسبة، ممّيز، مطيع، بلد. سنفاجأ بتعريفات عجيبة 

 غريبة تستحق التدوين في دفتر. حتًما سيتمتع طفلنا بقراءتها حين يكبر!

 

    من أنا ؟ 

ها. يمكن أن تكون أحجية الفيل كالتالي: "أنا 
ّ
ف أحاجي عن الحيوانات، واألشياء أو األشخاص، ونطلب من الطفل حل

ّ
نؤل

: " أنا كبيرة وحمراء اللون، أملك صفارة قوية فتقول  ضخم جدا، أملك خرطوما وأعيش في أفريقيا. من أنا؟" أّما سّيارة اإلطفاء

الحرائق. من أنا؟".  نصف األشخاص للطفل عن طريق مهنتهم )االطباء، املمرضات ورجال الشرطة(، أما وأساعد في إخماد 

 تكون األحجية صعبة 
ّ
ارات، الشعر الطويل(. من املهّم أال

ّ
بالنسبة لألصدقاء واألهل فنكتفي بوصف مظهرهم )الطول، النظ

 حتى ال ينفذ صبر الطفل.

 

 أحرف األبجدية   ةمطابق 

   مالقط 

  ورق 

 شريط الصق 

  قلم رصاص أو حبر 

 ت قديمة
ّ
 مجال

  مقّص 
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ندّون أحرف األبجدية على قطع صغيرة من الورق، ونلصقها على املالقط أو نطبعها على املالقط  مباشرة. نقّص مع الطفل 

ودة في املوجصورا من املجالت القديمة: لكل حرف صورة، ونطلب منه مطابقة الحرف املوجود على امللقط باألولى لألغراض 

ق الصور باملالقط املناسبة.
ّ
 الصورة. نعل

 

 زيارة المكتبة العامة بالبلدة

ك في سبل االستعارة وقوانين السلو ناها وطاقمها وطرق تصنيف الكتب و مبنرافق الطفل إلى املكتبة العامة ليتعّرف على 

وإرجاعها في  بوعأساستعارة قصة كل  املثابرة علىاملكتبة.. يفخر الطفل بالحصول على بطاقة عضوية في املكتبة، ومن املهم 

 الوقت املالئم.

 

 

 ة القّصةمسرح 

ة لألطفال استرجاع أحداثيتيح  ق في شخصّياتها، وفي األحداث والفكر هاتمثيل القصَّ نهم  تهمغة املركزية كما ُيثري ل، والتعمُّ
ّ
وُيمك 

ة  .من املشاركة في فعالّيات جماعيَّ

نساعد األطفال في التعّرف على صفات الشخصيات،وفي تحديد األحداث واملواضيع الرئيسية في املسرحية ، وفي "كتابة" نّص 

 املسرحية، وفي تحضير الدم  ) أو األزياء واملاكياج والديكور( وفي تقسيم األدوار. 

 .يمكن بناء مسرح بسيط داخل البيت أو في الساحة

 

 محادثة حول صورة 

ت أو كتب أطفال، ونتحدث معه حول ما يعجبه أو ال يعجبه منها، وأسباب ذلك. 
ّ
نتصّفح مع الطفل صوًرا ورسومات في مجال

مكن أن هب؟ ماذا ينشّجعه على التفكير بحكاية يستوحيها من الصورة، على نحو: إلى اين تعتقد أّن هذا الرجل في الصورة ذا

 ذا كنت ستفعل؟يصادفه في الطريق؟ أو لو كنا مكانه ما
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 مين؟...  ألو 

ند ع  حتى يستخدمهاتمكن من قراءتها وبالتالي حفظها ن يأو  ،لهواتف الضروريةملهم أن يتعرف الطفل على أرقام امن ا

 .   الضرورة

 سم الشخص أو رسم رمز ابكتابه  الطفلمع  نقومثم  ،أرقام الهواتف الخاصة بأفراد العائلة على بطاقات نسّجل

 .(الجدة...–الجد–األم–األب)خاص به 

  في وعاء، ونطلب من الطفل اختيار  بطاقة ومحاولة قراءتها  نضعهاالبطاقات و  نطوي. 

 .رر هذه العملية حتى يحفظ الطفل أرقام الهواتف املهّمة
ّ
 نك
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 أمام الشاشة                                  

 التلفزيون 

قد تصل أحياًنا إلى حّد اإلدمان.  هذا الجهاز  التلفزيون كوسيلة إللهاء الطفل إلىمن السهل اللجوء نحن كأهل نعرف كم 

 وفي مو طفلنان تفيد فيبطريقة  خدامهفي التحكم به عبر است  كأهلموجود في بيوتنا، شئنا أم أبينا، وتكمن  مسؤوليتنا 

   تحسين عالقتنا به.

ر وسائل اإلعالم على الطفل في
ّ
عّدة مجاالت: فهي تؤثر على سلوكه، وعلى منظومة قيمه االجتماعية واألخالقية، وعلى  تؤث

ال تناسب شخصيته قد يوقعه في بلبلة وخوف.  على مضامين ةبكر م سنن كشف الطفل في إ مداركه ومفاهيمه ومعارفه.

