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مشروع اإلثراء التربوي

براعم في صفوف الروضة والبساتين
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ِّ
مقدمة
برنامج تعليمي ُمعد لتفعيل األطفال في خمس ة ة ة ةةة يلاة تفعيلية خالل عطلة الربيع ،في رياض األطفال ،ض ة ة ة ةةم
برنامج "براعم" ،لحتوي على ينش ة ة ةةطة مهتلفة في ا ل تسة ة ة ة األطفال م ار ٍ
ات يس ة ة ةةاس ة ة ةةية بطرائق تعليمية ممتعة

ومتنوعة.

نبدي يومنا بنشاط افتتاحي يوميًّا يتبعه نشاط تربوي ،ونهتتمه بنشاط تلهيصي.
تعتمد األنش ة ة ة ةةطة على ياة الطفل بتجارب ناجحة وينش ة ة ة ةةطة حيوية وات ل ة ة ة ةةلة تعو عليه بالفائد واكتس ة ة ة ةةاب

المعلومات والم ارات األساسية.

 الطفل هو شريك ،فعال ،مبا ر ومؤثر.
 يفكار مقترحة م األطفال.
 لطور الطفل م اراته االجتماعية م خالل المشاركة في الفعاليات المقترحة.
 لستمتع الطفل بالمشاركة والنجاح م خالل ممارسة الفعاليات واأللعاب على ٍ
نحو يومي.

المضمون المركزي في برنامجنا التعليمي هو" :الطبيعة يجمل في فصل الربيع"
س ة ةةو

نقوة يوميًّا بفعاليات متنوعة تسة ة ة م في ف م وت وي

يهم ظواهر ومميزات فص ة ةةل الربيع والكائنات الحية

التي تتكاثر في ه ا الفصة ةةل المميز ،وولك م خالل إتاحة الفرلة ةةة يماة جميع األطفال في المشة ةةاركة الفعالة
والمبا ر .

المعرفة:
ي وت الطفل معرفة ظواهر ومميزات فصل الربيع م خالل ممارسته للع
يدرك الطفل يمة الطبيعة وكيفية الحفاظ علي ا.
يتعلم الطفل طرائق وآليات جديد لجمع المعلومات.

والمشاركة في األنشطة.
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ل تس

الطفل م ارات حياتية ،نحو" :يستمتع وال يقطف"؛ "يتجول ون ين ي مر".

يدرك الطفل عالقة الكائنات الحية في ما بين ا ووظيفة كل من ا ،وك لك عالقة الكائنات الحية بظواهر فصة ةةل

الربيع والربط بين ا.

م ارات وهنية ،حركية ،اجتماعية وعاطفية
ل تس

األطفال م ارات عديد في مهتلف مجاالت النمو م خالل المشاركة والتجربة في النشاطات

المقترحةةة في هة ا األسة ة ة ة ة ة ةةبو ؛ ف و ب ة ا ينمي القةةدر على التفكير والتهطيط ،وتحمةل المسة ة ة ة ة ة ةةؤوليةة والتعةةاون،
والمشاركة ،والعالقات المتبا لة ،وتقوية وتدري

العضالت الغليظة والد يقة.

ِّ
القيم:
يمة الحفاظ على الطبيعة؛ الرفق بالكائنات الحية؛ يمة الطبيعة الجمالية واالنتماء للبيئة القريبة.

عزاء
مقدمة إلى المرشدات والمرشدين األ ّ
ّ
لحل فصل الربيع حامال معه يجمل األلوان والعطور؛ لحل فتتجد الحيا وتتفتح األزهار ،وتنتشر الروائح

العطر  ،وتتكاثر الحشرات التي تزيد الطبيعة جماال كالفراش والنحل .نضع بي ييدل م ه ا البرنامج التربوي

الترفي ي ال ا ال ي يتيح ألطفالنا االستمتا بالطبيعة الجميلة في عطلة الربيع ،م خالل ينشطة ممتعة
على مدار خمسة يلا ٍة تفعيلي ٍة ل تسبون م خالل ا القيم الجميلة؛ كإ راك يمة الطبيعة والمحافظة علي ا،
وتطوير الشعور باالنتماء للبيئة القريبة والبعيد .

لالستنار والتوسع لم نكم االستعانة بنشر " الدنيا ربيع" ،ورابط لقاء "ربيع بال ي" م قسم التعليم قبل االبتدائي

إعدا وكتابة :ابتساة شليان
ورن
التصميم الجرافي ي :هاجر ي ِّ
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تفعيلي ٍة في عطلة الربيع
ام
خمسة ّأي ٍ
ّ
اليوة التفعيلي

اليوة التفعيلي

اليوة التفعيلي

اليوة التفعيلي

اليوة التفعيلي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الهامس

يلعاب الطاولة
االجتماعية
نشاط

افتتاحي

الحر بين ا
استقبال األطفال بألعاب اجتماعية متنوعة وإتاحة المجال للتنقل ُ

ﭘةازل – ليةﭼو – م عبات – ال اكر – رسم ُحر وغيرها

المفضل
لوني
ّ

أسمع وأرسم

أرى وأرسم

جولة في أحضان
الطبيعة

ست أرجل
ّ

وجبة فطور
مزج األلوان

نصمم صندوًقا
ّ

حقيبة أشيائي

لوحتي

هذه دورة حياتي

نشاط

حركي/
ّ
إيقاعي
ّ
ساعة

نعزف مع فيروز

أغنية ريمي بندلي

ونخمن
نصغي
ّ

وجدت بيتي

سباق الحشرات

"أنشودة الصباح"

"مشوار ريمة"

"هدايا صغيرة"

"كم أضحك"

"لو كنت"

نشاط

لعبة "ربيع  -خريف"

صندوق األحاجي

صندوق مشاعري

إثرائي
ّ
نشاط

قصة
ّ

ختامي
ّ

"نحنا الربيع"

لعبة الصنم

أكثر ما أعجبني
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األول
اليوم
التفعيلي ّ
ّ
المفضل"
نشاط افتتاحي – "لوني
ّ
ّ
معلومات للمرشدين:
نفتتح يسة ة ة ة ة ة ةةبو األلاة التفعيلية بمحا ثة مع األطفال ع األلوان الجميلة التي نراها في الطبيعة .نلف

انتباه م

إلى بعض الظواهر والمميزات التي نش ة ةةاهدها خالل تجولنا يو في طريقنا إلى الروض ة ةةة ،وإلى ين لكل منا لونا
لحبه يكثر م غيره م األلوان.

