
يَّة ِّ القُْطرِّ َمْنُظوَمةُ البَث 



تِّ ُصْنُدوُق اْْلََدَواتِّ لُِّكل ِّ  ََ ل ََ  اْل

َسيبة فلرسربويَّة التَّ ةِّ المستشلرمعَ 





َماذَا فِي لقَائِنَا اْليَْوَم؟

ْوَضةِّ وَ • يٌد فِّي الرَّ يٌّ َجدِّ ، َكْيَف نَتَ نَِّظلٌم يَْومِّ عَلَمُل َمَع اْلبُْستَلنِّ

؟ التَّْغيِّيرِّ

ُهَهل فِّي الن َِّظلمِّ اْلجَ • يدِّ ُصعُوبَلٌت نَُواجِّ .دِّ

.عُوبَلتِّ َمَهلَراٌت َوُطُرٌق لِّلتَّعَلُملِّ َمَع الص  •



؟َماذَا نَْحتَاُج ِلْلفَعَّاِليَّةِ 



وضة راجعينالرَّ أطفال حلوين ع

ل فوضىوضة ومل علد عنَّ الرَّ رجعنل ع

بس قبل المعلمة َكت انه في تعليملت 

غريبة وفيهل تغييراتوي  جعة شْ والرَّ 



بشعور مش علديكل واَد فينل َس  

أو يمكن تخربطت مشلعره بزيلدة

زعالن وي  فرَلن وشْ وي  شْ 

!ر، متضليق أو زهقلنات متوتِّ  ومرَّ 



هللشي طبيعي ويمكن صلر لكثلر

منهم أطفلل صغلر أو أهللي كبلر

ى نرتلح عور َزم نَكي لَت  عن هللش  

ة ونجلحل يومنل بمَب  وهيك منكمِّ  



معلمتنل وأهللينل كلنوا منتبهين

نوضة والقوانية نظلم الر  ْلهمي  

جسلمنل أعل مونل كيف نَلفظ على نظلفة 

وكيف نَمي نفسنل ونَلفظ على سالمة 

صَلبنلأ



غريبي  روضتنل بشكل شووهيك فتنل ع

وانقسمنل لمجموعلت فيهل كثير ترتيب

لقسمينلتملوَت مقس  لعلب والط  اْل

ات مفترقينصَلب بعلد عن بعض ومر  واْل



معلملتنل بيرافقونل وبيسلعدونل

وعن كلشي صغير بيشرَولنل

َديدظلفة بللتَّ تعليملت الوقلية والنَّ 

ينل نشعر بأملن أكيدبتخل  



بس هللشي صعب ْلنه هلي القوانين

يندنل ومر  بتقي   ر  َُ ات مل منغدر نكون 

..أو مش مرتلَين.. ات بدنلشمر  

..ات منتعب، منَتلر أو زهقلنينمر  



:رح نسأل سؤال! وهون

شو بيسلعدنل لنغي ر اْلَوال؟

ينل نشعر مليحنعمل اشيل تخل  

عوبة تزيحوهيك عن ل هلي الص  



...عديدةٌ عوبلتٌ صُ 

عن أصدقائيابعيد  أن أكون  

لوحدي على طاولة  أن ألعب  

َ  أّلَ  ااككنيأو ي  ،عام  الطَ اأحد   أااك

ّل )ي عبيك عن مااعكي بالقكب الجسدليس بإمكاني التَ ه  أنَ 

....(أعانق، ّل ألمس، ّل أّلطف

ي وأنا عنها بعيدمتي بعيدة عن   عل   م  

باحي عندما توصلني في الصَ ع  ي م  أم   ل  خ  د  ّل ت  

...واإلااكات  د  س  الج  أفعالي بلغة  ل  د  ب  ت  س  أ  أن 



....عوباتحكينا عن الص  

تعالوا نشوف الطاقات والقدرات

فكروا في القدرات 

تي لديكمالَّ 

م عينوا بأهلليكُ استَ 

بوهلواكتُ 

ندوقِّ وهل في الص  عُ ضَ 



؟ عوباتِ الص  هُ واجِ كيف نُ .. إذًا



.  ..نائِ لقاوفي نهايةِ 

َُ اْلطفللِّ لتِّ يَّ مِّ وْ ل يَ نَ دْ رَ سَ • .نويلْ ال

.يدِّ دِّ جَ الْ لمِّ ظَ لنِّ  ل في اهَ هُ اجِّ وَ نُ لت  وبَ عُ ثنل عن صُ تَدَّ •

؟ يرِّ يِّ غْ التَّ عَ مَ لُ لمَ عَ تَ نَ كيفَ •

.لتِّ عوبَ ص  العَ مَ لِّ لمُ عَ لتَّ لِّ قٌ رُ طُ وَ اتٌ لرَ هَ مَ •



قوققانون  منأ27البندبموجبالبث   هذاخاللاألعمالاستخدامتمَ  يَة  ح  لك  الم 

قوق  صاحب  ك نت  إن.2007للعامالفككيَة كىجالَتيالمواد  إحدىعلىالح 

ها نَ استخدام  قُّف  منَات طل ب  أنيمك  َ  استخدامها،عن  التَو  الع نوان  إلىبالكتابة  وذل

rights@education.gov.il:التَالي

لبهلاستخدام اْلعملل الفنَّيَّة واْلدبيَّة المَميَّة بَقوق النَّشر وتَديد أصَ


