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 وزارة التّربية والتّعليم

 اإلدارة التّربويّة

 قسم التّعليم ما قبل االبتدائيّ 

 

 الّدنيا ربيع 

 

 

 

 خاّصة  نشرة

 رياض األطفال العربيّة - مخيّم براعم

 

 قبل االبتدائّي العربّي. قسم التّعليم –اللغوية مرشدة قطريّة ومرّكزة التربية  -أنوار األنوار إعداد:

 االبتدائّي العربّي.قبل قسم التّعليم  –ّكزة القطريّة المفتشة المر -فاطمة قاسم إشراف:
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 في النشرة

 

 الّصفحة                الموضوع                                                         

 3      مقّدمة                                                               -أهًلا بالّربيع 

 

  :6   مقتَرحاٌت لبرنامٍج يومّي وأسبوعّي مًلئم.                       الباب األّول               

 

  :14                                   "ربيع الحديقة " في ثًلثة فروع:الباب الثاني 

 األشجار واألزهار -

 الحشرات -

  الطّيور -

 

  ٌ26                          مقترحة:عمليّةٌ  الباب الثالث ربيع النشاط، وهو أنشطة 

 في الموسيقى  -

 في القصص  -

 في اإلنتاج اإلبداعيّ  -

 في األلعاب الحركيّة -

 

 40              االحتياجات الخاّصة: مًلءمة األنشطة لألطفال ذوي الباب الرابع 

 

                                                                    42مواّد مساِعدة  للتوّسع            
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 والجّو الحلو البديع -أهًلا أهًلا بالّربيع

 

 المرشدة العزيزة:

ق نحو الحدائق في االنطال رغبة األطفالالربيع، فتزداد  فصل الطبيعة مع بداية الحياة في تتجّدد

لتجديد  ضرورةً ملّحةً وقات الفراغ اإلجازات  وأالعطل و تُعتبَر كما والبساتين والشمس الدافئة.

سائل الناجعة المخيمات إحدى الو شّكلت ،لذا. وكسر الروتين الطاقات والترويح عن النفس

إذ يتعلّم  ، طفاللأل وآمنةً  مرحةً  وأجواءً  ،اا ممتعً وقتً وفّر ت ة  ال منهجيّ  بأنشطة   ةالعطلالستثمار 

واألنشطة اإلبداعيّة، ويطّورون انتماءهم للبيئة  متعالمُ  األطفال من خالل التجارب الحسيّة واللعب

 المحيطة. 
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جديد واالمتناع عن ا بالتّ يًّ ا وغنعً المخيم بما يجعله منو   برنامجَ  وننّسقَ  بَ ن نرتّ أا جدًّ  من المهمّ 

لى إقبل الخروج  ية البستان لقاءً ق المرشدة مع مربّ تنسّ كما من الُمجدي أن  .والعاديّ  يّ نوتيالرّ 

طيد العالقة توبغرِض  نهمبستا ما في وتشاركهم فعاليةً  ،فال عن قرب  طلى األإف فيه العطلة، تتعرّ 

 .ل للمخيموّ اليوم األمن والسالمة منذ و قواعد لألأ يجدر وضع دستور  ، ثّم معهم

 

باع بعض اتّ  قة فإن من الضروريّ المتعة والفرح والتجارب المشوّ  يرَ فالمخيمات تو وكي تتيحَ 

 : ، بحيثهاُمراعاتالقواعد و

 

  نحرص على توفير بيئٍة تربويٍّة آمنٍة جسديّاا وعاطفيّاا واجتماعيّاا، تُتيح االستكشاَف

 بأنفسهم وبمحيطهم.وتوسع آفاَق األطفال، وتمنحهم الثقة 

 حذر والسًلمةلا واعدَ قراعي ونُ  ،من المخاطر وخاليةٍ  آمنةٍ  مساحاتٍ هتّم بوجود ن. 

 تحفّز إبداَع األطفال وأدواٍت متعّددة ةاإلبداعّي بمواّد متنّوع االنتاج مراكزَ  نُثري. 

  ُهم هم وفروقَ ويراعي اختًلفاتِ  طفالميول األستجيب لي ،عٍ م البرنامج بشكل متنوّ نظّ ن

 .ةالفرديّ 

  تعليميّ  لى يومٍ إ مُ ل المخيّ ال يتحوّ  يكَ أنشطٍة مختلفة عن الّروتين اليومّي نحرص على 

 .عاديّ 

  ُوال نُلزمهم بفكرٍة م هًلختيار وفق ميولهم ورغباتِ لمتعّددةا  اتٍ مكانيإطفال تيح لألن

 .واحدة

  ُرنامج ثري البنُ محيط القريب، لى حديقة البستان والإنخرج : فعاليات الربيعيةلاكثر من ن

 .ونتعّرف عليها ، ننطلق نحو الطبيعةفي الّساحة ةالحركية واالجتماعيّ لعاب باأل

 

حة فَرص  للتفاعل مع البيئة، نقترح في هذه النشرة بعَض األفكار التي من شأنها توفير المتعة وإتا

لمحافظة عليها، وهي أفكاٌر مالئمة أيًضا للعمل خالل االنتماء إليها، وتعزيز اب وتنمية الشعور
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 اإلبداعيّ لكّل مربية  أو مرشدة  حس ها  فإنّ  بال شّك،و البرنامج اليومّي للبستان في فصل الّربيع.

 طويرها وإغنائها بإضافات  وإمكانيّات  أخرى. ولت لتوسيع األنشطة المقترحة، الممي ز،

 

 

 

 

 هم للبيئة المحيطة.استطًلعَ  نرافق األطفال ونعّزز 

  ُكي يذّوتَها األطفالعلى قواعد األمن والّسًلمة نحرص ،. 

 والتجارب المشّوقة.واللّعب افظ على أجواٍء من المتعة حن 

  ُأنشطةا ال منهجيّةا ممتعةا  هيّئ البيئةَ التّربويّة ونحّضرن

 عتاد.تكسر الّروتين المُ  ومتنّوعةا 

   ُتجذب شط  في سياقاٍت حياتيٍّة حيويّة التعلّم النّ فَرص  نستثمر     

 .وتَعنيهم اهتماَم األطفال
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 تنظيم البرنامج

 

 لبرنامجل إمكانيّةٍ كثر من أتار بين ن تخأمكن للمرشدة ي : 

بحيث دمُجها في البرنامج اليومّي ترفيهية ون لى مجاالتٍ إوقات المخيم أم نقسّ قد  -

 .ة وغيرهاة والمسرحيّ ة والفنيّ نشطة الرياضيّ على تنويع بين األ يحتوي

 . ذروٍة متخّصصة من أيّام أسبوعيّ  لبرنامجٍ  نموذجٍ يمكن اعتماُد  -

 

 

 

 

 1 -اقتراح برنامج يوميّ 

ا حتى  08:00)من           ا( 13:00صباحا  ظهرا

 

 توفير مساحات  ، ولعبة حركيّة دمج : وشيّق  األطفال بشكٍل حيوي   استقبال  09:00 -08:00

 .حرة

ربيعية/ بلعبة م فراشة/ بأغنية  مية/ بمجسّ : نستقبلهم بدُ انحّضر كّل يوم نشاطًا جديدً يمكن أن )

 ة...(حركيّ 
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 قّصة( -رقصة -)موسيقى نشاط جماعيّ   9:30 -09:00

شرة نقترح أنشطةً ممكنة، وفي الباب األخير نرفق روابط ألناشيد )في الباب الثاني من النّ 

 وعناوين قصص مالئمة(.