مالحظة :علينا طباعة البطاقات ملونة ثم قص ا وتصفيح ا في ماكينة الترقيق (ليميناتسيا).
المستلزمات:
بطاقات يزهار بألوان مهتلفة؛ بطاقات يسماء األطفال.
سير النشاط:
نهتار يحد األطفال ليقو النش ة ةةاط ،فيهتار بطاقة م بطاقات األس ة ةةماء ،لض ة ةةع ا على سة ة ةجا الحائط يو على
البطاقة

اللوح الممغنط إوا ُوجد .نتيح المجال يماة األطفال لتمييز االسم المعروض .حي لميز الطفل لاح
اسةمه يتقدة للمشةاركة في اللع  .إوا لم لميز الطفل اسةمه ،تسةاعده المرشةد على ولك .لهتار الطفل المشةارك
نفسه.
بطاقة اللون المفضل لدله .ي كر اسم اللون وي كر اسم غرض لمتلكه له اللو ُن ُ
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نشاط إثرائي تربو ّي – "مزج األلوان"
ّ
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معلومات للمرشدين:
ل تس ة

األطفال المعلومات م خالل التجربة والتعامل مع الموا المحسةةوسةةة .نشةةاطنا اليوة م المفترض ين

ومثريا إو فيه لقوة األطفال بإنتاج الصلصال الهاص به وبلونه المفضل.
ل ون ممتعا ُ

المستلزمات:

يوعية عميقة لغير بعد األطفال؛ مالعق؛ قفازات يحا لة االستعمال؛ مقا ير الصلصال الم كور ي ناه.

كوب دقيق

نصف كوب ملح

كوب ماء

ملعقة زيت طعام

ملعقتا خ ّل أو ليمون
أصباغ طعام

األساسية -أحمر؛ أزرق؛ أصفر)
(األلوان
ّ

سير النشاط:
لحص ة ة ةةل كل طفل على وعاء وملعقة ،وعلى مقا ير الص ة ة ةةلص ة ة ةةال .تقوة المرش ة ة ةةد بمزج الموا بالهطوات يماة
األطفال ،وهم بدورهم لقومون بمزج الموا حس ة ة ة ة

التعليمات وتتبع خطوات المرشة ة ة ةةد  .عند االنت اء م المزج

والحصول على عجينة متماس ة ،لقسم الطفل قطعة العجي الهالة به إلى ثالث قطع متساوية ،ويصبغ كل
قطعة بلون م األلوان األسة ة ة ةةاسة ة ة ةةية ،ثم يبدي باسة ة ة ةةتكشة ة ة ةةا

يلوان جديد م خالل مج قطعتي م المعجونة

و مج ما معا حتى لحصل على لون جديد ،ويستمر في مزج األلوان ليحصل في كل مر على لون جديد.
لمزيد م التوسع لم

االستعانة برابط "تناغم األلوان" م منظومة البث القطرية
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نشاط إيقاعي – "نعزف مع فّنان"
ّ

معلومات للمرشدين:
ل تسة ة ة ة ة ة ة

األطفال المعلومات م خالل التجارب اليومية المتاحة ل م .إكس ة ة ة ة ة ةةاب األطفال معلومات ع فنان

مش ة ة ة ة ة ة ة ور لعمل على تطوير الحس الفني الجمالي لدي م .م المم

مغنيا...

ين ل ون الفنان رسة ة ة ة ة ة ة ةاما يو ملح نا يو

المستلزمات:
منظومة يقراص األغاني؛ م بر ل ة ةةوت؛ قرص األغنية؛ يزواج م الهشة ة ة

يس ة ةةطوانية الشة ة ة ل (إن لم تتوافر

لدينا ،فم المم استهداة يقالة التلوي الهشبية العريضة يو يي يقالة تُصِّدر لوتا) ،يغنية
تك تك تك لا اة سليمان

سير النشاط:
نفتتح النشة ةةاط بمحا ثة األطفال ع الفنانة فيروز ،فنطرح علي م بعض األسة ةةئلة ،نحو :م منكم لعر الفنانة
فيروز؟ يي تسة ة ة ة ةةمعون يغاني ا؟ م لسة ة ة ة ةةمع يغاني فيروز في البي ؟ ل تفاجئنا معرفة األطفال للفنانة فيروز؛
ف ي تُعد م يهم الفنانات في العالم العربي ،كما ين ا يل ةةبح

فنانة عالمية يلضة ةا .نتحدث مع م ع يغاني ا

التي امتازت باأللحان الجميلة والكلمات الس لة.

سةةو نس ةتمع اليوة معا إلى يغنيت ا الجميلة " تك تك تك لا اة سةةليمان" .في اإلم ان ين ُنس ة ِّمع األطفال إلاها
في المر األولى ليتعرفوا على األغنية ،ثم نكررها ليتم نوا م حفظ الكالة والغناء مع ا ،وبعد ولك نبدي بسما
اقتراحات م في كيفية استهداة الهش

إللدار إلقا مناس

إللقا األغنية.

