مشروع اإلثراء التربوي
براعم في رياض األطفال

مقدمة
ِّ
ّ
التعليمي الذي أمامكم ُمع ّد لتفعيل األطفال في شهر ّأيار ضمن برنامج "براعم" .يحتوي البرنامج على أنشطة مختلفة
برنامج اإلثراء
ُُ
ّ
ّ
ّ
يكتسب فيها األطفال مهارات أساسية بطرق تعليمية ممتعة ومتنوعة.
افتتاحيّ ،
ّ
ثم ننتقل إلى نشاط تربو ّي ،فنشاط تلخيص ّي نختتم به يومنا.
نبدأ اليوم بنشاط
تعتمد األنشطة على قيام الطفل بتجارب ناجحة وأنشطة ّ
حيوية ذات صلة تعود عليه بالفائدة واكتساب املعلومات واملهارات
ّ
األساسية.
•
•
•

سوف نعمل هذا الشهر على إثراء األطفال بمها ات في التربية ّ
ّ
الجمالية ،من خالل موضوع هذا الشهر
الفن ّية ،وتعزيز القيم
ر
"أنا ُمبدع".
نعمل على إكساب الطفل خبرات ذات معنى من خاللها يستطيع التعبير عن ذاته وترجمة مشاعره ْ
عبر لوحة أو رسمة.
املواد واألدوات املالئمة للمنتج ّ
يشارك األطفال في اختيار ّ
الفن ّي.
املواد واألدوات ّ
نتيح الفرص أمام األطفال لخوض التجارب واالستكشاف من خالل التعامل مع ّ
الفن ّية املختلفة.

•
ّ
ّ
ّ
الجمالي لدى األطفال وتذوق الفن الراقي من خالل ممارسة الفنون بأنواعها املتعددة.
• نعمل على تطوير الجانب
ّ
ّ
ّ
ّ
املعرفية.
الجسدية؛
العاطفية؛
جتماعية؛
• نعمل على تطوير قدرات األطفال في املجاالت املختلفة :اال
• نعمل على تطوير االبتكار والخيال واإلبداع لدى األطفال.
علينا أن نتذكر ً
دائما ما يلي:
ّ
• الطفل هو شريكّ ،
فعال ،مبادر ومؤثر.
• نتيح لألطفال أن يقترحوا ً
أفكارا لتنفيذها.
ّ
ّ
االجتماعية من خالل املشاركة في األنشطة املقترحة.
يطور الطفل مهاراته
•
• يستمتع الطفل باملشاركة والنجاح من خالل ممارسة األنشطة واأللعاب على نحو ّ
يومي.

املضمون املركز ّي لشهر ّأيار هو "الفنان الصغير"
ّ
ّ
نعزز إدراك الطفل ّ
حياتية عديدة ،وذلك من خالل إتاحة الفرص أمامه باملشاركة واملبادرة في أنشطة
ألهم ّية فهم وتذويت خبرات
ّ
اليومية.
البرنامج

املعرفة:
االجتماعية من خالل مشاركة أفراد املجموعة في األنشطة ّ
ّ
ّ
الفن ّية.
يطور الطفل قدراته
ّ
ّ
ّ
واإلبداعي.
الخيالي
يوسع الطفل عامله
ً
بة من بينها لتنفيذ منتجه ّ
حل املشاكل عند تعامله مع ّ
ّ
يذوت الطفل ّ
آليات تساعده في ّ
الفن ّي.
املواد واألدوات واختيار األكثر مناس
يكتسب الطفل مهارات عديدة تزيد من قدرته على التعبير واإلبداع ،ويعرف على مفاهيم جديدة ،نحو :األشكال؛ األحجام؛ األلوان...
املسؤولية واحترام ْمل ّ
ّ
يدرك الطفل ّ
كية الغير.
أهم ّية التواصل بين أفراد املجموعة الواحدة ،وتزداد قدرته على تحمل
التعبير عن فكرة يكون من خالل استخدام مفردات اللغة ّ
الفن ّية املالئمة.

مهارات:
ذهنية؛ حركية؛ اجتماعية؛ عاطفية
ّ
يكتسب األطفال مهارات عديدة في مختلف مجاالت ّ
ّ
التعليمية املقترحة في هذا
النمو من خالل املشاركة والتجربة في أنشطة الخطة
ّ
اإلبداعية ،ومهارات
البرنامج؛ فهو برنامج يهدف إلى تنمية مهارات التفكير والتخطيط ،وتعزيز ثقة الطفل بنفسه ،وتطوير مهاراته
ً
املسؤولية والتعاون ،واملشاركة ّ
ّ
الفعالة ،والعالقات املتبادلة ،واملبادرة ،وتقوية وتدريب
التعبير عن النفس ،إضافة إلى تحمل
العضالت الغليظة والدقيقة.

القيم:
الجمالية ّ
ّ
والفن ّية
التربية
ّ
ّ
الحس الفن ّي لدى األطفال
تنمية
تعزيز الحوار الشائق واملتعة
ّ
الثقافية كأساس لجيل مثقف
تنمية املعرفة
ّ
اإليجابي بين األطفال
تعزيز التواصل
ّ
تعزيز ُمناخ تربو ّي
إيجابي وممتع ينبذ العنف
ّ
ّ
االجتماعي وتعزيز اإلحساس باالنتماء
عاطفي مع التراث
تنمية رابط
ّ
اإليجابية للذات وللمحيط
تعزيز الرؤية

إعداد وتطوير إبتسام شليان
تصميم جرافيكي هاجر أوِرن

ً
سوف نقترح عنوانا لكل أسبوع
األسبوع األول – فنون تشكيلية
َ
َ
َ
وحرف
األسبوع الثاني – خزف ِّ
األسبوع الثالث – فنّانون متميّزون
األسبوع الرابع – أشغال يدويّة

"فنون تشكيليّة"
األسبوع األ ّول

األول
اليوم ّ

نشاط
افتتاحي
ّ

أمسكت بلكرة
ُ

اليوم الثان

قص
حجر ورقة م ّ

اليوم الثالث

أختيّل لوحت

اليوم الرابع

ألعب مع األشكال

اليوم اخلامس

أغنية "علبة ألوان"

وجبة ساخنة صحية
نشاط
ائي
إثر ّ
بوي
تر ّ
نشاط
ختامي
ّ

أدهن صلصال

احلروف املُخفاة

ننتج إببداع

امللك أيمركم

أرسم لوحت

أعرض لوحت

حكاية

"نقطة على دفرت
أبيض"

صل ما بي النقط

أش ّكل جمس ًما

أحببت جمسم صديقي

مق ّدمة:

الفنون التش ك كككيلية س ك ك ّ الطفولة املبكرة ض ك ككرورية وها ة لتطور وجدانه و هاراته؛ إذ إّنا تتيح للطفل االس ك ككتمتاا ف ا افار ا خري عند ا
ميارس فعاليات الرسم والقص وتشكيل أشكار ابلصلصار أو الطني وغريها.
علينا أن نتيح لألافار فرصة ممارسة النشااات الفنكية مبتعة وتقبل مجيف النتائج؛ فاإلبداا واخللق أهم جودة املنتج أو النتيجة.

افتتاحي" :أمسكت بلكرة"
نشاط
ّ
املستلزمات:
كرة؛ الئحة أمساء ا افار.
سي النشاط:
جيلس ا افار على شككل للقة دائرية .تقرأ املرشكدة أمساء ا افار لتثبيت احلضكور .عند ا تقرأ االسكم ا ور الالئحة ،تر ي الكرة لصكال
االسككم ال ق أرأته .يتابف ا افار النشككاب بتناأل الكرة بينهم لسك االسككم ال ق تقرأر املرشككدة الئحة ا مساء .لني تصككل الكرة إىل الطفل
عند أراءة امسه ،يصكر " :أ سككت ابلكرة" .أ ا عند ا تقرأ املرشكدة اسكم ألد ا افار غري احلاضكري  ،فيعم الصكمت ...وهك ا لت بلوغ االسكم
ا خري الالئحة.

نتاجي "أدهن صلصال"
ائي تر ّ
بوي :نشاط إ ّ
نشاط إثر ّ
معلومات للمرشدين:
تعا ل الطفل ف املواد املختلفة عا ةً يس ك ككهم تطوير أدراته ال هنية والتفكريية ،وتعا له ف ادة الص ك ككلص ك ككار على وجه اخلصك ك كوص يعمل على
زايدة تركيزر وتنمية عض ككالته الدأيقة والغليظة ك لك .ابإلض ككافة إىل ا ذكر س ككاب ًقا ،نش ككاب ده الص ككلص ككار على وجه التحديد حيتاج الطفل
إىل ب ر جهد جس ك ك ك ككدق وذهن ،فض ك ك ك ك ًكال ع أنه يعمل على هتدئته وتقليل احلركة املفراة لدى بعض ا افار؛ وذلك أن اللع ابلص ك ك ك كلص ك ك ك ككار
يشعِرهم ابملتعة والرغبة املتابعة واالستمرار.
املستلزمات:
كرتون قوى (ביצוע)؛ صلصار لني على حن ٍو خمصوص.

