
 

 
ّةّفيّالصيفلّمسؤوليّ مّ نتح
 مستمرًّا خاللة التواصل مع تالميذ املرحلة االبتدائي  جيب أن يبقى وزارة الرتبية والتعليم،  على رؤية بناء  

ات الي  فع   كون من خاللوهذا التواصل ي .وليس فقط خالل العام الدراسي  التعليمي   ،ةالعطلة الصيفي  
مسؤولي ة األوالد تقع على عاتق األهل واملعل مني كل  صباح، بعد الظهر،  عة.ة متنو  واجتماعي   ةتربوي  
 يف أوقات التعليم والعطل. -ليال  

عة، وإثراء يف اجملال االجتماعي  الِقَيِمي  " فع الي ات تعليمي ة متنو  مدارس العطلة الصيفي ة" سيشمل برنامج
والتعليم، مثل: فع الي ات تشج ع القراءة وتعز ز اللغة، وفع الي ات يف  لكاف ة األوساط يف جهاز الرتبية

 موضوع احلذر على الطرق ويف جمال العلوم والتكنولوجيا.

هنالك حاجة من أجل تطوير ورعاية العالقات البيشخصي ة بشكل موج ه، دائم ومتتابع، 
 مدارس العطلة الصيفي ة.بشكل منهجي  وال منهجي  خالل العام الدراسي  ويف اطار برنامج 

خالل العام احلايل ستتمركز الفع الي ات الرتبوي ة حول موضوع الفنون، سيوف ر الطاقم الرتبوي 
قيمي ة، وذلك بالرتكيز  -وطواقم القائمني على الربنامج حوارات وفع الي ات تربوي ة اجتماعي ة

 الصيف. على تطبيق القيم برفقة األوالد يف احلياة اليومي ة ويف عطلة
 للفّعالّيات اضغط العناوين:

 فّعالّيات -قيم على مدار الساعة أ. 

  القصص" ضمن الموضوع المركزّي "نبحر مع -مطالعة وقراءة الكتب ب.

 القصص" روابط مقترحة للموضوع المركزّي "نبحر مع ت.

 الصداقة قائمة كتب مطالعة بموضوع ث.

 الفنون قائمة كتب مطالعة بموضوع ج.

 فّعاليّات موسيقيّة:. ح

 ל החופש הגדול"התכנית של אגף האמנויות במסגרת "בתי ספר ש. 1                    

 المبّكرة تعلّم الموسيقى لجيل الطفولةֺ  .2                    

 العربيّ  تربية موسيقيّة لجيل الطفولة المبّكرة في المجتمع .3                    

 تفعيل مقطوعة كابريتسيو .4                    

 سيمفونيّة كرنفال الحيوانات .5                    

 والثانية فّعاليّات موسيقيّة للصفوف األولى .6                    
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 اآلخر هو أنا خ.

  الحياة مًعا برفقة األوالد د. 

 وجًها لوجه لقاءات -في وقت الفراغ فّعالّيات ترفيهّية .ذ 

 القدس" -أورشليم" فّعالّيات حول ر. 

 الجنسين" التربية للمساواة بين" فّعالّيات حول موضوع ز. 

 مقترحة فّعالّيات اضافّية س.
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