مشروع اإلثراء التربوي
براعم في الصفوف األولى والثانية

الطبيعة أجمل في
فصل الربيع
1

مقدمة
ِّ

برنامج تعليمي ُمعد لتفعيل التالميذ في خمسة أيام تفعيلية خالل عطلة الربيع ،ضمن برنامج "براعم" ،يحتوي على أنشطة
ً
ات أساسية بطرائق تعليمية ممتعة ومتنوعة.
مختلفة فيها يكتسب التالميذ مهار ٍ
نبدأ يومنا بنشاط افتتاحي ًّ
يوميا يتبعه نشاط تربوي ،ونختتمه بنشاط تلخيص ي.
تعتمد األنشطة على قيام التلميذ بتجارب ناجحة وأنشطة حيوية ذات صلة تعود عليه بالفائدة واكتساب املعلومات
واملهارات األساسية.
 التلميذ هو شريك ،فعال ،مبادر ومؤثر.
 أفكار َ
مقترحة من التالميذ.
 يطور التلميذ مهاراته االجتماعية من خالل املشاركة في الفعاليات َ
املقترحة.
نحو يومي.
 يستمتع التلميذ باملشاركة والنجاح من خالل ممارسة الفعاليات واأللعاب على ٍ

املضمون املركزي في برنامجنا التعليمي هو" :الطبيعة أجمل في فصل الربيع"
س و وووو نقوم ًّ
يوميا بفعاليات متنوعة تس و ووهم في فهم وتذويي أهم صواهر ومم اات فص و وول الربيع والكائنات ا حية ال ي تتكاثر في
هذا الفصل املم ا ،وذلك من خالل إتاحة الفرصة أمام جميع التالميذ في املشاركة الفعالة واملبادرة.

املعرفة:
يذوت التلميذ صواهر ومم اات فصل الربيع من خالل ممارسته للعب واملشاركة في الفعاليات.
يدرك التلميذ قيمة الطبيعة وكيفية ا حفاظ عليها.
يتعلم التلميذ طرائق وآليات جديدة جمع املعلومات.
يكتسب التلميذ مهارات حياتية ،نحو" :أستمتع وال أقطف"" ،أتجول دون أن أدمر".
يدرك التلميذ عالقة الكائنات ا حية في ما بينها ووصيفة كل منها ،وكذلك عالقة الكائنات ا حية بظواهر فصل الربيع والربط
بينها.
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مو و وه و ووارات ذهو و ونو و ويو و وة ،ح و ووركو و ويو و وة ،اجو و وتو و وم و وواعو و ويو و وة وع و وواطو و وفو و ويو و وة
َ
املقترحووة في هووذا
يكتس و و و ووب التالميووذ مهووارات عووديوودة في مختلف مجوواالت النمو من خالل املشو و و و وواركووة والتجربووة في النشو و و و وواطووات
األسووبو ف فهو ذهذا ينمي القدرة على التفك ر والتخطيط ،وتحمل املسووؤولية والتعاون ،واملشوواركة ،والعالقات املتبادلة ،وتقوية
وتدريب العضالت الغليظة والدقيقة.

الق َيم:
ِّ
قيمة مركبات الطبيعة وا حفاظ عليها ،الرفق بالكائنات ا حية ،قيمة الطبيعة ا جمالية.

إعداد وكتابة :إبتسام شليان
التصميم ا جرافيكي :هاجر أورن
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ُ
ُ
ّ
ّ
خمسة أي ٍام تفعيلي ٍة في عطلة الربيع
اليوم التفعيلي
األول
ّ
املفضل
لوني

نشاط
افتتاحي

اليوم التفعيلي
الثاني

اليوم التفعيلي
الثالث

اليوم التفعيلي
الرابع

أسمع وأرسم

ّ
أصوروأرسم

جولة في أحضان
الطبيعة

ُ
وجبة فطور
الصلصال

نشاط
ّ
إثرائي

ّ
نعزف مع فنان

نشاط
ّ
حركي/
ّ
إيقاعي
ساعة ّ
قصة
نشاط
ّ
ختامي
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ً
ّ
نصمم صندوقا

حقيبة أشيائي

لوحتي

اليوم التفعيلي
ا خامس
ّ
ست أرجل

دورة حياتي

أنشودة
ً ً
"أهًل أهًل بالربيع"