9

قصة " -أنشودة الصباح" – مكتبة الفانوس
ساعة ّ
معلومات للمرشدين:

نص "ينش ةةو الص ةةباح" م تأليف نبي ة ارش ةةد جباري  ،ورس ةةمات ا بريش ةةة شة ةارلوت ش ةةاما .اختيرت القصة ةة لِّما

ٍ
معان ورسةةمات جميلة تُظ ر الطبيعة في الصةةباح بأجمل ُحلة .لمتاز النص بأسةةلوب شةةعري بسةةيط
تحتويه م
وممتع.
المستلزمات:
كتاب قصة "ينشو الصباح".

سير النشاط:
نعرض ل ةةور الغال

يماة األطفال .نتحدث مع م بض ةةع قائق قبل البدء بالس ةةر  ،فنعطي م مس ةةاحة للتهمي

واالسةةتدالل على مضةةمون القصةة م خالل لةةور الغال  :كيفية وال القصةة؛ اسةةم الكات
الرس ةاة؛ توضةةيح يهمية وجو الرسةةمات للطفال ومسةةاعدت م على ف م وت وي
القصة ،واستهداة عد يلوات ونب ارت بحس

يو المؤلف؛ اسةم

مضةةمون القص ةة .ثم نبدي بسةةر

المواقف واألشهاص ،وعرض الصور خالل السر .

لة ة ةةياح الدلك ين ر بقدوة الصة ة ةةباح ،ويوقظ جميع المهلوقات لتسة ة ةةتمتع بالطبيعة الجميلة وتبدي يوم ا بنشة ة ةةاط.

لستعد األطفال لل هاب إلى روضت م لي ِّ
نشدوا ينشو الصباح معا.
ُ

بعد قراء النص ،نتحدث مع األطفال ع األسةةئلة التي ور ت في النص .نتيح الفرلةةة يمام م لاجابة عن ا،
ونش ة ةةجع م على إعطاء إجابات م حيات م اليومية مهتلفة ع اإلجابات التي ور ت في النص .نتحدث مع م
يلض ةا ع ظواهر فصةةل الربيع التي ظ رت م خالل الرسةةومات في النص ،ونضةةيف ظواهر يخرل لم تظ ر
في النص .لم ننا ك لك ين نطل

م األطفال رسم مش د يحبوه م النص يو م حيات م في ه ه الفتر .
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نشاط ختامي – "ربيع  -خريف"
ّ
معلومات للمرشدين:
في ه ا النشة ةةاط ،سة ةةو

نسة ةةتهدة طريقة اللع

المتبعة في لعبة "بحر – بر" ،لك التسة ةةمية تهتلف اليوة؛ يي

إن ا "خريف – ربيع" .بإم اننا اسة ة ة ة ة ة ةةتهداة األل عاب الشة ة ة ة ة ة ةةعبية المألوفة ومالءمت ا ألهدافنا مع إ خال بعض
التغييرات.
المستلزمات:

اللق ملون ،بطاقتان نطبع على إحداهما ربيع واألخرل خريف.

سير النشاط:
نحد مس ة ةةاحة معينة في الص ة ةةف .نض ة ةةع فال ة ةةال بالل ة ةةق ملون يو قطعة مس ة ةةتطيلة م الكرتون يو يي ما
متوافر لدينا .نقس ةةم األطفال إلى مجموعتي  .نبدي النش ةةاط مع الفرقة األولى .حي ت كر المرش ةةد إحدل ظواهر
فص ة ةةل الربيع ،لقفز األطفال إلى المس ة ةةاحة المتفق بش ة ةةأن ا على ين ا فص ة ةةل الربيع ،وحي ت كر إحدل ظواهر
فصةةل الهريف لقفز األطفال إلى المسةةاحة المتفق بشةةأن ا على ين ا فصةةل الهريف (نحو :تفتح األزهار؛ هجر
الطيور؛ طقس مشمس؛ رياح قوية؛ انتشار الفراش)...
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اليوم التفعيلي الثاني
ّ
نشاط افتتاحي – "أسمع وأرسم"
ّ
معلومات للمرشدين:
فعاليات اإلل ةةغاء تسة ة م في زيا قدر األطفال على التركيز .إتاحة الفرل ةةة يماة الطفل ين يتهيل ويرس ةةم ما
سمع تعمل على تطوير الهيال لدله.
المستلزمات:
يوراق رسم؛ يلوان متنوعة (خشبية؛ مائية؛ ﭘةاندا؛ شمع).
سير النشاط:
ن يئ بيئة ها ئة تسة ة ةةمح للطفال بسة ة ةةما يل ة ة ةوات م الهارج .نفتح الناف  .نغمض العيني ونصة ة ةةغي قائق
معدو  .لصةةغي الطفل ،ويتهيل األشةةياء التي سةةمع لةةوت ا ويحاول رسةةم ا .م الضةةروري وجو يف ار الطاقم
مع األطفال ،وولك لتتبع عمل م والكشف ع حاجة بعض م إلى المساعد  ،حتى ال تعم الفوضى في الصف؛
إو إن ه ا النشاط لحتاج إلى ال دوء والتركيز.
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نصمم صندوًقا"
نشاط إثر
ائي تربو ّي – " ّ
ّ

معلومات للمرشدين:

ي وت األطفال يمة يهمية الفر للمجموعة ،وين لكل فر وظيفته و وره في نجاح
يي عمل جماعي.
المستلزمات:
حاج
كرتون مقول يو ביצוע؛ مقص ةات؛ لةةمغ؛ باسةةة؛ شةةفر ؛ يلوان مائية يو هان ﭼواش؛ بطاقات ح اززير وي ٍ
ع فصل الربيع وظواهره ومميزاته؛ بطاقات لور لثالث إجابات واحد من ا فقط لحيحة.
سير النشاط:
نهطط ونرسم على الكرتون المقول الهطوط التي علينا تتبع ا لقص الكرتون .نوز الم اة على جميع األطفال
كل حس ة ة

قدراته وم اراته المتطور لكي ينجح جميع م في الم مة التي علي م تنفي ها ،نحو :القص؛ التلوي ؛

الدهان؛ الرسم؛ التزيي ...
تعمل المرشة ةةد على تجميع يقسة ةةاة الصة ةةندوق بإلصة ةةاق ا يو تدبيس ة ة ا ،ثم تشة ةةق فتحة ل ة ةغير تم
إ خال يده الختيار بطاقة م

الطفل م

اخل الصندوق.