سي النشاط:
ٍ
كورا خمتلفة تناس ك ك ك ك أدرات و س ك ك ك ككتوى ا افار احلركي وال هن .خيتار كل افل الش ك ك ك كككل أو اللولة اليت يريد
نعرض أ ام ا افار لولات وص ك ك ك ك ً
إنتاجها .حيصك ك ك ك ككل على ألوان الصك ك ك ك ككلصك ك ك ك ككار املالئمة الختيارر ،ث يبدأ العمل .على أفراد الطاأم أن يكونوا بني ا افار ،وذلك لتوجيههم وتقدمي
املسك ك ك ككاعدة واإلرشك ك ك ككاد لسك ك ك ك احلاجة .يفضك ك ك كل أن نبدأ بشك ك ك كككل لر ،ونتيح لألافار التفكري دون أيود .لك ميكننا اأراق اإل كانيات املرفقة
دعما اختيار البدائل.
لألافار ال ي حيتاجون ً
مناذج توضيحية للنشاب:

ختامي" :احلروف الـمخفيّة"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
ي وت ا افار املعلو ات على حن ٍو أجنف لني ميارسك ك ككون النشك ك ككااات املمتعة واملالئمة لقدراهتم .حي ا افار ألعاب احلروف وا رأام .نشك ك ككاانا
اخلتا ي اليوم يهدف إىل تنمية املهارة اللغوية لدى ا افار متييز احلرف ا ور الكلمة.
املستلزمات:
جتهز سب ًقا على كرتون قوى).
إشارة "أف" ( اإل كان أن تكون جاهزة إذا توافرت لدينا ،أو أن َّ
سي النشاط:
ت كر املرش ك ككدة احلروف برتيبها ا بتثي ،لك بطريقة خمتلفة ه ر املرة؛ إذ ت كر احلرف ا ور بص ك ككوت رتفف (مهزة) ث تس ك ككتمر تعداد احلروف
لس ك ترتيبها بصككمت .على الطفل املشككارأ أن يوأفها ت يشككاء بكلمة "أف" ف رفف إشككارة "أف" ،وعند ذلك ت كر املرشككدة احلرف ال ق
وصكلت إليه بصكوت رتفف ،فيحاور الطفل إجياد كلمة تبدأ ابحلرف ال ق ذكرته املرشكدة ،فإذا مل ينجح ه ا خيتار الطفل صكدي ًقا ليسكاعدر
العثور على الكلمة ،ث نقوم جبولة أخرى ف افل آخر .تكون املشاركة لس رغبة ا افار ،ولك علينا لث مجيف ا افار على املشاركة.

ص
نشاط
افتتاحي" :حجر ورقة مق ّ
ّ

معلومات للمرشدين:
س ككوف نتيح الفرص ككة اليوم لد ا افار أن خيتار هو جمموعة ا افار اليت س ككتتوىل جتهيز الوجبة ،وس ككيوزا املهام عليهم خالر لعبة "لجر
ورأة ِ قص" .اجلدير ابل كر أن ألعاب املنافسك ككة فيها الربح وفيها اخلسك ككارة .يسك ككتصك ككع ا افار تقبل اخلسك ككارة ،ول ا علينا أن نكون يقظني
كيح هلم أن املش ككاركة واالس ككتمتاا اللعِ مها عا الن أهم الربح،
عند ممارس ككة ألعاب املنافس ككة لتش ككجي ِف ا افار على تقبل اخلس ككارة ،والتوض ك ِ
وأن اخلاسر اليوم أد يكون راحبًا الغد.
سي النشاط:
ختتار املرش ك ك ككدة زوجني ا افار الراغبني املش ك ك ككاركة .ت كر املرش ك ك ككدة ا افار بتعليمات اللعبة وأبق عناص ك ك ككر اللعبة الثال ة هو ا أوى:
أصها؛ الورأة أأوى احلجر ن إب كاّنا تغليفه؛ احلجر أأوى ال ك ك ك ك ك ِمقص ن إب كانه كسرر .ت كرهم
املِقص أأوى الورأة ن إب كانه َّ
ض كا ابإلش ككارة املالئمة لكل عنص ككر عناص ككر اللعبة .يبدأ الطفالن ابللع  .الطفل اخلاس ككر يعود إىل كانه ويتقدم افل آخر ملنافس ككة الطفل
أي ً
الفائز .ونستمر على ه ا املنوار لت يبقى فائز والد ،ولين اأ خيتار جمموعة ا افار ( 5أافار) ليشاركوا جتهيز الوجبة.
لزايدة املتعة والرغبة املشاركة ،اإل كان عرض أغنية اللعبة لألافار .لرابط ا غنية ا اضغط هنا.

ج لوحت إببداع"
ائي تر ّ
بوي" :أُنت ُ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
نش ككاانا اإلنتاجي اليوم ،همتنا هتيئة املواد والظروف املالئمة ليتمك ا افار
تقييدات أو حتديد.

خلق نتج

بنات أفكارهم،

خياهلم اإلبداعي ،دون

املستلزمات:
ِ قص كات؛ صككم ؛ أصككاصككات ور /كراتني /صككور /كري  /يال ني خمتلفة ا شكككار وا لجام؛ خردوات؛ أش؛ ريش؛ خملَّفات بكرق ا أالم؛
أغطية وأشياء أخرى صغرية الئمة خللق لولة فنكية إببداا.
دائما أنه كلما كانت البيئة غنية ابملواد املتنوعة ،ازدادت أدرة ا افار ورغبتهم اإلنتاج واإلبداا.
علينا الت كر ً
سي النشاط:
تض ككف املرش ككدة على ااولة جانبية مجيف املوادّ املتالة واليت اس ككتطاعت جتهيزها أو احلص ككور عليها س ككالر أو أوعية الئمة .توزا ا افار
جمموعات ص ك ك ككغرية ،حبيث حتص ك ك ككل كل جمموعة على س ك ك ككلة أو وعاء فارغ .يتقدم ندوب كل جمموعة جلمف املواد الالز ة الس ك ك ككلة اخلاص ك ك كة
ابجملموعة إلنتاج اللولة التشكيلية بعد التشاور ا بينهم واالتفا على املواد املراد استخدا ها .تبدأ اجملموعات العمل بصورة لرة .تشجف
املرشدة ا افار على ختيل لولتهم الفنكية ،وعلى القيام بتجربة وفحص املواد واإل كانيات وإن مل تك ألوفة لديهم أو ستخد ة السابق.

ختامي" :امللك أيمركم"
نشاط
ّ
سي النشاط:
املهم أن نوض ككح لألافار أن ه ر لعبة ش ككعبية ،تعتمد على ختيل وجود لك يوجه ا وا ر ،كما احلكاايت .تس ككاهم ه ر اللعبة تطوير
تركيز ا افار وتوجيه انتباههم للتعليمات.
يس ككتمتف ا افار ابملش ككاركة ألعاب التض ككليل والفكاهة .تفتتح املرش ككدة النش ككاب ،وتوض كح تعليمات اللعبة" :عليكم القيام بتقليد احلركات اليت
أأوم هبكا فقط لني م ر امللكك بك لكك ،أق فقط عنكد كا تسك ك ك ك ك ك ككمعون مجلكة "امللكك م ركم" .أ كا لينمكا أالك إليكم تغيري احلرككة بكدون صك ك ك ك ك ك ككالبكة
الطل جبملة "امللك م ركم" ،فممنوا االنصك ك ك ككياا للطل  ،ن ه ا سك ك ك ككيخ ِرجكم اللعبة" .تقوم املرشك ك ك ككدة بدور امللك ،وتعمل على تضك ك ك ككليل
ا افار لت يعم جو الفكاهة واملرق ،ث تتابف اللعبة ابختيار ألد ا افار للقيام بدور امللك .اإل كان جتهيز اتج لوكي يلبسك ككه الطفل
املشارأ عند القيام ابللَّعِ .

افتتاحي" :أختيّل لوحت"
نشاط
ّ

سي النشاط:
نتحادث ف ا افار ع ا شياء اليت حنبها ونتخيلها ،أشياء نتمن أن حتدث أو أن حنصل عليها ،ث نوجههم لتخيل اللولة اليت يرغبون برمسها
اليوم .نشجعهم على ختيل أشياء يرغبون احلصور عليها .تلك جتربة مجيلة يرغبون خوضها.

بوي" :أرسم لوحت"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

املستلزمات:
ور أبيض حبجم A4؛ أأالم تلوي أبنواا خمتلفة (خشبية؛ ائية؛ ﭘكاندا؛ مشف -وغريها إذا وجد).

سي النشاط:
بعد احملاد ة ف ا افار ،حيصك ك ك ك ككل كل افل على ورأة بيضك ك ك ك ككاء وألوان
واسرجاعه خالر الرسم.

مجيف ا نواا اليت على ااولة اجملموعة .نطل إليهم رسك ك ك ك كم ا ختيلور،

ختامي" :أعرض لوحت"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين
تر ي ا نشككطة اخلتا ية إىل تنشككيط ذاكرة ا افار ،وإىل سككاعدهتم على ت ويت املعلو ات اليت اكتسككبوها
ذاته.

خالر املشككاركة والتجربة

اليوم

سي النشاط
يتشك ككارأ ا افار عرض لولاهتم اليت رمسوها .يتحدث كل افل ع ختيالته ورغباته .يتحدث ع اريقة تنفي ر للنشك ككاب ،وع اأتناعه ولبه
للعمل ال ق أام به .نشجف ا افار على إبداء رأيهم برمسات أصدأائهم.

افتتاحي" :ألعب مع األشكال"
نشاط
ّ

املستلزمات:
اارات أبشكار هندسية خمتلفة.

سي النشاط:
يش ككارأ ا افار حبسك ك رغبتهم .على الطفل املش ككارأ تص ككميم ش كككل (حنو :بيت؛ بناية؛ لديقة )...بِطارات ا ش كككار اهلندس ككية املختلفة.
اإل كان جتهيز اارات أبشكار خمتلفة الكرتون املقوى (ביצוע) أو الكﭘوليكﭼكار أو امليال ني.

قصة "نقطة
بويّ :
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

"–

معلومات للمرشدين:
أصة "نقطة على دفر أبيض" أتليف ورسم جلنار لاجو.
يهدف النص إىل تنمية خيار الطفل وكشفه على عامل النقط وا شكار بطر ثرية و شوأة.
يدرأ الطفل أمهية العمل اجلماعي وتعاون ا فراد للحصور على نتائج أفضل.
املستلزمات:
أصة "نقطة على دفر أبيض".