 

 .يشترك فيها األطفال بتحضير المائدة وتنظيمها وجبة طعام مشتَركة، 10:00 -09:30

بزينة  ربيعيّة  من إعداد األطفال في ورشات  )يمكن تقسيم المهاّم وتحضير طاوالت أنيقة وتزيينها

 .(اإلنتاج

 

  فعاليّات إنتاجيّة منّوعة في مجموعاٍت صغيرة  10:00-11:00

 .)في قسم ربيع النشاط نقترح أفكاًرا لفعاليّات  إنتاجيّة مالئمة للربيع(

 

 نخرج إلى الحديقة والساحة 11:00-12:00

ربيع "حات في باب يمكن متابعة المقترَ  -)ألعاب حّرة/ مراقبة الحديقة/ أنشطة رياضيّة وغيرها

 .("ربيع النشاط"وباب  "الحديقة

 

 ألعاب حركيّة واجتماعيّة 12:00-12:30

 .مالئمة( أللعاب   ) في باب ربيع النشاط نقّدم مقترحات  

 

 )موسيقى/ أغنية/ رقصة/ قّصة/ مسرح دمى( نشاط جماعيّ   12:30-13:00
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 2-اقتراح برنامج يوميّ 

(08:00-16:00) 

 

 المختلفة. حّرة في أركان البستان مساحات  توفير وإتاحةُ  – األطفال استقبال  09:00 -08:00

 

 .:قّصة/ أغنية/ فعالية موسيقيّة نشاط جماعيّ   09:00-09:30

 

 .يشارك األطفال بتحضيرها وتنسيق الطاوالت وجبة إفطار  09:30-10:00
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  .في مجموعات صغيرة فعاليّات إنتاجيّة  10:00-11:30

 

 .احة والحديقة/ تأّمل ومراقبة الحديقةفي السّ  ألعاب حّرة  12:30 -11:30

 

 .: أغنية/ فعالية موسيقيّة/ قّصة/ مسرح دمىً  نشاط جماعيّ  12:30-13:00

 

 .بمشاركة األطفال في التحضير وتنسيق الطاوالت وجبة طعام  13:00-14:00

 

 .في مجموعتَيننشاط ترفيهّي خارجّي    14:00-15:00

 

رض اإلنتاج اإلبداعّي ة/ لعبة داخل البستان/ عَ قصّ  نشاط جماعّي هادئ:  15:00-16:00

 لألطفال/ عرض صور األطفال في األنشطة/ عرض فيلم لألطفال.
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 )وفق أيّام متخّصصة(: -3 -ةمج يوميّ لبرا حاقترا

 

  ّافيَر نحّضر ورشاِت عمل  منّوعةً، ونُنتج فراشات  وعص  ران الربيعّي":يَ يوم "للط

نة ومزي نة بأسماء األطفال إلخ. ت  ورقيّةً، وبطاقاِت تهنئة  ملّونةوطائرا ، بالونات ملو 

، ونخرُ يربط  ج مًعا إلى الّساحة لنطيَّرها. يمكن أيًضا أن يخرج كلُّ طفل  إنتاَجه بخيط 

طلق الموسيقى ونطيّر جميع بساتين مًعا لنمأل األجواء بما نطيّر من إنتاجنا.  نُ  عنقودُ 

 ورقيّة والبالونات في نفس اللحظة.  ال الطائرات

 

 :المسلوقَ  نصبغ البيضَ إنّه موسم شّم النّسيم وعيد الفصح. قد  يوم أللعاب البيض 

في و ثّم نرسم بها، ،هور، نصبغه بمواّد مختلفة كالتوابل ونُجري تجارب باأللوانبالزّ 

 المسلوق.النهاية نقيم مسابقات "تفقيس البيض"، أو نحّضر سلطةً من البيض 

 

 نخرج إلى الحديقة والطبيعة، نتعّرف إلى األزهار وألوانها، نرسمها، : يوم الّزهور

عة نحّضر قالئَد من زهور  منوّ  سوم الّربيعّي(، فّير )البيمن الصوسالاًل نحّضر قالئَد 

، ثّم نؤّدي رقصات  معها. قد نُهدي القالئد لألصدقاء: بحيث يتدّرب األطفال على تنسيقها

نلتقط الّصَور ونعرضها في  لَمن نهديها ولماذا؟ متى نُهدي الّزهور وإلى ماذا ترمز؟ 

 شريط  خاّص لألطفال نوثّق به أنشطتَهم في المخيّم.

 

 :يوم   في البساتين التي تحتفل باألعياد المجيدة، يمكن تخصيص يوم للّشموع والشعانين

يزيّن  علميّةً مع الشمع وتذويبه/ نرسُم بالّشمع/  جري تجاربَ لتزيين "الشعنينة"، بحيث نُ 

 .ي المحيط القريبف ل  شعنينته، ونخرج مًعا في مسيرة شعانينكّل طف
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 :ّد أنواًعا من الكعك، بحيث نختار عجينةً سهلة، مثل كرات نُعِ   يوم للكعك الربيعّي

به، يصنع  ة  األطفال، ثّم يحصل كّل طفل  على كرة  كبيرة  خاصّ  عّدها معالشوكوالتة، نُ 

 منها ما يرغب من القوالب المتوفّرة: فراشة، زهرة، عصفور، وسواها. 

 نُعّد كعًكا مصبوًغا بألوان األزهار التي تعّرفنا إليها.قد  -

 يمكن أن نُعّد كعك العيد أيًضا. -

 ()انظري كراسة "رحلة مقدسيّة"

 

  نتعّرف على خضروات الموسم، نجمع مع األطفال وصفات  الّربيعيّةيوٌم لألكًلت :

لمأكوالت  مالئمة، نختار أكلةً ونحّضرها في البستان. يمكن إشراك األهل وتحضير أكثر 

إضافة أنشطة الطباخ الصغير، ) يمكن  من أكلة : الفتّوش، التبّولة، ورق العنب وغيرها.

 الشعبيّة(.أنشطة  مع الجّدات واألكالت أو 

 

 قيم محطّات . يمكن : نتدّرب على األلعاب الشعبيّة المناسبة، ونُ يوم لأللعاب الشعبيّة

)في باب "ربيع  إشراك األهل وإجراء مسابقات  بين المجموعات أو بين مجموعة بساتين.

 النشاط نقترح نماذَج لبعض األلعاب، كما يمكن االطاّلع على كّراسة "ستّون لعبة"(.

 

 ا منها. نتوّزع في نويعرفها األطفال، نقرأها حتى يتمكّ  نختار قّصةً  مسرح:يوم لل

 ويجهّزون/األدوات/األقنعة/ المقاعد/ التذاكر... بني قسٌم من األطفال مسرًحا يمجموعات: 

حسب الشخصيّة التي اختارها كّل  بينما يتدّرب بقية األطفال على العرض المسرحيّ 

مى، أو إنشاء مسرح ظلٍّ وغيرها من أنواع اختيار دمًى وتمثيل مسرح الدّ  . يمكنطفل

 المسرح.

 انظري كتاب "سحر المسرح".(/ )انظري األنشطة القصصية في باب "ربيع النشاط"

 

  :يوٌم للفعاليات الورقيّة مع الجرائد والمجًلت 
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 نمّزق أوراقًا ونلصقها لننتَج لوحات  كوالجيّة منها. -

 ومجالت  ونصنع منها أشكااًل منّوعة. نقّص جرائدَ  -

 نُنتج عجينةَ الورق. -

 نُجري أنشطةً رياضيّةً وألعابًا ورقصات  بمساعدة أوراق الجرائد. -

 نبحث عن صَور  لحروف، كلمات، أشكال  من الّربيع ونقّصها وننتج منها لوحةً مشتَركة. -
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 ربيع الحديقة

 

 الباب من ثالثة فروع:  هذا

  األشجار واألزهار 

 الحشرات 

 الطيور والعصافير 
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 األشجار واألزهار

 

 "َمرحى وَمرحى يا ربيَع العام             أشِرق فَدتَك مشارُق األيّام

 بعد الّشتاِء وبعَد طوِل ُعبوِسه             أِرنا بشاشةَ ثغِرَك البّسام"

 إبراهيم ناجي
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في  تزايُد األمطار والبردثّم   يرة  من األشجار في فصل الخريف،ط األوراق عن أنواع  كثبعد تساقُ 

خضرة إلى األشجار اللطيف، فتعود الالّربيعّي  بالجوّ  دافئةً معتدلةً لنستمتعَ الّشتاء، تطّل الشّمس 
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التي تكسو الطبيعة تتجّدد األلوان في الحقول وعلى حواشي الطرقات عبر األزهار والنباتات، و

 إليه. بثوب  جمالّي، يشّد األنظارَ 

يتأثّر األطفال ببيئتهم المحيطة، ويحبّون الطبيعة التي تثير اهتماَمهم، وهي فرصةٌ لتنمية الحّس 

 االنتماء والمحافظة على البيئة.ّي لديهم، إضافةً إلى  تعزيز الجمالّي والفن

ألطفال، بما يتعلّق إلمكان استثمارها ألنشطة  ممتعة مع انقترح في هذا الباب بعَض المواّد التي با

 بهذا الجانب.