نقترح ين تطبع المرشد األسئلة وبطاقات اإلجابات مسبقا .م المفضل طباعة بطاقات اإلجابات ملونة ،كي
تكون واض ة ة ة ة ةةحة للطفال ،والعمل على تر يق ا في ماكنة الترقيق (ليميناتس ة ة ة ة ةةيا) وقصة ة ة ة ة ة ا ثم تجميع كل ثالث
بطاقات معا .والجدير بال كر ين البطاقات مرتبة حس ة ة ة
بدون القياة بتصفيح ا لنتم

ترتي

األسة ة ةةئلة .يما بطاقات األسة ة ةةئلة ،فنطبع ا فقط

م طي ا ووضع ا اخل الصندوق.
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ماذا نلبس في فصل الربيع؟
أي صورة مالئمة للطبيعة في فصل الربيع؟
ّ

أي شهر يبدأ فصل الربيع؟
في ّ
تكثر الـ  .........في فصل الربيع.

تتف ّتح الـ  ........في فصل الربيع.
كيف تكون السماء في فصل الربيع؟

كلمة "ربيع" تبدأ بحرف الـ...
مكونة من ثال ثة مقاطع
كلمة "ربيع" ّ

14
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ر
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نشاط حركي إيقاعي  -أغنية ريمي بندلي "نحنا الربيع"
ّ
ّ
معلومات للمرشدين:

نج ز يزهار م الكرتون الملون بحجم كبير ،مفتوحة م الوسط لتوضع على ريس الطفل كالتاج ،ويجنحة م

الكرتون الملون بحجم كبير ليلبس ا الطفل وكأن ا يجنحة.
المستلزمات:
س

طبع مستدير ملونة؛ باسة ،رابط أغنية "نحن الربيع".
قطع م كرتون الةﭘريستول الملون؛ ُ

سير النشاط:
نسة ة ة ِّ
تمع مع األطفال إلى يغنية الطفلة المبدعة ريمي بندلي "نحنا الربيع" .نش ة ةةجع األطفال على الغناء والرقص
وي اء حركات تالئم كلمات األغنية .نقترح على األطفال ين يتوزعوا في مجموعتي  :مجموعة يزهار ومجموعة
ون ِّلبس الف ارش ة ة ةةات األجنحة .عند انت اء األغنية نهتار عش ة ة ةةر
ف ارش ة ة ةةات .نض ة ة ةةع التيجان على رؤوس األزهارُ ،
يطفال آخري وه ا واليك.

م كل قطعة كرتون ﭘريستول نستطيع تج يز يربع زهرات ،وم كل كرتون ﭘريستول نستطيع تج يز جناحي .
ُمرفق تهطيط رسم الزهر واألجنحة بأحجاة لغير  .لتنفي النشاط لج

تكبير الرسمات.
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قصة – "مشوار ريما" – مكتبة الفانوس
ساعة ّ
المستلزمات:

قصة "مشوار ريما" (م تأليف ورسم ِّرينات هوفر).

سير النشاط:
نعرض لةةور الغال

يماة األطفال .نتحدث مع م بضةةع قائق قبل البدء بالسةةر  ،فنتيح ل م مسةةاحة للتهمي

واالسة ةةتدالل على مضة ةةمون القص ة ةة م خالل لة ةةور الغال  ،و ُهوية القص ة ةة (اسة ةةم الكات

يو المؤلف؛ اسة ةةم

الرساة) .نوضح يهمية الرسمات في قصص األطفال و ورها في م ساعدت م على ف م وترسيخ يحداث القصة،
ثم نبدي بسر القصة .نستهدة يلواتا ونبر ٍ
ات مهتلفة تالئم المواقف واألشهاص وعرض الصور خالل السر .

القص ة ة ةة تصة ة ةةور لنا الطبيعة الجميلة والكائنات الحية واألزهار بأعي ريما خالل جولت ا في الطبيعة .يسة ة ةةلوب
السر يتميز بالجمل القصير المسجوعة حيث إنه ينكشف األطفال على م ار السجع وإتقان ا.
بعد سةةر القص ةة والوقو

عند يهم الظواهر التي تجعل الطبيعة جميلة ،والتأمل في الكائنات الصةةغير  ،نشةةجع

األطفال على استهراج كلمات مسجوعة م قاموس م اللغوي وإغنائه بمفر ات جديد .
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نشاط ختامي – "صندوق األحاجي"
ّ
معلومات للمرشدين:
سو

نقوة باستهداة الصندوق ،ال ي قمنا بتصميمه سابقا ،لبطاقات األسئلة وبطاقات اإلجابات.