سي النشاط:
تعرض املرشدة صورة الغالف أ ام ا افار .تتحدث عهم بضف دأائق أبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم سالة للتخمني واالستدالر على ضمون
القص كة خالر ص ككورة الغالف :ا هي هوية القص كةا (العنوان؛ اس ككم الكات أو املالف؛ اس ككم الرس كام) .توض كح املرش ككدة أمهية وجود الرمسات
لألافار ،وتساعدهم على فهم وإدراأ ألداث القصة ،ث تبدأ بسرد القصة وعرض الصور خالر السرد.

ختامي" :صل النقاط"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
يهدف النشاب إىل تو يق العالأات بني ا افار ،وإدراأ أمهية العمل اجلماعي.

املستلزمات:
ابف الصقة دائرية الشكل كبرية احلجم؛ الصق ل َّون.
سي النشاط:
كانه
حتدد املرش ككدة النقط على ا رض بواس ككطة الطبف الالص ككقة .يقف ا افار املش ككاركون على النقط .تطل إىل ألد ا افار االنطال
كتقيما .يقف الطفالن على النقطة نفس ك ككها،
إىل نقطة أخرى .تض ك ككف املرش ك ككدة الالص ك ككق امللون على الطريق ال ق س ك ككلكه الطفل ليص ك ككبح خطا س ك ك ً
وحيددان النقطة التالية اليت سك ككينتقلون إليها .رة أخرى تضك ككف املرشك ككدة الالصك ككق على ا رض ،لتحدد الطريق املمتد نقطة إىل أخرى ،وهك ا
لت النقطة ا خرية ،ث تصل ا بني النقطة ا خرية ونقطة البداية بواسطة الالصق ،لتنتج لدينا لولة اخلطوب وا شكار.

افتتاحي :أغنية "علبة ألوان"
نشاط
ّ

املستلزمات:
أغنية "علبة ألوان"

ألبوم سناء عشر ال ق حيمل االسم نفسه "علبة ألوان" .لرابط ا غنية ا

اضغط هنا.

سي النشاط:
جيلس ا افار بش كككل نص ككف دائرة .نبدأ برديد كالم ا غنية بتدئني ابلالز ة ،نتقلني إىل البيت ا ور ،وننتقل إىل ا بيات ا خرى على حن ٍو
تدرجيي .إ كاننا أن نعرض ا غنية على الش ككاش ككة ،أو على املنظو ة الص ككوتية فقط (كل رش ككدة واختيارها) لنحث ا افار على املش ككاركة
الغناء مبتعة أكرب.

كلمات األغنية
الالزمة :حنن جمموعة أقالم
حنن منرسم بأللوان

فن صغية
بعلبة ّ

عاللوحة إبيد صغية

األول :أان إمسي اللون األمحر
البيت ّ

سحبتين ي ّد صغية

أان إمسي اللون األصفر

سحبتين ي ّد صغية

البيت الثان :أان إمسي اللون األزرق

سحبتين ي ّد صغية

أان إمسي اللون األسود

سحبتين ي ّد صغية

وعاللوحة بلون األمحر رح أرسم تفاحة صغية

وعاللوحة بلون األصفر رح أرسم مشس كبية

وعاللوحة بلون األزرق رح أرسم بركة صغية

وعاللوحة بلون األسود رح أرسم منلة صغية
البيت الثالث :أان إمسي اللون األخضر

سحبتين ي ّد صغية

وعاللوحة بلون األخضر رح أرسم شجرة صغية
أان إمسي اللون األبيض

سحبتين ي ّد صغية

وعاللوحة بلون األبيض رح أرسم غيمة كبية

بوي" :أش ّكل جمس ًما"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ
معلومات للمرشدين:
يسكتمتف ا افار عند ا تال س أيديهم الطني .ذاأ يسكهم تفري ااأاهتم والتنفيس ع شكاعرهم .اللع ابلطني يعمل على زايدة قة الطفل
دائما إعادة تشكككيل اجلسككم إذا أخطأ لت
بنفسككه؛ فهو يقوم بتجربة تعترب إجيابية وانجحة خالر تشكككيل ا جسككام مبادة الطني ،إذ إب كانه ً
حيص ك ك ككل على النتيجة اليت يريد دون أن يكرر اخلطأ رة أخرى .يعمل اللعِ ابلطني على تنمية اإلبداا لدى ا افار ،وك لك حيس ك ك ك املهارات
احلسية واحلركية لديه.
املستلزمات:
اني؛ دلو اء صغري؛ أعواد خشبية؛ أسالأ صغرية آ نة؛ ناديل ورأية؛ فرشاة انعمة؛ أوال أبشكار خمتلفة.
سي النشاط:
جتهز املرشككدة ااوالت العمل بفرش الشكراشككف للوأاية االتسككا  ،وإبلضككار دالء املاء والطني .نتيح الفرصككة أ ام ا افار ليشكككلوا ا جسككام
اليت يريدوّنا بص ك ك ككورة لرة ودون حتديد أو تقييد .اإل كان إض ك ك ككافة بعض املواد لعمل إض ك ك ككافات للمجس ك ك كم ال ق ش ك ك كككله الطفل .على الطاأم
لضورا فع ًاال ف ا افار والتنقل بينهم ابستمرار ،لتفقد اريقة العمل ،وتقدمي الدعم واملساعدة مل حيتاج ذلك.
احلضور
ً

ختامي" :أحببت جمسم صديقي"
نشاط
ّ
سي النشاط:
نتيح الفرصة أ ام ا افار للتعبري ع رأيهم ،ف احلفاظ على أسلوب قبور وغري جارق .حنثهم على تقبل والرام أعمار وآراء ز الئهم .نعمل
جمسم.
على توجيههم إىل التفكري على حن ٍو إجياب ورؤية اجلمار والتميز كل َّ

" خزف وحرف"
األسبوع الثان
نشاط

األول
اليوم ّ

اليوم الثان

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

طاق طاق طقيّة

تذ ّكر واربح

أصنّف أشيائي

أين املربّعات

األول
حريف ّ

افتتاحي
ّ

صحيّة
وجبة ساخنة ّ
نشاط
ئي
إثرا ّ
بوي
تر ّ
نشاط
ختامي
ّ

مندال

طوقي اجلميل

سحر الرمل

جولة قصية

أشيائي يف لوحة

أحب لو ...
كنت ّ

فسيفساء

أضف تعلي ًقا

قصة
ّ

"الرمسة املنحوسة"

األرقام املشاغبة

افتتاحي" :طاق طاق طقيّة"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
نشككاااتنا االفتتالية سككوف تشككمل أتكيد لضككور ا افار بطريقة ممتعة .سككن ِ
دخل إضككافة بسككيطة إىل اللعبة "اا اا اقية" لت جيرق أتكيد
لضور ا افار هل ا اليوم ،و الوأت ذاته سيختار ا افار املشاركون جتهيز الوجبة هل ا اليوم.
سي النشاط:
شاال أو أق غرض آخر،
جيلس ا افار على ا رض شك ِّلني للقة كبرية .ختتار املرشدة ألد ا افار الراغبني ابملشاركة .حيمل الطفل بيدر ً
ث جيور لور احللقة ِرد ًدا املقولة اخلاصة ابللعبة ف بعض اإلضافات ،على غرار:
الطفل الالع " :اا اا اقية"
ا افار احللقة ِ
كرري " :اقيتني بعِلِية"
الطفل" :أان فالن الفالين" (امسه واسم العائلة).
ا افار" :فالن لاضر اي علميت" -ي كرون اسم الطفل اكدي لضورر.
يكرر الطفل اجلمل نفسك ك ككها إىل أن ير ي الشك ك ككار خلف ألد ا افار ويسك ك ككتمر ابلدوران لور احللقة .عند ا يكعلم الطفل بوجود الشك ك ككار خلفه،
عليه التقااه واللحا ابلالع لت ميسك ك ككك به .عند ذلك جيلس الطفل وسك ك ككط احللقة وال يشك ك ككارأ أصك ك ككدأاءر اللعِ  .أ ا إذا أسك ك ككرا الطفل
اجللوس كان ز يله ،فيتابف اللع ف أصدأائه.
الالع
عند انتهاء اللعبة ،جيهز ا افار الفائزون اللعبة ائدة الطعام ف أفراد الطاأم.

بوي" :ماندال"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
ض كا ف البهجة؛ وذلك ّنا تشككعِر ا شككخاص ابلفرق والسككرور .إنه ف سككهل التنفي  ،وليس حباجة اىل وهبة أو الراف؛ إذ
تسككمى املانداال أي ً
مبجرد أن ترسم دوائر خالر شرود ذهنك وتستمر الرسم والتخطيط داخلها ،جتد نفسك أد رمست انداال.
"املانداال أو الدائرة ،هي جمموعة الر وز استعملت أِبل اهلندوسيني والبوذيني للتعبري ع صورة الكون امليتافيزيقي .بدأ ه ا الف
نطقة التبت ابهلند ،ث انتشر بعد ذلك الكثري دور العامل .وتعن كلمة " انداال" اللغة السنسكريتية الدائرة أو القرص ،والشائف ا ن
صطلحا عا ا ق ختطيط أو جدور أو منط هندسي يقدم الكون ع اريق "امليتافيزيقيا" أو "الر وز ويكيبيديا
أن " انداال" أصبحت
ً
ككاال ور ًوزا خمتلفة .هنالك تفاوت ص ككعوبة وتعقيد ا ش كككار والر وز .جتت ب املانداال ا ش ككخاص
املانداال عبارة ع دائرة حتتوق بداخلها أش ك ً
خمتلف ا عمار؛ فهي تعمل على هتدئة ا عصاب وختفف التوتر الناتج ع ضغوب احلياة.