 

 فيجوتسكي "يتعلّم األطفال من تجاربهم الحسيّة وتفاُعلهم مع البيئة "
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 :لنبدأ

 

  نخرج في مجموعات  صغيرة  إلى مراقبة الحديقة ومحيط البستان. ونتحاور في

 نرسم، ونلّون ما رأينا. أوقات اإلنتاجوفي  حول ما رأينا والحظنا. ةاللقاءات الجماعيّ 

  :ماذا نرى؟ كيف يبدو  نراقب الطبيعة، نتأمل األجواء ونتحّدث عن التغييرات حولنا

 ؟ الجّو؟ كيف تبدو السماء؟ الحرارة؟ كيف تأثّر لباسنا؟ كيف تأثرت الطبيعة

 ة المحافظة التي تثمر في الّربيع، كيفيّ  نتحّدث عن األلوان، األزهار البريّة، األشجار

 .على الطبيعة

 متساقطة األوراق( النفضيّة ) نميّز األشجارَ  ونتابع تأثّرها بالّربيع: نراقب األشجار

 ها وشكَل األغصانها وأحجامَ ّدها، نصنّفها، نتأّمل أوراقَ نعُ ودائمة الخضرة، 

 نصنّف األشجار المثمرةَ وغير المثمرة.، واألوراق

 

 

 

 

 

  َالثّمار ومفردات وصف  نكهاتها. نتحّدث عن ها وثمارَ اللوز وأزهارَ  نراقب أشجار

: أيّة أشجار ، نبحث عن عائلتهافهارسم األغصان، نتعّرف إلى أقسامها، نصِ . نالمذاق

 نتعّرف إلى أقسام الزهرة ونرى كيف تبرعم..  ؟أخرى من اللوزيّات
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  نبحث في معّرف األشجار، في الموسوعات، في اإلنترنت ونجمع صَوًرا ونتحدُّث

يمكن أيًضا تحضير ألبوم من صَور األطفال في الطبيعة. يِصف األطفال ما  عنها.

ن رافقه فل عن جولته في الطبيعة: أين كان وكيف خرج ومَ يَرون، بينما يحكي الطّ 

يحّدثهم عنه. تدّون المرشدة األفكار ونجمع ف المكان لزمالئه ووماذا كان شعوره؟ يصِ 

 في البستان. مكتبة بلدي"ضاف إلى ركن "الّصَور والمالحظات في كتاب  للطبيعة يُ 

  التي تصل البساتين خالل الربيع"يا طير الطّايريمكن ربط الّصور واألماكن بقّصة " 

ويتعّرفون فيها إلى مميّزات البَلدات المختلفة. قد  ،مكتبة الفانوس"ضمن مشروع "

 نحاول أن نبدَع أيًضا بيتًا من الشعر الشعبّي )الّزجل( لوصف طبيعة بلدتنا.
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  َها، روائحها...ها، لمساتِ ها: نتحّدث عن ميزاتِ األزهار وأشكالَ  نراقب ألوان 

  نقارن بين شكل حولنا ات  ألزهار  بريّةمعّرف األزهار. نبحث عن تسمينتعّرف إلى .

الّرسم/ الّصورة إلى  أسماءها على بطاقات ، نالئمُ  ها. نكتبُ األوراق واأللوان. نرسمُ 

 بطاقة االسم.

 نغنّي ونرقص ونقرأ القصص، ونمثّل مشاهَد من الطبيعة بأجسادنا. 

 

 

 

 ا،يّزها، نتعّرف إلى صفاتها وخصائصهنبحث عن األزهار في معّرف األزهار، نم 

ا بِ  ونُبدع نماذجَ  ها، نقّص ونلصقُ نرسمُ  ، / َروضتناستاننابُ منها، نُعّد معّرفاا خاّصا

 .نضيفه إلى ركن "مكتبة بلدي" في البستان

  ّهرة.نحّضر استمارةا تحتوي األسئلةَ التي تعنينا معرفتها عن الز 
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 الحشرات

زة بين األطفال بالعالقة المميّ  يستمتعُ وبيع موسًما لتكاثُرها، فتنطلق حولنا. بالرّ  تفرح الحشراتُ 

ل للتعّرف على مبدأ التكافُ وهي فرصةٌ مناسبة  النحلة/ الدعسوقة إلخ. األزهار وبين الفراشة/ 

 ن لدى األطفال.عاوُ الطبيعّي، والذي يعّزز قيَم المشاركة والتّ 

منها. بط بين رحيق الزهرة وبين الحشرات المقتربة الرّ  ةَ تيح إمكانيّ كثيٌر من القصص واألغاني تُ 

 .سنأتي على ذكرها في أبواب  الحقة  

 

 :لنبدأ

  ُنتأّمل ونتحاور،  الحشرات هناك. نخرج مع األطفال إلى حديقة البستان، ونراقب

 نستخدم العدسةَ المكبّرة لرؤية  أوضح. 

   ّكومبوست(، يمكن ماد )في البساتين الخضراء التي تحتوي على ركن إلعداد الس

مراقبته وإحصاء األنواع المتوفّرة فيه من الحشرات، لمتابعة التنّوع البيولوجّي من 

 خالله.
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  ًزات هذه عن مميّ  عن الحشرات، ونتعّرف إلى الموسوعة لنبحثَ  نحكي قّصة

 مالئمة في الباب التالي(. بقصص   الحشرات. )مرفقة قائمةٌ 

  ُتركيبة جسمها، طريقة تحّركها، ونقلّد الحركات. قد ونها، إلى لَ  حشرةً ونتعّرفُ  نراقب

ك مع الموسيقى باألشكال ونتحرّ  عة : نحّدد طريقةً للتحّرك،نطّور ألعابًا حركيّةً منوّ 

 المالئمة.

  ِالوقاية منها.  سبُل ها، ونتحّدث عنوخطورتَ الّضاّرة  نميّز الحشرات 

  ِونتحّدث عن تجاربناعرض صَورها التي يميّزها األطفال، نَ  نُحصي الحشرات 

 . وخبراتنا

 

 

 

  ،ونتعّرف على الحشرات.نتأّمل ونراقب،  نلهو ونلعب 

 الورقيّة واإللكترونيّة نصيغ أسئلتَنا ونبحث عن إجاباتها في الموسوعات. 

 .نرسم، نلّون، نقّص ونلصق، ونُنتج نماذَج للحشرات التي نحّب 
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  ُإلى  نبّه األطفالَ الّسامة والمؤذية، نُ حافظ على قواعد الحذر، وننتبه من الحشرات ن

. نعّزز أهمية المحافظة على ات آمنة وأيّها ضاّرةحصي أّي الحشرنُ  القواعد اآلمنة.

 ة والطبيعة.الكائنات الحيّ 

 

 

 

 الطّيور

 ، وتؤوبُ يور أيًضا إلى التحليق الحرّ ود الطّ ضرة إلى الطبيعة واألشجار، تعالخُ مع َعودة 

 . من جديد العصافير التي غادرتنا في الخريف لتحطّ رحالها لدينا

ل  العصافير وطيرانها، ويحبّون أن يميّزوها ويحفظوا أسماءها. ولعّل في يميُل األطفاُل لتأمُّ

كاثر، الطيران، اختالف الجسم، وفرًصا أيًضا لتعزيز مراقبة الطيور فَرًصا كثيرةً للتعلّم حول التّ 

إمكانيّات  ألنشطة  من تُتيح إضافةً إلى ما  حافظة على البيئة والتنّوع البيولوجّي. المُ قواعد وتذويت 

 في التنوير القرائّي، وفي المجال الحركّي واإلبداعّي.
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 :لنبدأ

  ُالتي تزور حديقة وساحة البستان. نحاول تمييَزها والتعّرف  والطّيورَ  العصافيرَ  راقبن

 عليها.
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  ُأو  : يمكن اختيار وعاء  /الّروضةالعصافير إلى  حديقة البستان الستدعاءحّضر مكانًا ن

بقايا الطعام فيها، ننثر البذور  نتركُ وغيرها.  الل  وسِ  تعليق أكواز الصنوبر، أو كؤوس  

 )انظري باب اإلنتاج اإلبداعّي(. ونراقب الطيور التي تزورنا.