نصغي ّ
ونخمن

وجدت بيتي

سباق الحشرات

"أشياء صغيرة
ومدهشة"

"األصيص الفارغ"

"من البذرة إلى
النبتة"

"الفراشة والنحلة"

"جامع الحشرات"

لعبة "ربيع -خريف"

صندوق األحاجي

صندوق مشاعري

لعبة الصنم

أكثرما أعجبني

التفعيلي ّ
ّ
األول
اليوم
ّ
ّ
املفضل"
افتتاحي – "لوني
نشاط
معلومات للمرشدين:
نفتتح أس و و و ووبو األي وام التفعيلي وة بمحووادثووة مع التالميووذ عن األلوان ا جميلووة ال ي نراهووا في الطبيعووة .نلفووي انتبوواههم إ ى بع
الظواهر واملم اات ال ي نشاهدها خالل تجولنا أو في طريقنا إ ى الصف ،وإ ى أن لكل منا ً
لونا يحبه أكثر من غ ره من األلوان.
مالحظة :علينا طباعة البطاقات ملونة ثم قصها وتصفيحها في ماكينة الترقيق (ليميناتسيا).
املستلزمات:
بطاقات أزهار بألوان مختلفة ،بطاقات أسماء التالميذ.
َس ْيرالنشاط:
نختار أحد التالميذ ليقود النشوواط فيختار بطاقة من بطاقات األسووماء ،يقرأ االسووم املطبو على البطاقة ،ح ن يسوومع التلميذ
ص و و وواحب البطاقة اس و و وومه يتقدم للمش و و وواركة في اللعب .يختار التلميذ املش و و ووارك بطاقة اللون املفضو و و ول لديه يذكر اس و و ووم اللون
ويتحدث عن سووحب حبه لهذا اللون .من املمكن أن تحادث املرشوودة التلميذ عن لونه املفض ول أو اللون الذي اختاره ليتس و ه له
التعب ر عن رغباته وأمنياته ،مثل :هل لديك ممتلكات باللون الذي اخترته؟ اذكر شي ًئا تحب أن تمتلكه بلونك املفضل وهكذا.
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6

ّ
إثرائي تربو ّي – "الصلصال"
نشاط
معلومات للمرشدين:
ممتعا ُومثرياً
يكتسب التالميذ املعلومات من خالل التجربة والتعامل مع املواد املحسوسة .نشاطنا اليوم من املفترض أن يكون ً
إذ فيه يقوم التالميذ بإنتاج الصلصال ا خاص به وبلونه املفضل.
املستلزمات:
أوعية عميقة صغ رة بعدد التالميذ ،مالعق ،قفازات أحادية االستعمال ،مقادير الصلصال املذكورة أدناه.

كوب دقيق
كوب ماء

نصف كوب ملح

ملعقة زيت طعام

ملعقتا َخ ّل أو ليمون
ّ
األساسية -أحمر ،أزرق ،أصفر)
أصباغ طعام (األلوان

طريقة العمل:
نضع الطح َن في الوعاء ثم نضيف امللح ونقوم بتحريكهما ،نضيف الزيي ،ا خل واملاء ،نقوم بعجن ا خليط
ُ
ُ
باأليدي ،بعد أن َي َتماسك ا خليط َجي ًدا نقوم بتقطيع الصلصال إ ى قع صغ رة ُم َتعددة ثم نضيف اللون لك ِّل
ً
واضحا.
قطعة ونقوم بتدليكها ح ه يتجانس اللون ويصبح