سير النشاط:
نهتار يحد األطفال الراغبي بالمش ةةاركة ُليهرج م الص ةةندوق يحد األس ةةئلة .نطرح عليه السة ةؤال ونعرض يمامه
بطاقات احتماالت اإلجابة الثالثة التابعة للس ة ةؤال ،وهو بدوره لهتار اإلجابة الص ةةحيحة بواس ةةطة اختيار بطاقة
واحد فقط.
مثال:

ماذا نلبس في فصل الربيع؟
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اليوم التفعيلي الثالث
ّ
تمعن وأرسم"
نشاط
افتتاحي – "أ ّ
ّ
معلومات للمرشدين:
الم ار بة والتمع في األشياء م حولنا لعمالن على زيا انتباه األطفال للتفاليل الصغير .
المستلزمات:
يوراق رسم؛ يلوان متنوعة (خشبية؛ مائية؛ ﭘةاندا؛ شمع).
سير النشاط:
نطل

م األطفال التأمل وم ار بة األش ة ة ةةياء التي يمام م .نش ة ة ةةجع م على النظر إلى الهارج يلضة ة ة ةا عبر نواف

البس ةةتان يو م الس ةةاحة القريبة (إوا ُوجدت) .لحص ةةل األطفال على ورقة بيض ةةاء وعلى األلوان التي لحبون ا.

نقترح علي م ين يرسة ةةموا األشة ةةياء التي شة ةةاهدوها ويحبوها .م الضة ةةروري وجو يف ار الطاقم مع األطفال لتتبع

عمل م واال ستجابة لحاجة بعض م إلى المساعد ؛ وولك ين ه ا النشاط لحتاج إلى ال دوء والتركيز.م المم
السماح للطفال بالتسطح على السجا إوا رغبوا في ولك ،فاألسالي
في التجربة والمشاركة.

غير المألوفة تج ب الطفل وتزيد رغبته
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نشاط إثرائي تربو ّي – "حقيبة أشيائي"
ّ
معلومات للمرشدين:
نهتار طريقة مالئمة ل ِّسة ة وقدرات األطفال عند تنفي النش ةةاطات اإلنتاجية .ك لك علينا اختيار الموا المالئمة
والتي لس ل على األطفال التعامل مع ا.
المستلزمات:
طبع للتزيي .
قطع م الصول؛ ِّمقصات؛ لمغ؛ باسة؛ شريط هدالا عريض ملون؛ ُ
سير النشاط:
نج ز مسةةبقا قطعتي م الصةةول بحجم  A4لكل طفل حس ة
الصةةول حس ة

الهطوط المرسةةومة .يلصةةقون األط ار

اللةةق الس ة وت
وحسة

(وم المم

تدبيس ة ا يلض ةا) .يل ِّ
ص ةق األطفال قطعتي
ُ

(ناعم وخش ة بالحجم نفس ةه) ،إحداهما على الطر الداخلي إلحدل قطع الصةةول ،واألخرل

على الطر الهارجي لقطعة الصة ة ة ة ة ة ةةول الثانية للتم
رغبته .نثب

الرسةةم التوضةةيحي المرفق .لقص األطفال ِّقطع

م فتح وإغالق الحقيبة .يزي كل طفل حقيبته بالطبع

على طرف ِّي الحقيبة الشةريط الملون العريض ليصةبح للحقيبة حمالة لضةع ا األطفال على

يكتاف م يو على رقاب م.
نمووج توضيحي للمنتج
شريط هدالا عريض
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ُقص بتتبع الهط المستقيم (الجزء األمامي م الحقيبة)

قطعة سكوتش ناعم
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ُقص بتتبع الهط المنحني (الجزء الهلفي والغطاء)

قطعة سكوتش خشن
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ونخمن"
نشاط ترفيهي " -نصغي
ّ
ّ
معلومات للمرشدين:
نج ز مسبقا تسجيال لوتيًّا لح اززير ع فصل الربيع وظواهره .في اإلم ان ين نسجل لوتنا في هاتفنا.

المستلزمات:

م بر لوت؛ هاتفكم الهليوي.
سير النشاط:
نشةةغل التسةةجيل بعد إلصةةال ال اتف بم بر الصةةوت .لسةةتمع األطفال إلى األحجية .نوقف التسةةجيل لنتيح ل م
فرلة التفكير واإلجابة.
يمثلة على األسئلة التي م المم

حاج:
طرح ا على األطفال كأ ٍ

تجدونني بألوان كثير جميلة في الحقول والبساتي  .ينا الة...
يمتص رحيق األزهار ولي جناحان ملونان .ينا الة...
لون جسمي يلفر ويسو  ،وينا يلنع العسل لانسان .ينا الة...
ش لي ائري ولوني يلفر .يكون معظم األوقات في سماء الربيع .ينا الة...
ِّ
يحاجي حس
في إم اننا ين نضيف

معلومات وقدرات األطفال في لفوفنا.
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قصة" :هدايا صغيرة"  -مكتبة الفانوس
ساعة ّ
معلومات للمرشدين:
قصة "هدالا لغير " من تأليف ش ربان ُمعدي ،ورسمات ا بريشة فات جروس ِّ -جريِّس.

ُلظ ِّ ر الكتاب الطبيعة بأزهارها الجميلة وف ارشة ة ة ة ة ة ةةات ا الملونة ،ويعتبرها هدالا مجانية تقدم ا لنا الطبيعة ،تلك
ال دالا الجميلة التي تفاجئ الطفلة الصغير رفيف كل لباح.

المستلزمات:
قصة "هدالا لغير ".
سير النشاط:
نتحدث مع األطفال ع األمور التي تشةةعرهم بالفرح .بعد سةةما مشةةاركات م نسةةر القص ةة ل م .نسةةلط الضةةوء
على الطبيعة الجميلة التي وكرها الكات