  َر حول مزايا الطيور:نتحاو 

 يش، المنقار، األلوان.الخارجّي: الجسم، الرّ  الشكل 

 واجن، الطيور الجارحة...أنواع الطيور: العصافير، الدّ 

ة وتوثيق ما أكلت منه ووضع أغذية مختلف يمكن إجراء تجربة –الغذاء الذي تتناوله 

 .الطيور

 .نبحث في معّرف الطيور لنتعّرف على أسماء وصفات ما نرى منها 

  ا بطنبني معّرفًا نوثّق ما يور حديقة بستاننا: نكتب أسماءها/ نرسمها/ نصّورها/ خاّصً

 أجرينا من أنشطة  معها.

 لعصافير وطيور في الّركن اإلبداعّي. تج نماذجَ نُن 

 حّدث عنها، ونمثّلها.نقرأ قصًصا عن الطيور ونت  

  ُمكان  تزور.  ف لنا ما ترى وأيّ قيم أنشطةً تمثيليّةً: تخيّل نفسك عصفوًرا مسافًرا: صِ ن

 . (هم اللغويّةنّمي كفاءاتِ )نشاطٌ كهذا يطّور الخيال واإلبداع لدى األطفال ويُ 

 

 

 

 

 

 



 ידהמשלימות למ היחידה לתוכניות         אגף א' לחינוך קדם יסודי

 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 

26 
 

 

 

 نُراقب، نتأّمل، نتعّرف ونتعلّم. 
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  َميّز ونتعّرفنُ  نبحث، نستكشف،  ستطلع،ن. 

 نرسم، نلّون، نقرأ ونبدع. 
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 بيع النّشاطرَ 

 

 أربعة مجاالت  من عالم البستان: هذا الباب يتضّمن مقترحات  عمليّة في

 حة مع األغاني والموسيقى.أنشطة مقترَ   هيّا نرقص: -هيّا نغنّي 

  حة مع القصص في الربيع.طة مقترَ : أنشِ هيّا نقرأ 

  ّبيع في ركن اإلنتاج اإلبداعّي.حة عن الرّ أنشطة مقترَ  -في اإلنتاج اإلبداعي 

 مالئمة لفصل الربيع.  ألعاب حركيّة واجتماعيّة -نلعب ونتحّرك 

 

النشرة )األشجار  واضيعاقتَرحنا في الباب السابق بعَض األفكار للحوار والعمل مع الّربيع وفق م

أنشطةً للعمل مع األطفال وفق مجال نشاط   واألزهار، الحشرات والطيور(. وفي هذا الباب نقترحُ 

 محّدد.

 حرصنا فيها على أجواء المتعة والمرح، أنشطةً فنية وإبداعية وحركيةًّ  سَعينا في النشرة أن نقترحَ 

 .لتالئَم برنامج المخيّم
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 ..هيا نغنّي

 

نّمي الحس  المرهَف لدى في النّفس، وتُ  عادةوح، وبّث الهدوء والسّ تُساهم الموسيقى في تغذية الرّ 

 اإلصغاء والتركيز لدى األطفال.ص  لتعزيز ، إضافةً إلى ما تُتيحه من فرَ اإلنسان

قبل االبتدائّي، بتنمية ذائقة  جماليّة  بحيث نحرص على انتقاء المفردات نهتّم في قسم التعليم 

والتعابير الّراقية والتربويّة، والموسيقى الهادئة ، ونبتعد عن الّصخب والضجيج.  فالموسيقى التي 

الثقافةَ الّسمعيّة لديهم، لذا  ساهمان في تطويرمها، يَوساطتنا لهم في تقدينقّدمها لألطفال وطريقة 

، إنّما استثمار األنشطة ى الّصاخبة، واالبتعاد عن الّصخبننّوه إلى ضرورة تجنّب الموسيق

، والحرص عل  ى االرتقاء بذائقة األطفال وإغناء ثقافتهم.الموسيقيّة لتذويت هدوء  وانسجام  نفسيٍّ

 

  ّاأللفاظ  طفالُ ز األحتى يميّ  ،ووضوحٍ  األنشودة في البداية ببطءٍ  د المرشدة كلماتِ ترد

 .نشودةنستمع إلى األ ، ثمّ ونوضحها ا. نتحاور حول معاني المفرداتدا جيّ 

  َد.شيطفال من النّ ن األعابر حتى يتمكّ في اللقاءات وفي أوقات الم :مع مراٍت كثيرةا نست 

  ّيلنفس المغنّ  غانيَ أ أو /مشابهةا  غانيَ أو أ ناشيدَ أا نعرف ر إن كنّ نتذك... 

  ُنسعى لتمييز أصواتها، وشاركةنلفت انتباهَ األطفال إلى اآلالت الم. 
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  نستمع إلى األغنية، وتمسك المرشدة بزهرتَين من ورق كريب: واحدة متفتّحة وأخرى

هرة ت الزّ ت الّزهرة المتفتّحة ينطلق صوتنا مع األغنية. إذا ارتفعَ مغمضة . إذا ارتفعَ 

شاط يحفّز األطفاَل على ب. هذا النّ تحّرك المرشدة الزهرتَين بالتناوُ  المغمضة نصمت.

 ركيز واالنتباه.التّ 

 مغمضةحة والتفتّ الم :ينهرتَ زّ الب ة شدمسك المرتُ   ين،جموعتَ م نتوّزع في. 

هرة إذا أشارت الزّ  .الّزهرة التي تشير إليها وفقَ  ها في الغناءدورُ   لكّل مجموعة  

 هرة المغمضة تصمت المجموعة.ي، وإذا أشارت الزّ المتفتّحة نحو مجموعة  فإنها تغنّ 

 

  طفال مًعااأل ي كلّ غنّي جميًعا مع الفراشات. يغنّ . نُ قائًدا للفرقة" / مايسترو"نختار، 

ت الفراشة ما ارتفعَ ه زهرة. كلّ د قائد الفرقة فراشة )بدل عصا المايسترو( وأمامَ وفي يَ 

ما هبطت الفراشة نحو الزهرة يخفت الصوت. إذا وكلّ  ،نا بالغناءوتُ يرتفع صَ  حلقةً مُ 

 .تابعة الغناءت عنها نعود إلى مُ يسكت الجميع. إذا ارتفعَ  هرةَ الزّ  المست الفراشةُ 

إضافةً إلى ما تنّمي لديهم  ، وبأجواء المنافسة فيها،نشطةيستمتع األطفال كثيًرا بهذه األ

 .واإلصغاءركيز من مهارات التّ 
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  َستمع إلى أنشودة  ربيعيّة  ونتّفق على مفردة  معيّنة )مثاًل: ربيع/ نحلة/ فراشة/ ن

عليها  حن في مقاعدنا، وكلّما ُذكَرت الكلمة المتّفقنصت إلى األنشودة ونَ شجرة/...(. نُ 

يصفّق الجميع مّرةً واحدة. يمكن تغيير الكلمات كّل مّرة ، وتغيير الحركة المناسبة: نقفز 

أس نا إلى الرّ يَ أيدع ابة، نالئم إصبًعا للكّف األخرى، نرفَ قفزة، نصفّق باإلبهام والسبّ 

 عيدها مكانها.. إلخ.ونُ 

المختارة قتراح الكلمات جال لألطفال القتراح حركات  مالئمة، وامن الجدير إتاحة المَ 

 أيًضا.