َس ْيرالنشاط:
يحصل كل تلميذ على وعاء وملعقة وعلى مقادير الصلصال ،تعرض املرشدة مكونات الصلصال وطريقة العمل أمام التالميذ،
تتيح املساحة أمامهم لقراءة التعليمات وتنفيذها .في اإلمكان أن تقوم املرشدة ً
أيضا بقراءة خطوات العمل على التالميذ الذين
يجدون صعوبة في قراءة التعليمات ،حيث يقومون بتنفيذ التعليمات خطوة تلو األخرى .عند االنتهاء من املزج وا حصول على
عجينة متماسكة ،يقسم كل تلميذ قطعة الصلصال ا خاصة به إ ى قطع صغ رة .تحصل كل مجموعة على ألوان أصباغ الطعام
األساسية ،وصحون صغ رة ًّ
جدا أحادية االستعمال ،ويصبغ التالميذ كل قطعة بلون من األلوان األساسية ،ثم يبدأون
باستكشاو ألوان جديدة من خالل دمج لون ن من األلوان األساسية ليحصلوا على لون جديد ،ثم يعملون على صبغ قطعة
صغ رة من الصلصال ،يكررون عملية دمج األلوان ليحصلوا على ألوان جديدة .في اإلمكان ً
أيضا دمج لون من األلوان األساسية
َ
ستخرج.
مع لون جديد ُم
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ّ
ّ
إيقاعي – "نعزف مع فنان"
نشاط
معلومات للمرشدين:
يكتس و و ووب التالميذ املعلومات من خالل التجارب اليومية املتاحة لهم .إكس و و وواب التالميذ معلومات عن فنان مش و و ووهور يعمل على
تطوير ا حس الف ي ا جما ي لديهم .من املمكن أن يكون الفنان رس ًاما أو ملح ًنا أو مغن ًيا...
املستلزمات:
منظومة أقراص األغاني ،مكبر ص وووت ،قرص األغنية ،أزواج من ا خش ووب أس ووطوانية الش ووكل (إن لم تتوافر لدينا ،فمن املمكن
استخدام أقالم التلوين ا خشحية العريضة أو أي أقالم ُتصدر ً
صوتا) ،أغنية تك تك تك يا ام سليمان
ِّ
َس ْيرالنشاط:
نفتتح النشو و و وواط بمحادثة التالميذ عن الفنانة ف روز ،فنطرح عليهم بع األس و و و ووئلة ،نحو :من منكم يعرو الفنانة ف روز؟ أين
ُ
تسو و و وومعون أغانيها؟ من يسو و و وومع أغاني ف روز في البيي؟ لن تفاجئنا معرفة التالميذ للفنانة ف روز ،فهي ت َعد من أهم الفنانات في
العالم العربي ،كما أنها أصبحي فنانة عاملية ً
أيضا .نتحدث معهم عن أغانيها ال ي امتازت باأل حان ا جميلة والكلمات السهلة.
ُ
س و و و وووو نس و و و ووتمع اليوم ً
معا إ ى أغنيتها ا جميلة " تك تك تك يا ام س و و و ووليمان" .في اإلمكان أن نس و و و و ِّمع التالميذ إياها في املرة األو ى
ليتعرفوا على األغني ووة ،ثم نكرره ووا ليتمكنوا من حفو الكالم والغن وواء معه ووا ،وبع وود ذل ووك نب وودأ بسو و و و وم ووا اقتراح ووا هم في كيفي وة
استخدام ا خشب إلصدار إيقا مناسب إليقا األغنية.
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ساعة ّ
قصة" -أشياء صغيرة ومدهشة" – مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:
نص " أشياء صغ رة ومدهشة " تأليف م.هو .كالرك ،رسومات مادل ن كلوير ،ترجمة إياد برغوثي.
معان جمالية في اكتشاو ووصف األشياء الصغ رة في الطبيعة،
تم اختيار القصة ملا تحتويه من ٍ
كما أنها تحتوي على رسومات جميلة نراها من خالل تساؤالت التلميذة ح ن تذهب في جولة مع
جدها في أحضان الطبيعة .يشجع النص حب االستطال لدى التالميذ والتعلم عن طريق
املشاهدة وطرح األسئلة.