مستلزمات:
رمسات انداال تعددة للتلوي تالئم ستوى أدرات ا افار وسنهم؛ أأالم تلوي خشبية َّ
حمددة ( ربية).
سي النشاط:
نعرض رس ك ككو ات املانداال أ ام ا افار ليختار كل نهم ا يس ك ككتميله بينها .نطل إىل ا افار تلوي ا جزاء الداخلية .اإل كان إعطاء
تعليمات عينة لطريقة التلوي  ،كتلوي ا شكار والر وز املتشاهبة بنفس ا لوان ،أو تلوي كل دائرة بنفس الطريقة وهك ا.
رفق مناذج لونة ابإلضافة إىل رمسات املانداال اجلاهزة للتلوي .
فن املندال مع املرشدة سالم سعدة
لالستزادة مرفق رابط ّ

ختامي" :طوقي مجيل"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
بعد أن أام ا افار بتلوي املانداال ،نتيح الفرصة أ ا هم إلنتاج املانداال بطريقة ممتعة وسهلة.
املستلزمات:
أاوا بالستيكية دائرية الشكل؛ الصق لون؛ لوق كا ل

الكﭘوليكﭼكار.

سي النشاط:
فاصال بينهما لئال يتأ ر أق نهما أبفكار
ختتار املرشدة افلني .حيصل كل افل نهما على او والصق .تضف بينهما لوق الكﭘوليكﭼكار ليشكل ً
ا خر عند القيام ابلنشك ك ك ككاب .يبدأ الطفالن العمل عند بدء مساا املوسك ك ك ككيقى ،فيضك ك ك ككف كل نهما اوأه على ا رض ويبدأ بتمرير الالصك ك ك ككق داخل
ككال عيَّكنًا لس ك ك اختيارر ،ليش ك كككل الطو انداال ّناية النش ك ككاب .عند انتهاء املوس ك ككيقى ،ينتهي الوأت.
الطو ابجتاهات خمتلفة ،نتِ ًجا ش ك ك ً
ترافِق النشاب وسيقى هادئة.

افتتاحي" :تذ ّكر واربح"
نشاط
ّ

معلومات:
صكص لليوم تنشكيط وتنمية ال اكرة البصكرية لدى ا افار .عند ا تكون ال اكرة البصكرية تطورة لدى ا افار،
يسكهم نشكاانا االفتتالي املخ َّ
تزداد أدرهتم على ت ويت املعلو ات املكتسبة ولفظها لوأت أاور ،وابلتايل يسهل استخراجها عند احلاجة.

سي النشاط:
ا افار أن
ترسك ككم املرشك ككدة على اللوق رسك ككة عناصك ككر نفس الفئة (حنو :رسك ككة أنواا الفاكهة؛ رس آالت وسك ككيقية ،)...ث تطل
العناصكر املرسكو ة ،أو إبلغاء ألدها ،وعلى ا افار متييز التغيري وت كر أ اك العناصكر سكاب ًقا أو اسكم
يغمضكوا أعينهم .تبدر كان عنصكري
العنصر ال ق جرى إلغاؤر.

نتاجي "سحر الرمل"
ائي تر ّ
بوي :نشاط إ ّ
نشاط إثر ّ
معلومات للمرشدين:
يش ك ك ككعر ا افار ابملتعة عند تعا لهم ف املواد اإلنتاجية املألوفة ،ويش ك ك ككعرون مبتعة وتش ك ك ككو أكرب عند تعا لهم ف واد جديدة وغري ألوفة .يكعد
الرسك ككم ابلر ل الفنون احلِرفية القدمية العامل .ا نباب هم أور عرفوا ه ا الف بعد اكتشك ككافهم السك ككاعة الر لية ،ث انتقل تدرجييا إىل سك ككائر
نااق العامل العرب وك لك الغرب ،وال سكيما املنااق اليت حتتوق على ا نواا ا سكاسكية الر ل كالكوارتز واملازار .اإل كان اسكتخدام الر ل
املتوافر لدينا ،أو امللح -إذا واجهنا صعوبة توفري الر ل.
املستلزمات:
ر ل أو لح؛ بودرة أصك ك ككباغ الطعام؛ أارورة شك ك ككفافة؛ أسك ك ككيا خشك ك ككبية ذات ٍ
رؤوس دأيقة؛ أطف صك ك ككغرية
االستعمار؛ ِحمقان صغري.

الصك ك ككلصك ك ككار؛ أكواب شك ك ككفافة ألادية

سي النشاط:
ا افار على الطاولة نفسك ككها ،أق على حن ِو ا نتجهز
اإل كان جتهيز ااوالت العمل بشك كككل اويل كي يتسك ككن جلوس أكرب عدد ممك
للقيام بورش ك ككة عمل مجاعية .مند الش ك كراش ك ككف البالس ك ككيتيكية على ااوالت العمل .نوزا املواد على ا افار ،حبيث حيص ك ككل كل افل على أارورته
الش ك ككفافة ،وأص ك ككباغ الطعام املتالة ،وعلى س ك ككيّ خش ك ك  ،وكاوس ليئة مبادة الر ل لس ك ك عدد أص ك ككباغ الطعام .يلون ا افار الر ل اب ص ك ككباغ
املتالة ،ث يبدأون بس ككك الر ل داخل القارورة ابحملقان الص ككغري وبش كككل لر .اإل كان توجيههم لطريقة العمل (على س ككبيل املثار :س ككك
كمية أليلة كل لون ث حتريك الر ل داخل القارورة بواس ك ككطة الس ك ككيّ اخلش ك ك لت متتل متا ً ا) .نقفل القارورة بقطعة ص ك ككغرية الص ك ككلصك ككار
لتمنف حترأ الر ل داخل القارورة.

ختامي" :مربع ضخم"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
نشككاانا اخلتا ي اليوم عبارة ع افتتالية لربانجمنا ونشككاااتنا يوم غد .نعمل على تدري ا افار على كيفية بناء الشكككل اهلندسككي املربف ،وعلى
تعريفهم مبميزاته وصفاته (أربعة أضالا تساوية؛ أربعة رؤوس؛ أربف زوااي).
املستلزمات:
اجملسمات اخلشبية.
لعبة َّ
سي النشاط:
ختتار املرش ك ككدة عدد ا افار الراغبني ابملش ك ككاركة .توزا ا افار
اجملموعة اليت تبن املربف ا كرب هي اجملموعة الفائزة.

جمموعتني تس ك ككاويتني ،لتبن كل جمموعة ربك ًعا بواس ك ككطة اجمل َّس ك كمات اخلش ك ككبية.

افتتاحي" :أين املربّعات?"
نشاط
ّ
املستلزمات:
ربعات صغرية

واد خمتلفة (كرتون لون؛ أورا ؛ خرز؛ أزرار؛ لجارة؛ صور؛ خش )...؛ أكواب أو أوعية صغرية.

سي النشاط:
تطل املرشك ككدة ا افار التجور غرفة الصك ككف ،والبحث ع ربعات صك ككغرية ومجعها ووضك كعها كوب أو وعاء صك ككغري .اإل كان أن
واد خمتلفة وتنشر عدة أ اك غرفة الصف (بني ا لعاب؛ على الرفوف؛ املكتبة؛ بني ا لوان.)...
جتهز سب ًقا ربعات

بوي" :فسيفساء"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ
معلومات للمرشدين:
تكعد الفسككيفسككاء أمجل فنون الزخرفة .اسككتعملت سككاب ًقا الكنائس واملعابد الرو انية .اإل كان رؤيتها أيقوانت وجدران الكنائس لت
واد خمتلفة.
ضك كا لرسك ككم اخلرائط عليها .الزخرفة ابلفسك ككيفسك ككاء تعن تزيني اللولة أو الرمسة بقطف صك ككغرية
يو نا ه ا .اسك ككتعملت الفسك ككيفسك ككاء أي ً
ولنحصل على لولة زخرفة بطريقة مجيلة جدا ،حنرص على أن تكون القطف راصة.
املستلزمات:
كراتني لونة وأورا وصك ككور وغريها املواد قصك ككوصك ككة على شك كككل ربعات صك ككغرية؛ خرز؛ ألجار وغريها
ِ قصات؛ رمسات لس اختيار املرشدة.

املواد أبلجام صك ككغرية؛ صك ككم ؛

سي النشاط:
حيصكل كلّ افل على رمسة خيتارها ،وعلى صكم  ،وعلى املواد اليت جهزهتا املرشكدة سكب ًقا .يبدأ ا افار إبلصكا القطف الصكغرية داخل الرمسة.
توضح املرشدة لألافار أنه إب كاّنم أص ِ
القطف إىل أِطف أصغر أو أشكار أخرى غري املربف لس لاجتهم إىل تعبئة الرمسة.

כל הזכויות שמורות לסטודיו לאמנות הפסיפס של אירית אורפז
مجيف احلقو حمفوظة الستوديو فنون الفسيفساء – إيريت أورابز

ختامي" :جولة قصية"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
اجلوالت ألضان الطبيعة تسهم

زايدة شعور ا افار ابملتعة والنشاب ،وك لك تعمل على تطوير احلس الفن اجلمايل لديهم.

املستلزمات:
كيس بالستيك لكل افل.
سي النشاط:
نتفقد املكان ال ق خططنا التنزر فيه ف ا افار ،كي نتأكد
الس ك ك ككلوأ املالئم خالر اجلولة لكي حنافظ على أنفس ك ك ككنا
ولفظه

أنه آ ِ هلم .خنرج إىل الطبيعة ف ا افار ،بعد توضك ك ك ك ككيح التعليمات بشك ك ك ك ككأن

الئما لوض ك ك ككعه
أق أذى أو ض ك ك ككرر .نطل إىل ا افار مجف ا جيدونه ً

لولتهم،

الكيس اخلاص هبم .تراوق الفرة الز نية للجولة بني  10و  15دأيقة.