 

  ّما سمعنا الكلمة المتّفَق عليها نسلّم نقُف في أزواج متقابلين. نُنصُت إلى األنشودة، وكل

سماع اقتراحات األطفال وتشجيعهم عليها  على زميلنا، نعانقه، نلّوح له بكفّنا... يمكنُ 

 بتنفيذها. 

 

 

 

 

 :"حلى زهرةأي لي غنية "نقّ ح ألنشاط مقترَ 

 

  ّنصت إلى ث عن مكان والدته وعن حياته. نُ ان زكي ناصيف. نتحدّ ف الى الفنّ نتعر

إلى  عود والهبوط في الموسيقى. ندعوهمإلى الصّ  ه األطفالَ ن منها. ننبّ األغنية حتى التمكُّ 

 . و تهبطأتمييز الموسيقى حين تتعالى 

  ُاألسفل )يمكن  نحّركها نحوا ّرك أيديَنا إلى األعلى ومع هبوطهحد الموسيقى نُ مع تصاع

 تنازليّة(.  عّد أربع حركات  تصاعدية وأربع حركات  

  ُنبّه األطفال إليها. كلّما نختار آلةً موسيقيّةً ونحاول تمييَزها )العود أو الكمان مثاًل(. ن

أنتجه األطفال يلّوحون  أو عصفور   سمعناها نلّوح بحركة  متّفق  عليها. يمكن إضافة زهرة  

تيح مثل هذا النشاط تنمية التركيز واإلصغاء لدى األطفال إضافةً إلى موسيقى. يُ به مع ال

 االستمتاع بالموسيقى. 

 هرات ور الزّ دَ ألداء طفال األع بقية توزّ يفراشات.. ودوَر ال مجموعة من االطفال تمثّل

ترتفع مع الموسيقى  زهار، بحيثُ الفراشات بين األ تدورُ الجميع، و يرقصُ  في الحديقة. 

 .العالية وتنخفض مع هبوط الموسيقى
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 نشاط مقترح لموسيقى فيفالدي:

  ُمن المعزوفة، مرفقةً بسرد  من  إلى مقاطعَ  نتعّرف إلى الموسيقى الكالسيكيّة، نستمع

 المربّية عن وصف الموسيقى لفصل الّربيع.

  ُمالئمةً للموسيقى: فراشة تقفز في البستان، زهرة تتفتّح... مشاهدَ   نتخيّل 

  ُها. نهتّز معها باتّجاهات  مختلفة.تيرتَ ها ووَ نا للموسيقى وإيقاعَ حركاتِ  نالئم 

  ِكما العصافير.. طيرُ عناها نلّوح بأيدينا كما الفراشات، نَ نميّز آلةً وكلّما سم 

  ِل.. نرّكز على مًعا، نطير، نهتّز، نتمايَ ونالئم رقصةً للموسيقى: نتحّرك  ف في أزواج  نق

 (.من مكتبة الفانوسة "أنا أرقص" قص )يمكن ربط النشاط بقصّ مصطلحات الرّ 

 

 

 

 

 ..ا نرقصهيّ 

 مجموعات: زهور شقائق  في توّزعن منها األطفال. ننشودة حتى يتمكّ نستمع لأل

 ... راشات، نحالتالنعمان، زهور الصفير، فَ 

 .ة المجموعات بالغناءقص بينما تكتفي بقيّ الرّ ب تنطلق مجموعةٌ  بيت   مع كلّ 

 

 نحّدد حركات  مختلفة للرقص، ومن األشجار مجموعات   نتوّزع في . 

ما، وترقص األشجار  االشجار النفضية )كأنّها تبرعم( برقصة   مع األنشودة ترقصُ 

 . الخضراء بحركات  أخرى

و أيتون عن رقصة الزّ  ختلفة  م بحركات   ان وأو الخوخ مثال ترقصُ شجرة الرمّ )

 ن(...الليمو
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   دوَر األشجار. نحّدد َمن منها متساقطة األوراق وَمن منها  نؤّديَ لنتوّزع في مجموعات

ها )رّمان، ليمون، لَوز، جرة التي يمثّلكّل طفل  بطاقةً السم الشّ  دائمة الخضرة. يحملُ 

هما عار  واآلخر أخضر. مع صنَين أحدُ وتحمل المرشدة أو قائد الّرقصة غُ  خوخ...(،

ور أشجار  نفضية، ومع ارتفاع األطفال الذين يؤّدون دَ  صن العاري يرقصُ ارتفاع الغُ 

خضّرة. تحرص المرشدة على الغصن األخضر يرقص َمن يؤّدون َدور األشجار المُ 

حة  على لو حريك األغصان بالتناوب مّرةً وبالتّزاُمن مّرات  أخرى، وهكذا نحصلُ تَ 

 درة تمييز أنواع األشجار، وجذب انتباه وتركيز األطفال.راقصة، إضافةً إلى تعزيز قُ 

 

  ،نصّمم رقصةً إلحدى األناشيد التي أحبّها األطفال، ونصّمم رموًزا ترافق الّرقصة

 مثاًل: 

وردة من ورق كريب، نحلة من كرتون أصفر، عصفور من لُبّاد إلخ. يحمل كّل طفل  ما 

 فرادى، في أزواج  أو في مجموعات  لنؤّدَي الحركات. اإلنتاج، ونرقصُ  أعّد في ركن

 يمكن أيًضا سماع اقتراحات األطفال للحركات المالئمة للّرقصة.
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 :القصص هيّا نقرأ ونُمثّل

 

حر والخيال لدى األطفال، إضافةً إلى دورها في تنمية قدراته مال والسّ توفّر القّصة عالًما من الجَ 

 األطفال اإلنصاَت إلى القصص، وتخيّلَ  ة ومهاراته الحياتية. ويعشقُ ة، والعاطفيّ ة والذهنيّ اللغويّ 

عوالمها، وإسقاط أفكارهم عليها. لذا فإنّنا نحرص في قسم التعليم ما قبل االبتدائّي على وجود 

 ضمن البرنامج اليومّي للبستان. القصص
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 عن المضمون، ثّم نقرأ القّصةَ  إلى تخمينات األطفال لى العنوان، ونستمعُ ع نتعّرف

التخمين إضافةً إلى تنميتِه للخيال واللغة، أّن كّل  . ميزةُ التخميناتونقارن بين 

لذا نحترم كّل إمكانيّة  يقترحها األطفال أو يتخيّلونها،  رّحب بها،ومُ  احتماالته صحيحةٌ 

 شّجعهم على سرد ما يتوقّعونه وفق العنوان.ونُ 

  ُعرض لألطفال رسوماتِ التخميَن أيًضا من الّصور والّرسومات، بحيث نَ  قد نمارس 

 فها، ثّم نحاول أن نتوقَّع مضمون القّصة.القّصة، نصِ 

  نقرأ القّصة أكثَر من مّرة : في مجموعة  كاملة وفي مجموعات  صغيرة. نحرص على

ق.  قراءة  سليمة  ومعبّرة، وبأداء  مشوِّ

  ُلو كنَت ولماذا؟ جبك؟ عماذا أعجبك أو لم ي األحداث ورأيهم فيها: ولَ ح األطفالَ  نحاور

نُتيح حواًرا مفتوًحا يشارك فيه ّكرك؟ ستفعل؟ بماذا تذ لشخصية ماذا كنتَ مكان ا

 األطفال بتجاربهم وخبراتهم.