في القصة ة ة ةة ،الور الجوري ،والف ارش ة ة ةةات الملونة وغيرها م األش ة ة ةةياء

الجميلة التي لم تُ كر في النص يلضا .ن كر األشياء التي ور ت في النص (نحو :حلول؛ غزل البنات؛ بيضة
الشوكوالتة ِّكن ِّدر) ،ثم ننتقل إلى الشعور بالفرح عند الجلوس في حض األهل يو اللع مع يلدقائنا لنوضح
الفرق بي ال دالا الما لة وال دالا المعنوية .نحاول تشة ة ة ة ة ة ةةجيع األطفال وتحبيب م في ال دالا المعنوية ألن ا هي
ك لك تُش ِّعرهم بالفرح.
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نشاط ختامي – "صندوق مشاعري"
ّ
معلومات للمرشدين:
م الضروري إن اء اليوة بمحا ثة مع األطفال ،وإعطا ُؤهم فرلة التعبير ع مشاعرهم؛ فب ه الطريقة ننمي
لدي م القدر على التعبير وترجمة مشاعرهم إلى كلمات لف م ا زمالؤهم ويتقاسمون ا مع م .علينا ين نكون
األون المصغية ل م.
المستلزمات:
استهداة بطاقات
الصندوق ال ي قمنا بتج يزه مع األطفال في اليوة السابق؛ بطاقات المشاعر (بوسع م
ُ
المشاعر المتوافر في الصفو  ،يو تج ُيز بطاقات خالة ب م).
سير النشاط:
يتوجه الطفل الراغ

بالمشاركة إلى الصندوق .لهتار بطاقة م الصندوق ،ويتحدث ع الشعور ال ي يراه

في البطاقة ،ثم نطرح عليه بعض األسئلة ،نحو :هل شعرت يوما بالة( ...فرح؛ حزن؛ غض )...؟ متى
نشعر بالة...؟ ماوا تفعل حي تشعر بالة...؟ هل هنالك م لساعدك على تغيير شعورك إلى األفضل؟
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اليوم التفعيلي الرابع
ّ
نشاط افتتاحي – "جولة في أحضان الطبيعة"
ّ
معلومات للمرشدين:

تس ة م الجوالت التي تُجرل في يحضةةان الطبيعة في زيا شةةعور األطفال بالمتعة والنشةةاط ،وك لك تعمل على
تطوير الحس الجمالي لدل األطفال .هدفنا األساسي م جولتنا اليوة هو ترسيخ يمة "اخرج إلى الطبيعة ،وال
تقطف األزهار".
المستلزمات:
الحقيبة الهالة التي لنع ا األطفال في اليوة السابق.
سير النشاط:
نتفقد الم ان ال ي خططنا التنزه فيه مع األطفال ،للتأكد م ينه ِّ
آم ل م .نهرج إلى الطبيعة مع األطفال ،بعد
توضةيح التعليمات بشةأن السةلوك المالئم خالل الجولة لكي نحافظ على ينفسةنا م يي يول يو ضةرر .نوضح
للطفال يننا سةةنلتقط األشةةياء التي سةةقط

على األرض ونجمع ا في حقيبتنا .ل نقطف األزهار ،بل سةةنترك ا

في م ان ا لنحافظ على الطبيعة وم ونات ا .الجولة تتراوح فترت ا الزمنية بي  20و  30يقة.
عند انت اء الجولة ،نعو إلى الصة ة ة ة ة ة ةةفو

ونعرض األشة ة ة ة ة ة ةةياء التي جمعناها م الطبيعة .نتيح اإلم انية يماة

كثير يثناء الجولة.
األطفال للتعبير ع المشاعر التي اعترت م خالل الجولة ،وعما يعجب م ا
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نشاط إثرائي تربو ّي – "لوحتي"
ّ
المستلزمات:
كرتون يبيض لحجم A4؛ لمغ؛ يلوان؛ لحون يو سالل لغير فارغة.
سير النشاط:
قصا،
نضع يماة كل طفل لحنا فارغا ليضع فيه يشياءه التي جمع ا خالل الجولة ،وكرتونة بيضاء ،و ِّم ًّ
ولمغا .يبدي األطفال بصنع لوحات م .نحاول ت كيرهم بالمناظر الجميلة التي شاهدوها خالل الجولة لينتجوا
لوحة جميلة تشبه الطبيعة التي في الهارج .عند االنت اء م العمل ،نتيح الفرلة للطفال لعرض لوحات م
والتحدث عن ا وع طريقة تنفي ها .تقوة المرشد بعرض اللوحات في م ان مناس

يتيح للجميع إم انية

رؤيت ا بوضوح.

نشاط ترفيهي حركي " -وجدت بيتي"
ّ
ّ
معلومات للمرشدين:
هد

اللعبة إضفاء جو م المتعة ،والمشاركة في اللع  ،واكتساب م ارات حياتية اجتماعية بمشاركة جميع

األف ار في المجموعة.
المستلزمات:
حلقات ائرية م لوني فقط.
سير النشاط:

نوز الحلقات في المساحة المتاحة .نهتار عد ا معينا م األطفال للمشاركة في اللعبة على ين ل ون عد

األطفال المشاركي مساويا لعد الحلقات نفسه .نتفق مع األطفال على ين يحد اللوني هو الزهر  ،واللون

اآلخر هو ع

العصفور .على سبيل المثال :سنتهيل يو نعتبر ين جميع الحلقات الزرقاء هي يزهار ،وين

جميع الحلقات الهضراء هي يعشاش العصافير ،وسنعتبر ين األوال هم العصافير والبنات ه الفراش .عندما
نشغل الموسيقى ،يبدي األطفال بالرقص والتحرك حول الحلقات بش ل حر .عند توقف الموسيقى ،يبحث كل

30

من م ع بيته ،يي إن العصافير تدخل إلى الحلقات الهضراء (بما يننا اعتبرناها يعشاشا) .يما البنات،

فيدخل

هار) .نبدل األ وار في كل جولة جديد محاولي استهداة
اخل الحلقات الزرقاء (ألننا اعتبرناها يز ا

ظواهر وم ونات فصل الربيع (يزهار ونحل؛ يشجار وطيور؛ تربة ونمل؛ ورقة شجر و و القز) .ل تس
األطفال المعلومات بطريقة ممتعة وس لة م خالل ممارسة النشاط.
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قصة – "كم أضحك" – مكتبة الفانوس
ساعة ّ

معلومات للمرشدين:

قصة "كم يضح ُك" م تأليف  .لبنى لفدي عباسي ،ورسمات ا بريشة هيفاء عبد الحسي  ،وم إلدار ار
النشر "كل شيء".
لشة ة ة ة ة ةةعر األطفال بالمتعة والفرح خالل السة ة ة ة ة ةةر  .لعرض النص مواقف حياتية مهتلفة تُشة ة ة ة ة ة ِّةعر األطفال بالفرح
وتجعل م لضح ون .الضحك لعمل على تحسي نفسية الصغار والكبار.