افتتاحي" :أصنّف أشيائي"
نشاط
ّ

سي النشاط:
يصك ك ك ككنف كل افل ا مجف خالر اجلولة أ ام اجلميف .تتاق الفرصك ك ك ككة أ ام ا افار للتحدث ع ا شك ك ك ككياء املتشك ك ك ككاهبة اليت مجعوها ،وع إ كانية
استخدا ها لولتهم اليوم .نتيح الفرصة لألافار لتوضيح عايري تصنيفهم لألغراض ،ووصفها واملقارنة بينها.
لالستزادة مرفق رابط لقاء للوصف واملقارنة مع املرشدة أنوار األنوار

نتنزه ،جنمع فننتج"
بويّ " :
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

املستلزمات:
أغراض ا افار اليت مجعوها خالر اجلولة؛ أورا بيضاء حبجم A3؛ صم .
سي النشاط:
تقس ك ك كم املرش ك ك ككدة ا افار إىل جمموعات ص ك ك ككغرية .تتش ك ك ككارأ اجملموعة ا غراض اليت مجعها ا افار اجلولة .ينتِجون لولة مجيف املواد .على
الطاأم أن يكون ف ا افار ،لتوجيههم و سك ك ككاعدهتم اختيار املواد واسك ك ككتخدا ها على حن ٍو يتناسك ك ك ف تطلبات اللولة اليت ينتجوّنا .عند
انتهاء ا افار تنفي النشاب ،تعرض املرشدة نتجاهتم وتثن على مجيعها.
"نتنزه يف الطبيعة" مع املربّية إميان إلياس
مرفق رابط ّ

ختامي :لعبة "أضف تعلي ًقا"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
املهم جكدا تكدريك ا افكار على التعبري ع رأيهم أعمكار فنكيكة يشك ك ك ك ك ك ككاهكدوّنكا ،ف احلفكاظ على الرام ا خر وتقبكل العمكل الفن أو املنتج،
غايرا ل وأهم أو رأيهم .و شهر الفنون على وجه التحديد ،علينا تدريبهم على ت و الف ونقدر ابلرام.
وإن كان ً
املستلزمات:
لولات مجيف اجملموعات.

سي النشاط:
ختتار املرش ك ك ككدة ألد ا افار الراغبني ابملش ك ك ككاركة ليعرب ع رأيه ا عمار الفنكية اليت أ ا ه ،ث خيتار املنتج ا أرب إىل ذوأه ،أق ال ق أعجبه.
حتاور املرشدة ابستمرار إظهار متيز ومجار كل نتج بدون بالغة وبدون راوغة.

افتتاحي" :حرويف املزخرفة"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
مجيال،
ككال ً
الزخرفة هي جمموعة نقط وخطوب وأش ك كككار هندس ك ككية ورس ك ككوم ليواانت ونبااتت وكلمات تداخلة و تناس ك ككقة ا بينها ،تعطي ش ك ك ً
وتس ككتعمل لتزيني املباين وا واين واملالبس واجلوا ف والكنائس واملداف والنقود والعمالت والقص ككور وبعض أعالم الدور (ويكيك ك ك ك ك ك ك ك ككﭘيداي ،املوس ككوعة
احلرة).
املستلزمات:
احلروف اهلجائية طبوعة نفصلة؛ ألوان خشبية؛ ابف الصقة أبشكار تنوعة.
سي النشاط:
حيصل كل افل على أور لرف
مناذج توضيحية:

امسه ،فيزينه ث يزخرفه ابلرمسات والطبف الالصقة.

للمزيد مرفق رابط معرفة احلروف مع املرشدة القطريّة أنوار األنوار

قصة "الرمسة املنحوسة"
بويّ :
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
أصة "الرمسة املنحوسة" أتليف يوهاان ِ
تيدر ،ورمساهتا بريشة إميا أدبوجه.
يعاجل النص أضك ككية شك ككاعر الغضك ك واإللباب لدى ا افار عند ا يفشك ككلون جتر ٍبة ا ،على حن ِو ا لدث ف الطفلة "نعنف" اليت أرادت أن
ترسم رمسة ثل أخيها ا كرب ،ولكنها مل تنجح ذلك .حتصل الطفلة "نعنف" على الدعم أخيها لتتغل على املشاعر السلبية اليت راودهتا.
املستلزمات:
أصة "الرمسة املنحوسة".
سي النشاط:
تكعرض املرشدة صورة الغالف أ ام ا افار .تتحدث عهم بضف دأائق أبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم سالة للتخمني واالستدالر على ضمون
القص كة خالر ص ككورة الغالف :ا هي هوية القص كةا (العنوان؛ اس ككم الكات أو املالف؛ اس ككم الرس كام) .توض كح املرش ككدة أمهية وجود الرمسات
لألافار ،وتساعدهم على فهم وإدراأ ألداث القصة ،ث تبدأ بسرد القصة وعرض الصور خالر السرد.

ختامي" :األرقام الشقيّة"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
ا رأام هي جزء ممتف لياة ا افار؛ فهم حيبون التعا ل عها
الفنكية على ا رأام عند تلوينها وتزيينها ابملواد املتوافرة لدينا.

خالر النشك ك ك ككااات املختلفة .يدرأ ا افار أن إب كاّنم إضك ك ك ككافة ملسك ك ك ككتهم

املستلزمات:
أرأام طبوعة؛ أشكار وأغراض تنوعة تصلح لتزيني ا رأام (حنو :الطبف الالصقة؛ اخلرز؛ الريش؛ الكرات الصوفية الصغرية وغريها)؛ صم .
سي النشاط:
خيتار كل افل الرأم ال ق حي  ،ويبدأ بتزيينه ابملواد املتالة أ ا ه .ت ِ
وجه املرشككدة ا افار إىل اسككتخدام املواد بطريقة الئمة .تسككمح هلم بتنفي
اأرالاهتم وإن مل تتوافق ف فكرهتا؛ إذ إن اهلدف النشككاب هو تدري ا افار على ممارسككة الف وإضككافة ذوأهم اخلاص على الرمسة –فضك ًكال
ع االستمتاا ابلعمل.

فنّانون متميّزون
األسبوع الثالث

افتتاحي
نشاط
ّ

اليوم األ ّول

اليوم الثان

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

نصفي اآلخر

أحب
أحببت /مل ّ

سلوى اي سلوى

مشاهدة معرض الفنّان
"حانوخ ﭬيرب"

لعبة فريز األلوان

وجبة ساخنة صحية
ائي
نشاط إثر ّ
بوي
تر ّ

فيلم عن الفنّان
"هنري ماتيس"

ختامي
نشاط
ّ

جنمع ال ُقصاصات

لوحة من

ال ُقصاصات

سهال /كان
كان ً
صعبًا

إعادة جتميع

كراس منطيّة

فكريت يف لوحة

أرسم مبتعة

أحت ّدث عن فكريت

املتاهة

افتتاحي" :نصفي اآلخر"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
أشكاال خمتلفة قصوصة إىل نصفني تساويني ،حنو :أل ؛ فراشة؛ وردة؛ حنلة؛ دعسوأة...
جنهز سب ًقا
ً

سي النشاط:
حيصل كل افل على أطعة قصوصة الور أو الكرتون امللون ،ث يبدأ ابلبحث ع نصفه ا خر.
فعليه أن جيد النصف ا خر القل ف ألد ا افار ،وهك ا...

حيصل على أصاصة نصف أل ،

بوي :عرض فيلم عن الفنّان الفرنسي
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

"هنري ماتيس"

معلومات للمرشدين:
متيَّكز الفنان الفرنسي "هنرق اتيس" بف القصاصات؛ فقد اعتمد تشكيل لولاته على أصاصات الور  .تشكيل اللولات الفنكية
شكال وتنفي ً ا.
أصاصات الور
أمجل الفنون وأأرهبا إىل ا افار تعةً و ً
أيضا سهلة التنفي .
شاهدة الفيلم تسهم زايدة رغبة ا افار مبمارسة ه ا الف  ،وال سيما بعد رؤية اللولات املميزة واليت تبدو ً
املستلزمات:
جهاز عرض ضوئي أو شاشة كبرية؛ كرب صوت؛ لرابط الفيلم ا

اضغط هنا.

سي النشاط:
منهد لألافار ابلتحدث ع شخصية الفنان ،فنعطيهم نب ة خمتصرة ع لياته ( اإل كان االستعانة مبواأف البحث أو ابلفيلم املعروض).
نعرض الفيلم ونسلط الضوء على اللولات املعروضة ،ونشري إىل قادير املتعة اليت ميك أن جننيها لني نقوم بعمل شابه لك أبفكار جديدة
امللونة.
نا .نطل إىل ا افار التفكري لولة خاصة هبم يرغبون إبنتاجها القصاصات َّ

ختامي" :قُصاصاتنا يف لوحة"
نشاط
ّ
املستلزمات:
القصاصات اليت استخد ها ا افار

نشاانا االفتتالي اليوم.

سي النشاط:
جيلس ا افار على املقاعد بشكل نصف دائرة .تضف املرشدة لولا كرتون الربيستور على ااولة الوسط .ي ِ
لصق ا افار أصاصاهتم
ً
على اللولة على حن ٍو لر .عند انتهاء ا افار إلصا أصاصاهتم على اللولة املشركة ،نتيح هلم الفرصة لطرق اأرالاهتم إلضافة خطوب
أو رمسات أو أق شيء آخر لتجميل اللولة.

أحب"
نشاط
افتتاحي" :أحببت /مل ّ
ّ
سي النشاط:
جيلس ا افار على املقاعد بشكل نصف دائرة .يشارأ ا افار لس رغبتهم ،حبيث يعربون ع النشاب أو احلدث ال ق ألبور أو مل حيبور
نشااات اليوم السابق ،و ا هو النشاب ال ق كانوا يرغبون املشاركة به .الضرورق مساا رغبات ا افار وحماولة دجمها ابلربان ج اليو ي.
تسجل املرشدة لضور ا افار عند شاركتهم النشاب ،وتشجف مجيف ا افار على املشاركة.

بوي" :لوحة من القصاصات"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ
املستلزمات:
أصاصات الور امللون؛ صم ؛ أورا بيضاء حبجم .A4
سي النشاط:
توزا املرشدة ا افار جمموعات صغرية كونة  6-5أافار .حتصل كل جمموعة على كمية كافية القصاصات ،وعلى صم
وِ قصات .تطل املرشدة إىل ا افار ختيل أشياء مجيلة حيبوّنا ،أو أ اك يرغبون ابل هاب إليها .يبدأ كل افل برمجة ختيالته وإنتاج لولته
القصاصات املتوافرة .اإل كان أص القصاصات إىل أِطف أصغر أو أشكار أخرى لس لاجتهم إىل إنتاج لولتهم.