  ،نرسم إن استطعنا، ونتدّرب على أداءيختار كّل طفل  شخصية، نحّضر صوًرا لها 

 األدوار.
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 لعرض   دعوة   حّضر بطاقاتِ مالئمة، نُ  مسرًحا، نرتّب المقاعد بطريقة   نحّضر 

مالحظاتهم. مثل هذا إبداء عهم بقية الرفاق بل بعض األطفال القصة ويشجّ مسرحّي، يمثّ 

في تنمية الخيال والثقة وتعزيز المجال العاطفّي لدى األطفال، إضافةً  ساهمُ شاط يُ النّ 

 من المرح والمتعة. إلى تنمية التفكير اإلبداعّي والتفكير الناقد، في جوٍّ 

 

  ّبين البطاقات. أسماءها، ونلعب ألعاَب مالءمة   ة ونكتبُ من القصّ  ات  نرسم شخصي 

 

  ِها،  ثّم نقّص البطاقة إلى أجزاء شخصية  اسمَ  ة ونسّجل لكلّ القصّ  نصّور شخصيات

 االسم أيًضا. الحروف لنكّونَ  ونحاول مالءمتها مثل بازل. نجمعُ 

 

 

 

 

 للمزيد من األنشطة حول القصص:

 

 .يمكن االطاّلع على كراسة "رحلة مقدسيّة" في موقع قسم التعليم ما قبل االبتدائّي 



 ידהמשלימות למ היחידה לתוכניות         אגף א' לחינוך קדם יסודי

 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 

37 
 

 شتّي يا دنيا" قة لمشروع براعمسابيمكن مراجعة النشرة ال". 

  يمكن زيارة موقع مكتبة الفانوس الّزاخر بالنماذج المتنّوعة، ومتابعة ركن "الفانوس

 اللغوّي" أيًضا.

 

 :اإلنتاج اإلبداعيّ في 

ما كلّ و .طفاللتنمية التفكير اإلبداعّي لدى األركن اإلنتاج اإلبداعّي فرصةً هاّمةً  وفّري

لطفل وخياله ومهاراته اإلبداعية ما حفّز تفكير اعة كلّ كن غنيًّا بالمواّد المتنوّ كان الرّ 

 :على ما يلي كثر. لذا من المهّم أن نحرصَ أ

 ة يضاء بكافّ نة وبملوّ  وراقأ: كراتين ومثل ةَ وغنيّ  ن مواّد متنّوعةً نوفّر في الرك

ة غطيَ أعة، ر وقوالب متنوّ مات كلكار، صوَ زرار، مجسّ أحجام، خيطان صوف، األ

الصقة  مختلفة، دهان، موادّ  نواع  من ألوان أقالم رصاص، أذور، بُ يك، قناني بالست

 ..مختلفة وغيرها

   ُة التفكير واإلبداع الحّر ونحفّزهم على االبتكار، ونشّجع كّل تيح لألطفال إمكانيّ ن

 .مبادرة  منهم

 من األطفال دون إلزامهم  ن يرغبُ متوفّرةً لمَ  ن تكونَ أ نشطة الموّجهة، نحرصُ في األ

 .لهم وتَوضيح اقتراِحناهم بالفكرة نفسها، إضافةً إلى إفساح المجال القتراحاتِ 

  َع ن نعرض طريقتنا. نشجّ أقبل  طرق   منهم اقتراحَ  ؤال ونطلبُ بالسّ  نحفّز األطفال

  ونُتيح لهم أن يجّربوها.. ,ناقشهم فيهامبادراتهم ونُ 

  و نفاضل بين طفل وآخر. نعرض المنتوجات بطريقة  أنحترم إنتاج األطفال وال نقارن 

 .ةجماليّ 

 

 

 هيّا نُبدع: 

  نُنتج  أزهاًرا وأشجاًرا من مواّد متنّوعة في ركن اإلنتاج اإلبداعّي: نوفّر المواّد ونسأل

 األطفال عن اقتراحاتهم، ثّم نختار طرقًا لتشكيل نماذج منها.
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 نموذًجا لحديقة  أو حقل  من األشجار/ األزهار التي صنعها األطفال. نُنتج 

 

 

  ّة المستعَملة فيها.نصنّفها وفق األلوان أو شكل الوردة، أو الماد 

 

  ُعّد لحشرة  نختارها من المواّد المتوفرة في ركن اإلنتاج اإلبداعّي. مثاًل: نُ  عّد نماذجَ ن

سوقة من كرتون دع كلكار وأزرار صفراء/من لفافة ورق وألوان/ نحلة من  فراشةً 

 حشرات من لُبّاد وغيرها... وقطع ورقية ملّونة/

 

 

 

 

  ُفراشات نتجن: 
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 :ةفراشة سلكيّ 

 ،ربع دوائرأسالك بشكل دائرّي. بعد أن نحّضر نوفّر أسالًكا مرنة قابلة للطّي. نلّف األ

 .طها كي نحصل على شكل فراشةوسَ في  نربط بينها بسلك  

 .لوان والزينة المتوفرةالفراشة باألنزيّن 

 

 :فراشة كرتونيّة

نصّور قالبًا بصورة فراشة. يطبعه كل طفل  ويلّونه بالطريقة التي يحّب ثم يقّصه. نقّص 

أيًضا كرتونة لفافة اسطوانية بشكل طولّي )يمكن استعمال بقايا لفافة ورق الحمام(. 

 .مةمجسّ  نة فنحصل على فراشة  نلصق عليها الفراشة الملو  

 

 نحًلت تجنُن: 

 .بيضأرغبته. نلصقه على كركار بيضوّي  وفق طفل   ه كلّ نُ ا لصورة نحلة يزيّ نقّص قالبً 

 .طائرة لنحالت   صل على مشهد  حنة فنملو   يمكن تعليقه بخيوط  

 

  ّيدعو العصافير إلى محيط البستان. يمكن أن نزيّن  لوضع غذاء   أوعيةا متنّوعة نُعد

مختلفة ونزيّنها  بأحجام   نزيّن أكواز صنوبر، نقّص علبًا وصناديقَ ، قديمةً  صوانيَ 

 ،نصف كرويّ  ة بشكل  رة، نغزل سالاًل من القّش أو الخيطان السلكيّ المتوفّ  بالموادّ 

 ...في جذع الشجرةونعلّقها 
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 صّممها من المواّد يختار كّل طفل  أيّةَ أجنحة  يريد، ويُ : نُعّد أجنحةا متنّوعةا للطيران

كي نُتيح إلبداع األطفال مجااًل  ومتنّوعة المتوفّرة )نحرص على توفير مواّد مختلفة  

 مسَرًحا مًعا لمشهد  كلُّ طفل  جناَحيه، نؤّدي عرًضا راقًصا أو مُ  أكبر(، وبعد أن يصنعَ 

ونحالت تتحّرك في البساتين مع  وفراشاتٌ  من الحدائق في الّربيع: كأّن األطفاَل طيورٌ 

 بيع.موسيقى الرّ 

  عّرف عليها األطفال وميّزوها. تر العصافير التي نطبع قوالَب لصوَ : عصافيرَ نُنتج

ويلّونه وفق رغبته ويقّصه، ثّم يلصقه على كرتون  مقّوًى، ويضيف  يطبع الطفل القالبَ 

يا عصفورة" أو لتمثيل  إليه زينة الّريش. يمكن استعمال العصافير في رقصة "طيري

 قّصة "عصفور الشمس يغنّي".
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 األلعاب الحركية:هيّا نلعب/ 

 للخروج إلى الساحة، واالستمتاع بالجّو الدافئ. هذا هو الوقت المالئم

ب الكثير من التحضير أو المواّد. يمكن أيًضا أدناه بعض المقترحات أللعاب  حركية ال تتطلّ 

 تطويرها وتوسيعها.

 

 لنتذّكر:

 من المخاطر. الهتمام بخلّو المساحةنحرص على توفير األجواء اآلمنة، وا 

  ّعب. هذا من شأنه تعزيز التواجد في الفراغ من نحّدد لألطفال مسبقاا المساحةَ المتاحة لل

 جهٍة، واإلحساس باألمان إضافةا إلى االنضباط.