المستلزمات:
حك".
قصة "كم يض ُ
سير النشاط:
نعرض لور الغال

يماة األطفال ،ونتيح ل م فرلة التأمل بصور الغال

وولف التفاليل الصغير في ا.

نشجع م على االستدالل على مضمون القصة م خالل لور الغال  ،نوضح ل م يهمية وجو الرسمات في
قصص األطفال؛ إو هي تس م في ف م وترسيخ األحداث.
نس ة ةةر القصة ة ةة يماة األطفال بص ة ةةور ِّ
محفز ،فنغير في نبرات ل ة ةةوتنا ونالئم ا للموقف يو للش ة ةةهص ة ةةية لنرغ
األطفال في متابعة القص ةة حتى الن الة .نسةةر ها يو نقريها (حس ة

س ة األطفال) في المر األولى كاملة بدون

توقف .نت حدث ع المواقف التي ور ت في النص .عند قراءت ا في المر الثانية ،نتوقف عند كل موقف م
المواقف المضح ة ونستمع للطفال ال ي يرغبون في مشاركة المجموعة بمواقف شبي ة حدث
في اإلم ان ين نقوة بتصةةوير لةةفحات القص ةة ،يو بمسةةح ا عبر الماسةةح الضةةوئي ،للتم

مع م.

م عرض ة ا على

ش ة ة ة ةةاش ة ة ة ةةة واس ة ة ة ةةعة ،وهو ما يزيد م متعة وانغماس األطفال في المناظر الجميلة التي قد تأخ هم إلى تجارب م
المضح ة عند رؤيت ا يمام م.

32

نشاط ختامي – "لعبة الصنم"
ّ
معلومات للمرشدين:
ال د

م الفعاليات الهتامية هو تلهيص اليوة وت وي

ِّ
تجارب ،كما ين ا تُشعرهم
ما خاضه األطفال م

بالمتعة والفرح.
سير النشاط:
ينقسم األطفال المشاركون في النشاط إلى مجموعتي  .نتفق مع األطفال على تسمية كل مجموعة بحس
عالقات منطقية تربط في ما بين ا ،نحو :مجموعة األشجار؛ مجموعة العصافير وه ا .حي نشغل
الموسيقى ،يتحرك جميع األطفال على ٍ
نحو حر وفي جميع االتجاهات .عند توقف الموسيقى ،على مجموعة
األشجار ين تقف ثابتة بال حراك ،مع تش يل ش ل الشجر م خالل يعضاء يجسام م (كأن يرفعوا األيدي
إلى األعلى مفتوحة وكأن ا األغصان –على سبيل المثال) .يما المجموعة الثانية (يي مجموعة العصافير)،
فتقوة هي يلضا بتقليد حركة العصافير (كأن تمسك بأغصان الشجر وكأن ا الطيور التي تقف على يغصان
األشجار).
مقترحات الختيار يسماء للمجموعات :يزهار ونحل؛ سالل وقطط؛ تربة و عاسيق؛ يوراق يشجار التوت و و
الحرير (القز)...
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اليوم التفعيلي الخامس
ّ
ست أرجل"
نشاط
افتتاحي – " ّ
ّ
معلومات للمرشدين:

نفتتح النشاط بمحا ثة مع األطفال ع الكائنات الحية التي نصا ف ا في فصل الربيع .نتطرق إلى وجو

الحشرات المستنفعة م األزهار ،ونتوسع قليال ولوال إلى ينوا ويسماء يخرل م الحشرات.
المستلزمات:
طبع اللقة؛ يلوان خشبية.
رسومات لبعض ينوا الحشرات؛ ُ
سير النشاط:
نج ز رسومات لبعض ينوا الحشرات ونكت

ثالثة يعدا في يسفل الصفحة بحيث ل ون يحد ه ه األعدا

الرقم " "6وهو عد يرجل الحشرات ،وفي رسمة العنكبوت العد " ."8لهتار كل طفل رسمة لحشر معينة،
لقوة بتلوي الرسمة في المرحلة األولى م تنفي النشاط .عند انت اء الجميع م التلوي  ،نعرض جميع
الرسمات يماة األطفال ،ونطرح علي م بعض األسئلة ع ش ل الحشرات المهتلفة ،ثم نطل
التشابه بين ا .نلف

انتباه م إلى ين لجميع الحشرات س

إلي م البحث ع

يرجل ما عدا العنكبوت فل ا ثماني يرجل .نعيد

الرسمات للطفال لكي لشيروا إلى العد " "6بالطبع الاللقة ،وفي رسمة العنكبوت إلى العد "."8ي اإلم ان
ين ُنسمع م يغنية "الحشرات" لترسيخ بعض المعلومات عن ا.
لم

االستعانة برابط "الحشرات" م منظومة البث

لرابط األغنية اآلم
اضغط هنا
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نشاط إثرائي تربو ّي – "هذه دورة حياتي"
ّ
المستلزمات:
وسائل إلضاحية ع

ور حيا بعض الحشرات؛ كرتون ملون يو لحون كرتونية يحا لة االستعمال؛ ِّمقص؛

حبوب القطنيات المهتلفة (يرز؛ حمص؛ فالولياء)...؛ مع رونة ملولبة الش ل؛ قط ؛ لمغ.
في اإلم ان إضافة موا يخرل حس

اختياركم.