للمزيد من األنشطة الفنيّة مرفق رابط رحلة فنيّة مع املرشدة هويدة زيتون

سهال /كان صعبًا"
نشاط
ختامي" :كان ً
ّ
معلومات للمرشدين:
خالر نشاانا اخلتا ي اليوم ،سوف نتيح الفرصة أ ام ا افار للتعبري ع شاعرهم خالر تنفي النشاب السابق (التمتف أو االستصعاب).
مستلزمات النشاط:
للقات بالستيكية بلونني خمتلفني.

سي النشاط:
نبعثر احللقات ابللونني على ا رض .حندد ًعا لون احللقات اليت تدر على الشعور ابلسهولة واللون ا خر ال ق يدر على الصعوبة .ختتار
املرشدة ا افار على حن ٍو عشوائي ،ليشاركوا النشاب .الطفل ال ق شعر بسهولة تنفي النشاب يدخل إىل احللقة املالئمة ،وك لك ا ر
ابلنسبة للطفل ال ق شعر ابلصعوبة خالر تنفي النشابّ .ناية النشاب ،نتيح الفرصة لألافار للتعبري واإلفصاق ع سب ه ا الشعور،
حماولني ارق اأرالات وللور وار لألافار ال ي وجدوا صعوبة أد تساعدهم النشااات القاد ة.

افتتاحي" :سلوى اي سلوى"
نشاط
ّ

سي النشاط:
يشكل ا افار للقة غلقة .يشارأ الطفل ال ق يرغ ب لك ،فيدخل وسط احللقة حبيث جيلس بوضعية القرفصاء ،غطيا وجهه كأنه ٍ
ابأ
ً
أو لزي  .يقوم ا افار احللقة مبناداة الطفل الالع :
 "سلوى اي سلوى ليش عمتبكي"ا "بدق رفيقات". "ا يال أو ي نكقي".أائال" :ليس أنت ...ليس أنت ...أنت" ،وي كر اسم الطفل ال ق اختارر
شريا إبصبعه على ز الئه ً
يقف الالع ويبدأ ابملرور على ا افار ً
لتاكد املرشدة لضور الطفل.

بوي" :إعادة جتميع"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

املستلزمات:
رمسات خمتلفة للتلوي حبجم A3؛ ألوان ﭘكاندا؛ ألواق

ﭘكوليكﭼكار قصوصة حبجم الرمسات؛ ِ قصات؛ صم .

سي النشاط:
نوزا ا افار إىل  4أو  5جمموعات صغرية .ختتار كل جمموعة الرمسة اليت ترغ بتلوينها .يقوم ا افار بعمل مجاعي مميَّز خالر املشاركة
تلوي الرمسة وتبادر ا راء وا فكار .بعد االنتهاء تلوي الرمسة ،تقوم كل جمموعة بقص الرمسة امللونة إىل أصاصات صغرية ،ث تعيد
إلصاأها على لوق الكﭘكوليكﭼكار وتنتج لولة جديدة دون التقيد بركي ا أسام بشكلها الصحيح وكأّنا ﭘكازر.
يعمل النشاب على زايدة احلس اجلمايل لدى ا افار والقدرة على اإلبداا ،كما أنه يثرق ا افار أبفكار جديدة اجملار الفن خالر
التجربة واملمارسة وتعدد ا فكار وا راء.

ختامي" :كراس منطيّة"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
تدري ا افار على عرفة ا مناب لس ا شكار أو ا لوان وغريها يسهم تنمية أدرة ا افار على التنبا و عرفة الشكل أو اللون التايل
أيضا آليات حلل املشاكل وفهم ا خطاء ،ابإلضافة إىل أوة املاللظة والركيز.
لس التسلسل واملعطيات السابقة ،ويكتس الطفل ً

املستلزمات:
وسيقى؛ كرب صوت؛ كراسي البستان أبلوان خمتلفة.
سي النشاط:
افال لس رغبته ابملشاركة .ترت الكراسي لس منط عني ،كأن يكون لس اللون ،أو لس وضعية الكراسي (أن
ختتار املرشدة ً
يوضف كرسي عكس ا خر) ،أو لس أق ترتي آخر جتدر ناسبًا .على الطفل املشارأ ترتي الكراسي لس النمط ال ق أا ت به
هارات وأدرات أد يكتسبها ا افار.
املرشدة .علينا لث ا افار على املشاركة ،لِما النشاب

افتتاحي" :معرض الفنّان حانوخ ﭘـيـﭭـن لل ُخردوات"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
إ راء ا افار مبعلو ات جديدة يزيدهم عرفةً و قةً ابلنفس؛ إذ يتعرف ا افار على ار وأسالي جديدة تساعدهم على إنتاج لولات
املواد غري القابلة لالستعمار أبفكار جديدة.
اشتهر الفنان اإلسرائيلي العاملي لانو ﭘكيكﭭك بف اخلردوات ،ليث أام ابستخدام واد خمتلفة تكوي لولاته بطريقة خمتلفة وجديدة ،ومتيز
أبسلوب إبداعي وسهل ومجيل.
املستلزمات:
شاشة عرض كبرية؛ جهاز ضوئي؛ رابط ﭬيديو املعرض.
سي النشاط:
أصريا ع عرض الفنان لانو ﭘكيكﭭك  .يتأ ل ا افار
جيلس ا افار على املقاعد بشكل يتيح جلميعهم جمار رؤية الشاشة .نعرض ً
فيلما ً
أفكارا جديدة إب كاّنم تنفي ها.
لولاته املصنوعة اخلردوات بطر بتكرة .يكتس ا افار أسالي و ً

بوي" :فكريت يف لوحة من ال ُُرداوات"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

املستلزمات:
كرتون قوى َّلون؛ ِ قصات؛ صم و واد أخرى تالة
املعرض).

البستان أو

اإل كان جتهيزها سب ًقا (بوسعكم االستعانة أبفكار

لولات

سي النشاط:
حيصل كل افل على أطعة الكرتون املقوى .خيتار املواد اليت يرغ ابستخدا ها لصنف لولته .نوجه ا افار إىل التخطيط املسبق أبل
البدء ابلعمل .اإل كان اباعة بعض اللولات وعرضها على جدران البستان؛ وذلك لينكشف ا افار على عدد أكرب ا فكار ،إذ
تساعدهم على التخطيط واالختيار خالر الد ج بني ا فكار املختلفة املعروضة.

כל הזכויות שמורות לאמן חנוך פיבן
جميع الحقوق محفوظة للفنّان حانوخ فيبن

ختامي" :أحت ّدث عن فكريت"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
القدرة على االختيار هي هارة علينا تطويرها لدى ا افار
توجيههم وإرشادهم إذا تطل ا ر ذلك.

خالر إاتلة فرص االختيار أ ا هم وعدم فرض اختياراتنا عليهم .نستطيف

املستلزمات:

أأنعة شخصيات القصة؛ ِ قصات؛ صم ؛ أسيا أو عيدان خشبية؛ شريط لوّن.
سي النشاط:
نتحدث ف ا افار ع العرض النهائي ،وع ضرورة أن خيتار كل افل شخصيةً شخصيات القصة للقيام بتقمصها ومتثيلها عند عرضها
على املسرق .نتحدث ع أمهية دور كل فرد نا إجناق العرض.
نكعرض أ ام ا افار رسو ات ا أنعة اليت جهزانها سب ًقا ،ونتيح الفرصة أ ام ا افار ابختيار الشخصية اليت يرغبون بتقمصها خالر العرض
امللون.
النهائي ،فيلونوّنا ويقصوّنا .نثبت القناا على السيّ أو نربطه بكال الطرفني بواسطة الشريط َّ

افتتاحي" :لعبة فريز األلوان"
نشاط
ّ
املستلزمات:
أورا بيضاء حبجم A4؛ ألوان تنوعة؛ وسيقى إبيقاعات خمتلفة.
سي النشاط:
حيصل كل افل على ورأة بيضاء وألوان .تشغل املرشدة املوسيقى ،وعلى ا افار أن يرمسوا لس سرعة ونوا اإليقاا .عند إيقاف املوسيقى،
َّدا .نكرر العملية أكثر
على كل ا افار التوأف ع الرسم وإبقاء يدر كاّنا متا ً ا ثل ا لعبة الفريز .تشغل املرشدة املوسيقى جمد ً
رة ،ث نعرض أ ام اجلميف رسو ات ا افار اليت نتجت عند انتهاء النشاب.

تعليمي" :أرسم مبتعة"
ائي
ّ
نشاط إثر ّ
معلومات للمرشدين:
"ﭘكابلو رويز ﭘكيكاسو" رسام وحنات وفنان تشكيلي إسباين .هو أور
الفنكية.

أسس ف التكعيبية أق استخدام ا شكار اهلندسية

املستلزمات:
جهاز ضوئي للعرض؛ شاشة كبرية؛ أورا بيضاء؛ أأالم توش ائية ابللون ا سود؛ ألوان خشبية للتلوي ؛ رابط الكﭭكيديو ا

رسم اللولات

.

سي النشاط:
نتحدث ف ا افار ع يوهلم وأساليبهم اليت يستخد وّنا الرسم ،وع ا لوان احملبَّبة لديهم ،وا شكار اليت يرغبون برمسها أو يستعينون
شهورا يستخدم هو ك لك ا شكار اهلندسية رسم لولاته ،ويدعى ﭘكابلو ﭘكيكاسو ،فهل
هبا لرسم رسو اهتم .ن كر هلم أن هنالك رسا ً ا
ً
حتبون تعلم الرسم ه ا الفنانا اليوم سوف نرسم رمسات ضحكة وممتعة .نعرض الكﭭكيديو على الشاشة ،ونتيح الفرصة أ ام ا افار للقيام
بتطبيق ار وأسالي الرسم املعروضة ابلكﭭيديو -وهي على اريقة الفنان ﭘكيكاسو.