 عفه الحظّ. من نحرص على اللعب بأجواٍء من المشاركة والمتعة، واحترام من ال يس

 .وتقبّلهم ودعم كّل طفٍل وفق مستوى نمّوه المهّم جّداا ترسيخ احترام الجميع

 

 ك مع الربيع:نتحرّ 

 ،أن األطفال يقترحون الجملعّد جماًل تحتويها. بحيث نختار مفردات  من أجواء الربيع، نُ 

ة تدّونها )مثل هذا النشاط مهّم إلثراء القاموس اللغوّي لألطفال(. نتّفق على مفردة أو والمرشد

 كلمة )زهرة/ ورد/ ربيع/ شمس...(

ك األطفال بحرية  داخل المساحة، فيما تقرأ المربية الجمل بصوت واضح. وحين يسمعون يتحرّ 

 إلخ.فون عن الحركة/ يقفزون/ يصفّقون... الكلمة المتفق عليها يتوقّ 

 

 فراشة -زهرة** 
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كلٍّ  قسم المساحة إلى قسمين. فيبحر"، نرسم خطًّا واضًحا مع األطفال، يَ  -على نمط لعبة "برّ 

منها نضيف كلمةً أو صورةً أو رسًما يعّده األطفال، ألحد مميزات الربيع التي نتعلّم عنها )مثاًل: 

 وردة" وغيرها مما يقترحه األطفال. -شجرة" أو "نحلة -زهرة، أو "عصفور -فراشة

)أو موسيقى إحدى األناشيد التي  يتحّرك األطفال بشكل  حّر مع موسيقى الفصول األربعة

 للعبة إحدى المفردتين المختارتين، فيكونع توقّف الموسيقى تذكر المربية أو قائد اموموها(. تعلّ 

 على األطفال القفز إلى المساحة المالئمة.

 ووتيراٍت متنّوعة :ببطء، بسرعة..يمكن أن نلعب بإيقاعاٍت 

 

  :من األلعاب الشعبيةو

 

 " ا يا جًللة الملكمرحبا لعبة" 

مندوبًا ليمثّل دوَر "الملك" بينما يؤّدي بقيّة أفراد  مجموعتَين. تختار مجموعةٌ األطفال في يتوّزع 

الفريق دوَر المستشارين. بينما تقوم المجموعة األخرى بسؤاله عن "حّزورة" ربيعيّة وعلى 

المندوب أن يخّمن أو يعرف جواب الحّزورة. إذا لم يعرف يمكنه االستعانة بفريقه 

 . "المستشارين".

ة ة والقدرة الوصفيّ لغويّ ة والنها المساهمة في تنمية المهارات الذهنيّ أهذه اللعبة من شمثل 

 .وتشويق لما فيها من متعة   ضافةً إ ، والتعميم

 

 مرحبا يا جاللة الملك -

 هال وسهال وين كنتم؟أ -

 في البستان؟ -

 كلتم؟أشو  -

 خوخ ورمان -

 شو شفتم؟ -
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ما  وان يعرفأ وفريقه فقوا عليه. ويحاول الملكطفال ما اتّ يصف األ (..حشرة/زهرة/ثمرة..)شفنا 

 . الّشيء الموصوف هو

 

 

 

  امسكني"على نمط لعبة" 

ة/ شقائق النعمان/ شَ راى مقاطع )فَ إلعونها ق بالربيع ويقطّ تتعلّ  طفال كلمةً أليختار ا

 (... براعم

اآلخر وفق الدور. يسلم جاه الفريق باتّ  نتدب مشتِرًكاي فريق   عون في فريقين. كلّ يتوزّ 

طفل الذي رب مع نهاية الكلمة. يكون على اليه ثمّ  ،كر المقاطعمنهم مع ذِ  على مجموعة  

 . ن يلحق به ويمسكهأخير يقع عليه المقطع األ

، إضافةً إلى ما ز التركيز واالنتباهي العضالت الغليظة والتوازن وتحفّ لعاب تنمّ هذه األ

 والتشويق، وهي فرصة لتنمية مهارات الوعي الصّوتّي.تعّزز من أجواء المتعة 

 

 رةميقال الملك /قالت األ 

ية شخصية ها مالئمة ألنّ أة والجندب" كما ميرعقاب قصة "األأهذه اللعبة مناسبة في 

 . من شخصيّات القصص طفالرى يختارها األأخ

 

وبالمقابل يقف ة"( "سحريّ ميرة )طفلة تحمل عصا "قال الملك" تقف األ على نمط لعبة

ول "قالت تها بقَ سبقَ أو التعليماتِ  "األميرةُ" قالت اإذعليمات. فال بانتظار التّ طة األبقيّ 

يبقى  "ميرةقالت األ" ذكرت التعليمات دون ذا إبينما  ،ذونهاطفال ينفّ األ نّ إيرة" فماأل

 .  طفال دون حراكاأل

راشة البيضاء ذا قالت الفإ: "الفراشات الثالث"ة في أعقاب قصّ  يمكن إجراء اللعبة

. ويمكن تطوير اختيار خرى نبقى دون حراكأ ذا قالتها فراشةٌ إذها والتعليمات ننفّ 

ات ،  بحيث نًعّد قائمةً بأسماء الشخصيّ الشخصيّة من القصص إلى نشاط تصويت  
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، والشخصية التي تفوز بالتّصويت، يختار َمن يريدون المقتَرحة، وينتخب األطفال

 يرمز إليها أو يميّزها، ثّم نباشر اللعبة.األطفال ما 

 

 مًلءمة األنشطة لذوي االحتياجات الخاّصة:

 عزيزتَنا المرشدة:

في رياض األطفال وفي  معظم األنشطة المذكورة في النّشرة، هي، مبدئيًّا، مالئمة لجميع األطفال

األطفال، وضرورةَ مالَءمة األنشطة ، ولكن، علينا أال ننسى الفروَق الفرديّةَ بين الّرياض الخاّصة

 لقدرات األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة. لذا نذّكرِك ببعض القواعد المهّمة في هذا المجال:

  ُنهتّم بفحص المسارات المطروقة  راعي مالءمة األنشطة للقدرات الحركيّة لألطفال،ن

 قدراتهم الحركيّة. ألنشطة التي تالئملتكون سهلةً دون وعورة ، ونراعي اختياَر ا

، نهتّم بتوفير المساحات اآلمنة، والتحّرك وفق قدرات  - في حال إجراء أّي نشاط  حركيِّ

 ونهتّم بوجود مناطق استراحة .  ات مسبقًا،نفحص المساحات والمساراألطفال. 

، فإّن من تصعب عليه المشاركةخاّصة و في حال وجود طفل  مع إعاقة  حركيّة   -

ساعدته الخاّصة له أثناء النّشاط، أو التّواصل مع طاقم البستان مُ  الضرورّي مرافقةَ 

 واألهل لمالءمة الطريقة األنسب إليه.

 

  بالنسبة للتجّول في الحديقة أو المحيط القريب، نحرص على فحص المكان والتأّكد من

 كونه آمنًا، ونالئم سرعةَ التحّرك لقدرات األطفال.

 

  ،أّي ظروفهم النفسية وعدم إلزامهم بلذا علينا مراعاة بعض األطفال يخَشون الحشرات

 نشاط  ال يرغبون فيه.

  ّساطةَ والّدعم الكافيَين رورّي مراعاة االحتياجات العاطفيّة لألطفال ومنحهم الومن الض

 هم في األنشطة بما يمنحهم األمان والثّقة.ومرافقت
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  ُعلى إجراء النّشاط بطريقة  مالئمة. من  في حال وجود أطفال  مع إعاقة  سمعيّة ، نحرص

 المهّم أن نختاَر األنشطةَ وفق قدرات األطفال.

  نحافظ على التحّدث بلَغة  مفهومة  لألطفال، وبخطاب  سليم  وواضح، كما نهتّم بتفسير

وشرح التعليمات والمعلومات بكلمات  ومفردات  من عالم األطفال، وفي حال استعمالنا 

 ها بمرادفات  لها. يدة ، فإننا نرفقُ أليّة مفردة  جد

   على  بين اللغة المحكيّة والمعياريّة، ونحرصُ  نهتّم بتعّدد األنساق اللغويّة، وبربط  سهل

 إغناء قاموس الطفل اللغوّي، ونسعى لتبسيط المفاهيم الغريبة وتقريبها من عالم األطفال.

  ّوالمجاالت والمعلومات  ة األنشطة، نحرص على وساطة  داعمة مع المواضيعفي كاف

المختلفة. نبّسط المعلومات وفق قدرات استيعاب األطفال، نوضح األمور ونيّسرها 

 بمراحل مناسبة للجيل والنمّو لكل طفل.