سير النشاط:
نفتتح النشاط بمحا ثة ع مراحل نمو اإلنسان ،مبتدئي بمرحلة الطفولة منت ي بالشيهوخة ،موضحي
للطفال ين جميع المهلوقات الحية تمر في مراحل نمو وتطور في حيات ا .ننتقل إلى مراحل نمو الحشرات،
الم ِّ مة والتي تالئم مرحلة نموهم ونضج م ع
ُ
ونثري األطفال بالمعلومات ُ
نعرض ل م الصور اإللضاحية التي ج زناها سلفا .بعد ت وي وف م المعلومات والمراحل ،لهتار كل طفل

ور حيا الحشرات القصير ًّ
جدا.

حشر م الحشرات التي عرض

يمامه ويقوة بعمل إنتاجي توضيحي ع

ور حيات ا باستهداة الموا

المتاحة يمامه ومالءمت ا لش ل الحشر في كل مرحلة.
نتيح الفرلة يماة األطفال لطرح اقتراحات بمبا ر منه ،لمالءمة الموا وتنفي النشاط.
لم

االستعانة برابط "النحلة" م منظومة البث
لور توضيحية لفكر العمل اإلنتاجي
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توضيحية لدورة حياة بعض الحشرات:
رسومات
ّ
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نشاط ترفيهي حركي – "سباق الحشرات"
ّ
ّ
معلومات للمرشدين:

تس م األلعاب الحركية في تنمية وتطوير العضالت الغليظة ،باإلضافة إلى تحقيق يهدا

يخرل وتطوير

م ارات عديد في مجاالت النمو المهتلفة.
سير النشاط:
يبدي السباق طفالن يرغبان في افتتاح النشاط والمشاركة في اللع  ،بعد ين نكون قد هيأنا المساحة اآلمنة
والمالئمة للنشاط .م الم م تحديد المساحة وتوضيح حدو ها للطفال مسبقا ،والتشديد على قواعد الحركة
بأمان .لهتار كل ٍ
طفل نو الحشر التي يريد ين يتقمص ا ش ال وحركة .نشغل الموسيقى ،ويبدي السباق.

قصة – "لو كنت" – مكتبة الفانوس
ساعة ّ
معلومات للمرشدين:

قصة "لو كن " م تأليف إلا مداح ،ورسمات ا بريشة شارلوت شاما ،وهي م توزيع م تبة الفانوس.
تتحدث القصة ع النملة التي ي ار ت ين تكون مهلوقات كثير  ،ولك الم م يال تكون نملة؛ والسب

ين ا غير

قا ر على حمالة نفس ا م الهطر ،لكن ا تغير ريي ا حينما تسمع ِّ
تمني الثور ال ارب م الهطر ين ل ون
نملة لكي لهتفي في خرة اإلبر ،وحين اك ي رك
حجم ا الصغير.

النملة ين لدي ا قدر خارقة ال لمتلك ا يحد غيرها بسب
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المستلزمات:
قصة "لو كن " (م المم

تصويرها وعرض ا بواسطة ِّ
المسالط يو الحاسوب).

سير النشاط:
نعرض على األطفال لور الغال  ،ونتيح ل م الفرلة لالستدالل على مضمون القصة .بعد النقاش
والتهمي  ،نبدي بقراء القصة بدون عرض الرسومات ،ونشجع األطفال على تهيل الرسومات وربط ا بأحداث
السر  .نطرح على األطفال يسئلة في يعقاب القصة ،نحو :هل كن
آخر؟ ماوا كن
اكتشا

تتمنى ين تكون شهصا آخر يو مهلوقا

تتمنى ين تكون؟ لماوا؟ م خالل األسئلة المطروحة ،نعمل على توجيه األطفال إلى

قدرات م التي تميز ًّ
كال من م ويهمية التنو في القدرات بين م ،فكثير م األطفال ال يدركون قدرات م،

ويظنون ين قدرات غيرهم هي األفضل.
في اإلم ان عرض القصة على الشاشة الكبير عند قراءت ا في المر الثانية ،وولك لِّما في ا م رسمات
للحيوانات جميلة ومعبر .
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نشاط ختامي – "أكثر ما أعجبني"
ّ
معلومات للمرشدين:
لعي

يطفالنا ظروفا غير عا لة من بدء جائحة الكورونا؛ فقد خاضوا تجارب غير مسبوقة بالنسبة ل م ،إو

تأثرت مشاعرهم .ل ا ،علينا إتاحة إم انية التعبير ع مشاعرهم كلما سمح

لنا الظرو

ب لك.

سير النشاط:
رغبت م .م المفضل تشجيع جميع األطفال على المشاركة .يتقدة الطفل ويعبر ع

األطفال حس
لشارك
ُ
كثير خالل األلاة التفعيلية الهمسة
إعجابه بنشاط معي يو حدث معي يو لعبة يو يغنية يو قصة يعجبته ا
الماضية .يبدي حديثه بالجملة "يكثر ما يعجبني"...
 في اإلم ان ين ندير نقاشا مع األطفال ع شيء لم لعجب م يلضا. في اإلم ان ين لعبر يف ار الطاقم ع مشاعرهم يلضا ب كر يكثر شيء يعجب م في األلاةالتفعيلية الهمسة.
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ختاما ،نتمنى ين تنال الفعاليات استحسانكم،
وين تكون الموا الموضوعة في الملف قد
يس م

في إنجاح وتس يل عملكم مع األطفال في
األلاة التفعيلية الربيعية.
يخير ين تعم
ك لك نتمنى يوال و ا
الفائد والمتعة على يطفالنا الطيبي .