 ومالعلينا نحن االباء واملربين املسؤولعليه، تقع 
ً
 . طفالتها لأل مءية لفحص هذه املضامين جيدا

 ...هذه بعض لفتات النظر 

  املفّضلة، وعن دواعي تفضيلها. نتطرق في حديثنا معهم إلى الحقائق واملشاعر  هممع األطفال عن برامجنتحّدث

 ج.واملواقف االجتماعية التي تعرضها هذه البرام

 ) ة اللغ عالقة بينالوميزاتها ودوافع سلوكها،  وحول والشخصيات  نتحدث معهم حول مسار األحداث ) في فيلم

 .املرئية واملسموعة

 املختلفة. التصوير اوضعيات الكاميرا، وزاوي نلفت نظرهم إلى 

  نتاج التلفزيوني إل عالم انتحدث معهم عن 

  الرسام املخرج، املؤلف،معهم عن وظائف  نبحث.  

  ابل املقوبا حقيقة،ن شخصية سوبر مان هي أيظنون  األطفاليعض )التمييز بين الواقع والخيال نساندهم في

لواقع والخيال هذا التمييز بين ا. إّن   ( اوتفكيره اسلوكه ها تشبههم فينأمع  خياليةية تشارلي تشابلن شخصيعتبرون 

 لتحفيزه.ال حاجه و  يتطّور مع نمو الطفل،

  واملمتعة.   الهادفة الكثير من البرامج التربويةالتلفزيون التربوي يتضّمن 

  يتمتع األطفال بمشاهدة البرامج التي كان أهلهم يتابعونها وهم صغار. إّن ذلك من شأنه أن يعّزز التواصل والتفاهم

 بيننا وبين أطفالنا.
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  الحاسوب 

مية ممتعة. تتعّدد الحواسيب  ، فهيب الحاسوبلعايحّب  معظم األطفال أ
ّ
ض في بعمصدر تنفيس للمشاعر، وخبرة تعل

ام أعيننا كي يسهل علينا متابعة مالبيوت،  وفي أخرى يتشارك أفراد العائلة حاسوًبا واحًدا. من املهم أن نبقي الحاسوب أ

  .نشاط الطفل على الحاسوب، وما يعرض أمامه بقصد أو بغير قصد

 هذه بعض لفتات الّنظر حول دورنا في توجيه األطفال نحو استخدام آمن للحاسوب:

 هم أن نحّدد  مسبًقا مع الطفل توقيت وفترة استخدامه للحاسوب.من امل 

 )نشدد على أهمية تنويع األلعاب  ) ألعاب التحديات، املغامرات واأللعاب التعليمية 

  نساند  األطفال في التعرف على برنامج "الّرسام" ، وعلى حفظ رسوماتهم في ملفات.، ونعرض ما رسموه على الشاشة

    بشكل تلقائي.

 رامج تنزيل ب ناتقترح علي " التيليجو"شركة   ، ونبحث عنالتجارية خالية من الدعاياتمواقع  نوّجه األطفال إلى

  www.ldd.lego.comبرامج وأفالم  مشاهدةبواسطتها  نستطيعمجانية 

  م األطفال
ّ
 فتحت امامهم .  نوافذن يغلقوا ألذين يستعملون االنترنت انعل

 فبعض األطفال ينزعجون من الضجة العالية.نهم من السيطرة على الصوت ، تمك االعابً  نختار  

  ألطفال، فقد يرون صوًرا غير مناسبة أو مثيرة للفزع.عن البحث عن صور امام انمتنع  

 مهم كيف يحفظونها كي يتمكنوا من  ( م وتخصهم ) برامج تعليمية ، اغانتهمه اقعمو  نستكشف مع األطفال
ّ
ونعل

  بسهولة. العودة إليها

 

  النقالةاالجهزة 

 .، وتعرض املعلومات على نحو جذابعلى االبداع  تطبيقات مختلفة تحّفز التي تعرضنقالة الجهزة العديد من األ  هناك 

 

 ..من أجل إبحار آمن 

 .نضع الحاسوب في مكان مركزي في البيت وتحت أنظارنا دائًما 

  الطفل، ونثابر على تقييد الطفل به.نحّدد وقًتا الستخدام الحاسوب باالتفاق مع 

 .نفحص بين حين وآخر املواقع التي يدخلها الطفل وما يخزنه من مواد 

  ونتحدث معه حول هذه املواد ومعناها.عن مصدر هذه املواد نستفسر من الطفل، مواد إباحية دناوجإذا ، 
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 ق  الطفل محادثة هاتفية من شخص غريب، نستفسر عن مصدر املح
ّ
 11ادثة ) تساعدنا في ذلك خدمة *في حال تل

 . أو التقرير املفّصل للمحادثات من شركة الهواتف(

  االمتناع عن ذكر رقم هاتفهم عبر شبكة اإلنترنت إلى طفالاأل  نوّجه . 