  َر مطبوعة، نحرص على استعمال أجهزة  وطرق متنّوعة: حاسوب، هاتف، آي باد، صو

 حتى تالئم كافة األطفال,كلمات مكتوبة، ألعاب مختلفة، إضافةً ألساليب متنّوعة 

  نؤّدي األنشطة بمراحل مختلفة ، وبتدّرج من السهل إلى الصعب، كي نسهّل تعاطَى

 األطفال معها. 
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 مواّد مساِعدة

 

 موسيقى، أناشيد وأغنيات:

 نقترح روابطَ ألناشيد، أغان  ومقطوعات  موسيقيّة مالئمة لمميّزات الّربيع التي ذكرناها.

 

 "قناة براعم -أنشودة "أهاًل يا ربيع 

 أنشودة "أهاًل أهاًل بالربيع" قناة طيور الجنة. 

 )أنشودة الربيع )شو حلو اللون األخضر فصل الربيع نّور 

 أغنية "نحنا الّربيع" للفنانة الطفلة ريمي بندلي 

 "أنشودة "حديقتي الجميلة  

  في عنا شجرة قدام البيت"أنشودة" 

  "هذه األنشودة مالئمة لحوارات  حول عدم  قناة سمسم.  –أنشودة "رائحة األزهار

قطف األزهار، واالستمتاع بها في حدائقها، إضافةً لحوارات وألعاب عم الصدق 

 والصراحة.

https://www.youtube.com/watch?v=PPNMkTa3jeM
https://www.youtube.com/watch?v=PPNMkTa3jeM
https://www.youtube.com/watch?v=okgWqY8booU
https://www.youtube.com/watch?v=okgWqY8booU
https://www.youtube.com/watch?v=klD9kSTG-90
https://www.youtube.com/watch?v=klD9kSTG-90
https://www.youtube.com/watch?v=TeVIraifB4c
https://www.youtube.com/watch?v=TeVIraifB4c
https://www.youtube.com/watch?v=1Rmra8dpr2w
https://www.youtube.com/watch?v=lIPPTRUwQxY
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 "مؤسسة اإلنتاج البرامجّي الخليجّي( نشيد "ما أحلى األزهار تزهو في البستان( 

 ."النشيد باللهجة المصرية ويمكن ربطه مع لعبة "فتّح يا ورد"  نشيد "فتّحي يا وردة

 من التراث الشعبّي:

  أشواق كيال –ثالث فراشات طلعوا مشوار 

 أشواق كيال وكرسمس خوري -نحلة كانت طايرة 

 "أنشودة "عطست نحلة فوق الوردة 

 األنشودة باللهجة المحكية البسيطة،  حلوة كتير ومهضومة" -أنشودة "نملة نّمولة(

 حل وطبيعتها(وتحمل معلومات  شيّقة عن مملكة الن

 ،"وهي عبارة عن قّصة مغنّاة، مالئمة لحوارات وأنشطة  أنشودة "الّصرصور والنملة

 حركية وفنية.

 "أنشودة "أنا عصفورة 

 غنية "طيري طيري يا عصفورة" للفنّانة ماجدة الّروميأ 

 "يمكن متابعة الفيديو، فهو يحتوي على صَور  جميلة  أنشودة "هالّصيصان شو حلوين(

 للطيور والدواجن(:

 "للفنّان زكي ناصيف -أغنية "نقّي لي أحلى زهرة يا فراشة نقّي لي. 

 

  :للموسيقار العالمّي "فيفالدي" معزوفة الفصول األربعةموسيقى عالميّة 

  ،نرفق رابطاا لعرٍض للمعزوفة يتضّمن خلفيّةا واضحة للفصل )لمساعدة المرشدة

 المًلئم مع المقطوعة(

https://www.youtube.com/watch?v=8r6XDR21Xzg
https://www.youtube.com/watch?v=8r6XDR21Xzg
https://www.youtube.com/watch?v=6gF76-nSBvY
https://www.youtube.com/watch?v=6gF76-nSBvY
https://www.youtube.com/watch?v=yF561nceo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=jXP0xF2kd7g
https://www.youtube.com/watch?v=WblWEdtlHgo
https://www.youtube.com/watch?v=WblWEdtlHgo
https://www.youtube.com/watch?v=_ehhjXOmS64
https://www.youtube.com/watch?v=wQp6Y_ADXSI
https://www.youtube.com/watch?v=wQp6Y_ADXSI
https://www.youtube.com/watch?v=eEi_HbYopkQ
https://www.youtube.com/watch?v=eEi_HbYopkQ
https://www.youtube.com/watch?v=uTyHze1kJSk
https://www.youtube.com/watch?v=H-Zmq4i8s6A
https://www.youtube.com/watch?v=H-Zmq4i8s6A
https://www.youtube.com/watch?v=7u4UAwZcbO8
https://www.youtube.com/watch?v=7u4UAwZcbO8
https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
https://www.youtube.com/watch?v=kS-W3lfcVvY
https://www.youtube.com/watch?v=kS-W3lfcVvY
https://www.youtube.com/watch?v=kS-W3lfcVvY
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 " الفصول األربعة:وهنا المقطع الخاّص بفصل الّربيع من معزوفة 

 أنشطةً مالئمة للمعزوفة(.)في باب "هيّا نغنّي"  اقتَرحنا 

 

 

 

 

 :ربيعيّة قصص وحكايات

 المؤلّف  عنوان القّصة

 تأليف: ليفين كيفنيس/ ترجمة سلمى الماضي الفراشات الثاّلث

 د. أحمد سليمان األميرة والجندب

 هديل ناشف عصفور الّشمس يغنّي

 د. جهاد غوشة عراقي يبحث عن أّم ثانيةالّصوص الذي راح 

 ميرنا براج  ماذا أفعل في فصل الّربيع

 د. رافع يحيى نرجس وسّر النبتة الخضراء 

 جليل خزعل أين تنام الجرادة

 ترجمة جودت عيد -مارجوري نيومان ُخلٌد وزغلول

 إيريك كارل اليسروعة الجائعة جّدًا

 زكريّا محّمد نّمولة

 حنا أبو حنّا األنغامدنيا 

 ترجمة فاضل علي/ ستاين سيلفرشيل  الّشجرة الكريمة

 ترجمة فتحية طبري -ليو ليوني أين كنَت يا برزق؟

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
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 تر. جودت عيد -كارولين موكفورد ما هذا؟ حكاية بذرة

 تعريب عالء حليحل -جيما أونيل على مهلك يا صفّور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لًلستزادة:مساِعدة وروابط مواّد 

 

 مرشد للمربّية. -  المسرح ِسحر 

 مرشد للمربّية – ساحة الّروضة

  واإلبداع بالموادّ  التّعبير 

 االستماع والموسيقى

 كّراسة "رحلة مقدسيّة"

 موقع "مكتبة الفانوس"

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/Arabsector/arabeducationalactivity/Pages/theater-arabic.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/Arabsector/arabeducationalactivity/Pages/hazarhagan.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/Arabsector/arabeducationalactivity/Pages/hazarhagan.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/Arabsector/arabeducationalactivity/Pages/expressive-and-creative-materials-arab.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/Arabsector/arabeducationalactivity/Pages/Listeningtomusic.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/Arabsector/arabeducationalactivity/Pages/Listeningtomusic.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/jerusalemarab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/jerusalemarab.pdf
http://www.al-fanoos.org/
http://www.al-fanoos.org/


 ידהמשלימות למ היחידה לתוכניות         אגף א' לחינוך קדם יסודי

 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
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 نشرة "يوم الّشجرة"

 نشرة "عيد الميالد"

 شتّي يا دنيا نشرة

 

 

 

 

 

 

 عمًلا ممتعاا

 

http://meyda.education.gov.il/files/preschool/alonmekuvaaravit2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/preschool/alonmekuvaaravit2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/aloneidelmoladppt1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/aloneidelmoladppt1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabhoref.pdf