ختامي" :املتاهة"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
تعة ا افار ،وال سيما لني يكون فيها حت ٍد و نافسة.
ا لعاب احلركية تزيد
املستلزمات:
جمسمات البستان اخلشبية؛ وسيقى؛ كرب صوت.
َّ
سي النشاط:
اجملسمات على شكل تاهة ،حبيث تغلق بعض الطر وتفتح بعضها .على الطفل املشا ِرأ عبور املتاهة أبل انتهاء املوسيقى.
ترت املرشدة َّ
نشجف مجيف ا افار على املشاركة لتعم الفائدة واملتعة على اجلميف.

"أشغال يدويّة"
األسبوع الرابع

األول
اليوم ّ

نشاط
افتتاحي
ّ

مسار األقدام

اليوم الثان

لعبة البالوانت

اليوم الثالث

لعبة الذاكرة

اليوم الرابع

نتح ّدث مع
األصدقاء

اليوم اخلامس

أطبع قدمي
ُ

وجبة ساخنة صحية
نشاط
ائي
إثر ّ
بوي
تر ّ
نشاط
ختامي
ّ

قالديت

سباق اجملسمات

أمجل صورة

بلنفخ أنقل الكرة

بقت اجلميلة

فزر
حزر ّ
ّ

قصة "حكاايت
ّ
الليل"

سباق الكرات

امللونة
كربونت ّ

املعرض الكبي

افتتاحي" :مسار األقدام"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
جنهز سب ًقا أصاصات لألأدام ،ونرتبها سار يبدأ املدخل القري للروضة /للبستان لت الدخور إىل الروضة /البستان ،على أن تكون
ا أدام على شكل أزواج وابجتاهات خمتلفة .ننثر على أرض البستان بطاأات أمساء ا افار كتوبة بصورة واضحة .اإل كان جعل البطاأة
عبارة ع ابعة بيضاء ستطيلة الصقة ،كي يتمك ا افار إزالة الورأة اخللفية وإلصاأها على اللولة.
املستلزمات:
كرتون لون؛ ِ قص؛ الصق شفاف عريض؛ وسيقى محاسية لألافار؛ بطاأات أمساء ا افار؛ لولة

الكرتون املقوى.

سي النشاط:
يصطف ا افار اخلارج على شكل اابور ،ويبدأ الطفل ا ور ابلقفز على أد يه لس اجتاهاهتا ،لت يصل إىل داخل الروضة /البستان.
عند وصوله إىل ّناية املسار ،يلتقط بطاأة امسه ع ا رض وي ِ
لصقها على اللولة اليت جهزهتا املرشدة .عند جلوس مجيف ا افار على
قاعدهم ،تثبت املرشدة احلضور لس بطاأات ا مساء اليت على اللولة.

بوي" :قالديت"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

املستلزمات:
عكرونة أبشكار خمتلفة (على أن حتتوق على فتحة أو ممر صغري)؛ أصباغ اعام سائلة أبلوان خمتلفة؛ خيط تني.

سي النشاط:
حيصل ا افار على كميات تساوية املعكرونة ،ث يضعوّنا داخل كيس صغري على أن يكون تينًا بعض الشيء كي ال يتمز .
لوانت الطعام ،ويقفل الكيس ويبدأ
املفضل استخدام أكياس الطعام الصغرية اليت حتتوق على جرار إلأفاهلا .يسك الطفل كمية أليلة
بتحريك املواد بيديه لت يتغري لون املعكرونة .حنرص على أن حيصل ا افار على ألوان تنوعة لنحصل على عكرونة أبلوان خمتلفة .خيتار كل
افل نوا أو شكل املعكرونة ال ق يريد استخدا ه .إب كانه اختيار لون والد أو أكثر ،وك لك بوسعه اختيار كل كمية املعكرونة نفس
أيضا .حيصل الطفل على كمية كافية لصنف أالدته .نعطي ا افار خيطًا ليمررور داخل أطف املعكرونة
النوا أو الشكل ،ويستطيف التنويف ً
لينتِجوا أالدة .عند انتهائهم ذلك ،نربط اخليط ارفكيه.

ختامي" :سباق اجملسمات"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
نشااات التحدايت واملنافسة تنمي لدى ا افار الشعور بتقبل اخلسارة .ه ا ا ر ضرورق؛ فهو عا ل أساسي صقل وتطوير شخصية
الطفل ،لك هنالك صعوبة لدى البعض نهم تقبل اخلسارة ،وعليه جي االنتبار إىل شاعر مجيف ا افار عند عدم الفوز أو عند
اخلسارة ،وتعزيز مجيعهم واإل ناء على شاركتهم النشاب ،والتشديد على أمهية سريورة اللعِ واالستمتاا به ال على النتيجة.
املستلزمات:
جمسمات الروضة /البستان؛ وسيقى؛ كرب صوت.
َّ
سي النشاط:
يشارأ ا نان ا افار كل جولة .حيصالن على أعداد تساوية
املوسيقى .ينتهي السبا عند توأف املوسيقى.

اجملسم لس اختيارهم ف بدء
اجملسمات ،ويبدآن ببناء الشكل أو َّ
َّ

افتتاحي" :لعبة البالوانت"
نشاط
ّ
املستلزمات:
ابلوانت؛ خيوب؛ وسيقى محاسية.

سي النشاط:
ختتار املرشدة جمموعة ا افار ( 10-5أافار) .نربط ابلو ًان ب ِرجل كل الع بواسطة اخليط .نشغل املوسيقى ،فيبدأ ا افار ابللع .
عليهم تفجري ابلوانت أصدأائهم َّ
نفوخا.
ابلدوس عليها ابلرجل .الفائز هو الطفل ا خري ال ق حيافظ على ابلونه ً

كل منهم صورته وغطاء علبة حبجم غطاء علبة القهوة أو الشوكولتة وغيها .يف اإلمكان إعالم
مالحظة :نطلب إل األطفال أن ُيضر ّ

ضا حباجتنا إل الصورة والغطاء لنشاط اليوم التال للتأ ّكد من وصول الرسالة إل مجيع األهال.
األهل أي ً

بوي" :أمجل صورة"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
يشعر ا افار ابملتعة خالر ممارسة النشااات اإلنتاجيةّ ،نا تتيح هلم التعا ل ف املواد املختلفة ،وك لك حتثهم على التجربة والتعلم
جنالهم أو فشلهم تنفي هام عينة .ينج ب ا افار إىل النشااات اليت تتمحور لوهلم أو لور أشخاص همني لياهتم -أق
القريبة عالمهم.
املستلزمات:
صورة لكل افل؛ أغطية دائرية الشكل حبجم غطاء علبة القهوة (نِس كافيه) أو الشوكوالتة وغريها؛ صم ؛ ِ قصات؛ واد خمتلفة للتزيني؛
خيط.
سي النشاط:
يتوزا ا افار جمموعات صغرية .حتصل اجملموعة على ا دوات واملواد الالز ة للنشاب .حيصل كل افل على صورته اليت ألضرها
واد تالة .ت ِ
الصباق ،وي ِ
لصق املرشدة اخليط اجلهة اخللفية
لصقها على الغطاء ال ق ألضرر البيت .يزي الطفل صورته مبا حيلو له
لإلاار بصم السيليكون.

ختامي" :بلنفخ أنقل الكرة"
نشاط
ّ
املستلزمات:
كاوس كرتونية؛ كرات بالستيكية خفيفة الوزن حبجم فوهة الكأس؛ وسيقى.
سي النشاط:
خنتار افلني للبدء ابللع  .نضف أ ام كل افل رس كاوس رتَّبة خط ستقيم مملوءة ابملاء .نضف على وجه الكأس ا وىل كرة بالستكية.
أيضا على صاصة عصري (أشة) .تبدأ اللعبة ف تشغيل املوسيقى .ينفّ الطفل بقوة داخل املصاصة ويدفف الكرة كأس
حيصل كل افل ً
إىل أخرى بواسطة اهلواء ال ق ينفخه ،لت تصل الكرة إىل الكأس ا خرية.

افتتاحي" :لعبة الذاكرة"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
اجا
تسهم ألعاب ال اكرة زايدة القدرة على الركيز والت كر لدى ا افار .وألعاب ال اكرة تنوعة وعديدة .لنشاب اليوم سوف جنهز أزو ً
الصور املتشاهبة ،ونلصقها على أاعدة الكاوس الكرتونية.
سي النشاط:
يشارأ اللعبة  6-5أافار .نبعثر الكاوس على الطاولة حبيث تكون بوضعيتها العادية (أاعدهتا لألسفل) .عند اللعِ  ،يقل الطفل
كأسني بشكل عكسي لت تكون أاعدهتما ا على .إذا كانت الرمستان تطابقتني ،يفوز الطفل ابلكأسني وحيصل على فرصة أخرى
للَّعِ  .أ ا إذا مل تتطابق الرمستان ،فينتقل َّ
الدور إىل الطفل التايل .املهم أن حيافظ الالعبون على تركيزهم خالر اللعِ  ،كي يتمكنوا
ت كر أ اك الصور وحتديدها عند ا مت دور كل نهم اللعِ .

بوي" :بقت اجلميلة"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

املستلزمات:
ور خبيز الكعيكات ()cup cake؛ كرات صوف صغرية َّلونة؛ صم ؛ كرتون أخضر؛ خيط لربط اهلدااي؛ ِ قص.