 .ننّبه األطفال إلى أّن اللقاء مع أصدقاء تعرفوا عليهم من خالل اإلنترنت يتّم فقط في األماكن العامة وبحضورنا نحن 

  نستفسر من الطفل ونّتخذ وسائل  يحمل اسمه،ن مصدر غير معروف بالبريد م رسالة أو طرًدا تلّق  طفلناإذا

 الحيطة.

  نشّجع األطفال على التحدث معنا في حال أقدم أحد األشخاص عبر ا إنترنت بإشعارهم بعدم الراحة أو تسّبب لهم

 باألذى. 

الع على الر 
ّ
 ابط التالي:للمزيد حول املوضوع، يمكن االط

  اإلبحار االمن

ا للصف األول!  مرحب 

نضوج الو  الجاهزيةب يّتصف طفلناهل  :االنفعاالت والتوقعاتو  التساؤالت ناعتاب مرحلة عمرية اخرى تثير فيأعلى  ناطفل

 ؟ نا كأهل في تسهيل عملية دخوله إلى املدرسةللمدرسة؟ ما هو دور 

 ..لفتة نظر

  و أخيرة ليتعدى الجاهزية التعليمية أل هو مصطلح تطور في السنوات ا  و النضوج للمدرسةأالجاهزية

 واالنفعالي االجتماعي. \الحس ي الجسماني\الذهني عدة مجاالت:في  جاهزية النضوج الذهني إلى

 

  العلمي  تحصيله في، وأحيانا ؤثر في نمّوه وتطّورهة الطفل، قد يفي حيا في هذه املرحلة يحدث تغير جذري

ثارة إللدى الطفل،  فيها الكثير من ا حيان مشاعر مختلطةأل غلب اأترافقه في  تغييرهذا ال .لسنوات طويلة.

 املجهول. أّن الشعور بالقلق في األيام ر، وفيها الرهبة والخوف منفيها الفرح  وشوق االنتظا .والتناقضات

 األولى للمدرسة طبيعي، ويختلف األطفال في وتيرة وأنماط تأقلمهم للبيئة التعليمية الجديدة.

 

 هلكأ نا دور

 تزويد الطفل باملعلومات الصحيحة من  على نحو واقعي. إّن لتغيرات املتوقعة في املدرسة نتحدث مع الطفل حول ا

 من املجهول. خوفه قللشأنه أن ي

http://www.gov.il/FirstGov/TopNavArb/SafeSurfingArb/ParentsArb/SSPConnectionsWithStrangersArb
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 .نتحّدث مع الطفل حول النواحي اإليجابية في الحياة املدرسية، ونعّزز فضوله ورغبته في اكتساب خبرات جديدة  

  ،نتابع ونهتم بتهيئة الطفل اجتماعيا حتى يسهل عليه االندماج بمجتمع جديد. نحرص على تذويت قيم مثل التعاون

 واحترام وتقّبل اآلخر، وانتظار الدور واحترام الوقت وقيمته. 

 ر
ّ
د ر . يمكن أن يكون التعبير كالمًيا أو بواسطة الرسم أو سلطفل مساحة للتعبير عن مشاعره وتوقعاتهل نوف

 . في دخول مجال عمل أو دراسة جديد الذاتية  ناالتحدث عن تجربت نايمكن القصص واألغاني.

 لنا. لهم هي مهّمة! هميةأذات  بدن تجاربهم املدرسية حتى لو لم تع أحاديثهم نهتم بكل تفاصيل 

  هم نتبه لهم، نحضناملدرسة. نج قلقهم وانفعالهم في اليوم الذي يسبق دخولهم إلى أو ألطفال إلى اعادة ما يكون

 خاصة في حاالت لحبلتشجيع واملناقشة، الصبر وافيها ا فليكن، همية كبيرةأذات  نافعلردود إّن   ونصغي لهم.

 البكاء. 

  غالبية األطفال بسالم.يمر فيها  ،طبيعية نمائيةن هذه املرحلة هي مرحلة أال ننس ى 

 

 ..نستعدّ معًا

 طاقم لاعلى و على مبنى املدرسة،  التعرف . إّن قبل بدء السنة الدراسية  إلى املدرسة بصحبة طفلنازيارة  ننّسق

ا ويعطي الطفل بعض الشعور باألمان.ال
ً
 تربوي من شأنه أن يجعل املكان مألوف

 

 .نساعد الطفل في اكتساب عادات نوم  وعادات أكل صّحية تساعده على التركيز والنمّو السليم  

 

 

  ا احتفالًيا!  نشركنجعل
ً
 درسية.ومستلزماته امل ، مالبسهاختيار حقيبته الطفل في من التحضيرات للمدرسة حدث

 

  لتيل من اقأمساعدة ب، ففي املدرسة عليه القيام بمهام بدون مساعدة او استقالليةأكثر  نساند الطفل في أن يكون 

 نفسه،ب تهثق عّزز مما ي ويستطيع إنجازها بسهولة ،ناسب سّنهبمهام ت. من املهم أن نوكل إليه اعتاد عليها في البستان

 .تصّوره اإليجابي عن ذاتهو 

 

 