سي النشاط:
نقرق أن جيلس ا افار جمموعتني كبريتني .نرت ااوالت الصف بشكل اويل .نضف بني أيديهم مجيف املواد اليت حيتاجون إليها لتنفي
النشاب .حيصل كل افل على ا نيت عشرة ورأة أورا اخلبيز أبلوان خمتلفة ولس اختيارر .ي ِ
لصق كل الث ورأات ًعا ابلصم ليحصل
على شكل الزهرة .اإل كان أص ا ورا الداخلية ليحصل على ألجام تفاوتة ،يضف ركزها كرات الصوف .لصنف سا للزهرة ،يلف
لصق ا اراف ،ث ي ِ
الطفل الكرتون ا خضر بشكل اويل وي ِ
لصق الزهرة على اجلزء العلوق السا  .بعد انتهائهم صنف الزهرات الثالث،
جنمعها ًعا ونربطها خبيط اهلدااي لتصبح على شكل ابأة أزهار.

فزر"
نشاط
"حزر ّ
ختاميّ :
ّ
معلومات للمرشدين:
لعاب ا لاجي واحلزازير دور كبري

تنشيط ذاكرة ا افار و ساعدهتم على ترسيّ املعلو ات اليت اكتسبوها

نشااات سابقة.

املستلزمات:
عارضة احلزازير حتت عنوان " أانا" -لرابط العارضة اضغط هنا.
سي النشاط:
جيلس ا افار على قاعدهم على شكل للقة فتولة .نعرض العارضة على شاشة الصف الكبرية .نطرق احلزورة ابلتزا
املالئمة .حتتوق اإلجابة على ال ة التماالت ،وعلى الطفل اإلشارة إىل رأم اإلجابة الصحيحة.

ف عرض الشرحية

افتتاحي" :نتح ّدث مع األصدقاء"
نشاط
ّ

سي النشاط
نقرق إاتلة الفرصة أ ام ا افار للتحدث ف أصدأائهم وإعطائهم لرية اختيار واضيف النقاش أو تبادر املشاعر ا بينهم .نوضح هلم أنه
إب كاّنم شاركة أصدأائهم أق علو ة يرغبون ابلتحدث عنها ،أو شعور عني أو أق ساار خيطر ابهلم .نطل إىل املرشدي عدم
التدخل أو عدم توجيه واضيف احلديث ،إال إذا استدعى ا ر ذلك للمحافظة على لياأة احلديث والرام ا خري .

ط ظريف"  -مكتبة الفانوس
قصة "الق ّ
بويّ :
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
أصة " ِ
القط ظريف – أ ِل أن أسري ِِحب ٍاء أبكيض" أتليف إريك لِتفني ،ورمساهتا بريشة جيمس ِدي  ،و ترمجة فتحية خورشيد اربق،
و نشر دار اهلدى.
يشعر التال ي ابملتعة عند االستماا إىل القصص مبختلف واضيعها ،وخاصة إذا كان أبطاهلا احليواانت .تعاجل أصة "القط ظريف" أضية
التعااي ف الصعوابت اليت يواجهها ا افار لياهتم اليو ية ،وتقبلها ورؤيتها على حن ٍو إجياب وإن كانت سلبية.
حي القط ظريف السري حب ائه ا بيض ،لك احل اء سرعان ا يتسّ ا شياء اليت يدوس عليها القط الطريق .استطاا القط ظريف أن
مجاال.
يرى ا حيدث حل ائه شيئًا إجيابيا؛ وذلك أن ا وسا اليت تكعلق به تلونه وتزيدر ً
املستلزمات:
أصة "القط ظريف".
سي النشاط:
جيلس ا افار على شكل للقة فتولة؛ فتلك هي الوضعية املالئمة لنشااات حتتاج إىل الركيز
واالنتبار .تعرض املرشدة صورة الغالف أ ام ا افار .تتحدث عهم بضف دأائق أبل البدء
ابلسرد ،فتعطيهم سالة للتخمني واالستدالر على ضمون القصة خالر صورة الغالف:
ا هي هوية القصةا (العنوان؛ اسم الكات أو املالف؛ اسم الرسام) .توضح املرشدة أمهية وجود
الرمسات القصص ،فهي تسهم ت كر ا افار لداث القصة؛ إذ إن لل اكرة البصرية لدى
ا افار دوًرا هما الت كر وترسيّ املعلو ات .بعد سرد القصة ،نسلط الضوء على أمهية تقبل
ا شياء اليت أد تواجهنا لياتنا اليو ية ورؤيتها مبنظور إجياب .اإل كان أن نتحدث ف
شعورا غري اي .
ا افار ع أ ور واجهتهم ومل يتقبلوها ّنا أشاعت داخلهم ً

ختامي" :سباق الكرات"
نشاط
ّ

املستلزمات:
 4سالر ِ /دالء /صناديق؛ كرات صغرية بالستيكية.
سي النشاط:
أنت بصندوأني ونضعهما تجاوري  ،ف احلفاظ على سافة صغرية بينهما ،ومنألمها ابلكرات البالستيكية ،فتكون ه ر نقطة االنطال
السبا  .نضف صندوأني آخري على بعد أ تار الدالء اململوءة ابلكرات .نوضح تعليمات السبا  ،حنو :ممنوا نقل أكثر كرة كل
رة؛ ممنوا ر ي الكرة إىل الدلو بعيد ...خنتار العبني للبدء ابلسبا  .نشغل املوسيقى ليبدأ املتسابقان بنقل الكرات الصناديق اململوءة
إىل الصناديق الفارغة لت نفاد الكرات .الالع ال ق ينقل كراته أسرا ا خر هو الفائز .املهم احملافظة على تعليمات السبا .

افتتاحي" :أطبع قدمي"
نشاط
ّ
املستلزمات:
االء ﭼكواش؛ ور أبيض حبجم A4؛ ناديل طبّ و ناديل عطرة.
سي النشاط:
جيلس ا افار على شكل للقة .نقرق أن جتلس املرشدة ركز الدائرة ليتقدم إليها الطفل ال ق يرغ بطبف أد ه ابلطالء .نضف الطالء
صحون كبرية وواسعة .جنهز ناديل املطبّ واملناديل املعطَّرة لتنظيف ا أدام بعد ابعها .خنتار ألد ا افار ليختار هو لون الطالء ال ق
حي  ،فيضف أد ه داخل الطالء ث ينقلها احلار ليطبعها على الكرتونة البيضاء .ننظف أد ه ابملناديل عند االنتهاء ابف القدم .جي
نشر النشااات لت جيف الطالء،
أن تكون الورأة طوية الوسط ليصبح لجمها مبقدار نصف لجم الورأة ا صلي .نضف ا ورا
تابعة العمل النشاب التايل.
ليتمك ا افار

بوي" :كربونت امللونة"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

نشاب "كربونيت امللونة" هو نشاب إنتاجي ممتف وي هل ا افار؛ إذ يشعرون خالله أبّنم أا وا بعمل سحرق .يكتشف ا افار أن لوان
الكﭘكاندا القدرة على القيام بعمل الكربونة اليت استخد ها اإلنسان السابق (و ا زار البعض يستخد وّنا) .املفضل توفري الكربونة أكبل
وتوضيح اريقة عملها لألافار ال ي ال يعرفوّنا ،ليتمكنوا االستمتاا النشاب.
املستلزمات:
الور ا بيض ال ق ابف عليه ا افار أأدا هم؛ أأالم الكﭘكاندا؛ أأالم رصاص.
سي النشاط:
حيصل كل افل على ورأته اليت ابف عليها أد ه ،حبيث تكون طوية
لس تعليمات املرشدة ابخلطوات التالية:
• نفتح الصفحة املطوية ونبدأ العمل
سالات أو فراغات بيضاء.

الوسط .نرأم صفحات الورأة

 1إىل  .4يتابف ا افار العمل

الصفحة لا لة الرأم  ،2فنلون الصفحة أبكملها أبلوان الكﭘكاندا الدكناء املختلفة ،وال نرأ

• منرر ألم الرصاص بشكل خفيف جدا على الصفحة لا لة الرأم  ،4ليشكل ذاأ خلفية للرمسة أو للكتابة.
• نغلق الصفحة لنعود إىل الصفحة لا لة الرأم  ،1أق الصفحة اليت ابِعت عليها ا أدام .منرر ألم الرصاص لور صورة القدم بقوةٍ
بعض الشيء.
• نفتح الصفحة لنجد الكتابة أو الرمسة الصفحة لا لة الرأم .3

ختامي" :معرضنا الكبي"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
عرضنا اليوم هو مثرة جمهودان وجمهود ا افار خالر شهر الفنون .إن عرض نتجاهتم يسهم زايدة تقديرهم لعملهم وشعورهم ابالكتفاء
دائما إىل زايدة أدرة أافالنا على إدراأ أيمة أنفسهم ،وأيمة أعماهلم وجمهودهم خالر التعزيزات اليت مننحهم إايها.
ال ات .حن نسعى ً
أيضا تعزيز وتقدير لعملهم.
عرض أعماهلم الفنكية هو ً
املستلزمات:
لولات ا افار اليت أمنا بتجميعها خالر شهر الفنون؛ كرتون قوى أبلجام كبرية أو ﭘكوليكﭼكار؛ داببيس إبرة؛ كان واسف.
سي النشاط:
نقرق أن نقوم بتجهيز املعرض ّناية اليوم السابق مبشاركة ا افار .نعلق ألواق الكرتون أو الكﭘكولي كﭼكار ،ث نثبت عليها لولات ا افار اليت
أمنا بتجميعها خالر الشهر ،على أن تكون مثة لولة والدة على ا أل لكل افل.
•

اإل كان أن نرسل دعوة لألهل لزايرة املعرض.
الروضة /البستان.

املفضل أن يكون وأت الزايرة ابلتزا

ف وأت أدو هم الصطحاب أافاهلم

• نقرق ك لك تصوير املعرض أبسلوب هن ف شرق وتوضيح ا تعنيه كل رمسة أو نوا الف والفنان ال ق يتبف له.
•

اإل كان إاتلة الفرصة أ ام ا افار للتحدث ع لولاهتم أ ام الكا ريا ،وإرسار التصوير إىل ا هل.

الفنّان الصغير
عالم الفنون