املستلزمات:
كتاب قصة " أشياء صغ رة ومدهشة "
سيرالنشاط:
نعرض ص و و و ووورة الغالو أمام التالميذ ،نقرأ العنوان ً
معا ،نتحدث معهم لبضو و و ووع دقائق قبل البدء بالسو و و وورد فنعطيهم مسو و و وواحة
للتخم ن واالس ووتدالل إ ى مض وومون القص وة من خالل العنوان ،ثم نبدأ بقراءة القص وة ،ثم نبدأ بس وورد القص وة ،واس ووتخدام عدة
أصوات ونبرات بحسب املواقف واألشخاص.
يمكننا تص و وووير القصو و وة مس و و ً
وبقا وعرض و ووها من خالل جهاز العرض الضو و ووملي لتس و ووليط الض و وووء على جمال الطبيعة املص و ووورة في
الكتاب .نتحدث مع التالميذ عن التفاص و وويل الص و ووغ رة في الطبيعة ،وعن إض و ووافتها ا جمالية لبي تنا ،عن األزهار ال ي تفتحي في
األص و و وويص على الش و و وورفة ،عن نوار أزهر في الش و و ووجرة القريبة من بيتنا ،عن العش و و ووب األخض و و وور الكثيف الذي نراه في طريقنا إ ى
املوودرسو و و و ووة .نوجوه اهتمووامهم إ ى املحووافظووة على هووذا ا جمووال وعوودم إتالفووه أو توودم ره ،ونحووث على التحكم برغبوواتنووا وعوودم قطف
األزهار بل االستمتا بمنظرها ا خالب واالعتناء ذها.
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ّ
ختامي –"ربيع  -خريف"
نشاط
معلومات للمرشدين:
في هذا النش و وواط س و وووو نس و ووتخدم طريقة اللعب املمارس و ووة في لعبة بحر-بر لكن التس و وومية تختلف اليوم ،أي أنها خريف -ربيع،
بإمكاننا استخدام األلعاب الشعبية املألوفة ومالءمتها ألهدافنا مع إدخال بع التغي رات.
املستلزمات:
الصق ملون ،بطاقتان نطبع على إحداهما صورة للربيع واألخرى وصورة للخريف.
َس ْيرالنشاط:
ً
نحدد مسو وواحة معينة في الصو ووف .نضو ووع فاصو ووال بالصو ووق ملون أو قطعة مسو ووتطيلة من الكرتون أو أي مادة متوافرة لدينا .نوز
التالميذ إ ى مجموعت ن .نبدأ النشو و و وواط مع الفرقة األو ى .ح ن تذكر املرشو و و وودة إحدى صواهر فص و و و وول الربيع ،يقفز التالميذ إ ى
املس و و وواحة املت َفق بش و و ووأنها على أنها فص و و وول الربيع ،وح ن تذكر إحدى صواهر فص و و وول ا خريف يقفز التالميذ إ ى املس و و وواحة املت َفق
بشأنها على أنها فصل ا خريف (نحو :تفتح األزهار ،هجرة الطيور ،طقس مشمس ،رياح قوية ،انتشار َ
الفراش.)...
ا حد األقص ه لألخطاء هو ثالث مرات ،فح ن يخطئون ثالث مرات يتم اختيار عشرة تالميذ آخرين وهكذا.
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ّ
التفعيلي الثاني
اليوم
ّ
افتتاحي – "أسمع وأرسم"
نشاط
معلومات للمرشدين:
فعاليات اإلص ووغاء تس ووهم في زيادة قدرة التالميذ على الترك ا .إتاحة الفرص ووة أمام التلميذ أن يتخيل ويرس ووم ما س و َ
ومع تعمل على
تطوير ا خيال لديه.
املستلزمات:
أوراق رسم ،ألوان متنوعة (خشحية ،مائية ،ﭘواندا ،شمع).
َس ْير النشاط:
العين ن ونص و و و ي دقائق معدودة .يص و و و ي

نيهئ بيئة هادئة تس و و وومح للتالميذ بس و و ووما أص و و وووات من ا خارج .نفتح النافذة .نغم
التلميذ ،ويتخيل األش ووياء ال ي س وومع ص ووو ها ويحاول رس وومها .من الض ووروري وجود أفراد الطاقم مع التالميذ ،وذلك لتتبع عملهم
والكشف عن حاجة بعضهم إ ى املساعدة ،ح ه ال تعم الفوض ه في الصف ،إذ إن هذا النشاط يحتاج إ ى الهدوء والترك ا.
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ً
إثرائي تربو ّي – " ّ
ّ
نصمم صندوقا"
نشاط
معلومات للمرشدين:
يذوت التالميذ قيمة أهمية الفرد للمجموعة ،وأن لكل فرد وصيفته ودوره في نجاح أي عمل جماعي.
املستلزمات
َ
حاج عن فصو و وول
وأ
كرتون مقوى أو ביצוע ،مقص و و وات ،ص و وومغ ،دباسو و ووة ،شو و ووفرة ،ألوان مائية أو دهان ﭼواش ،بطاقات حزازير
ٍ
الربيع وصواهره ومم ااته ،بطاقات صور لثالث إجابات واحدة منها فقط صحيحة.
َس ْيرالنشاط:
نخطط ونرس و و و ووم على الكرتون املقوى ا خطوط ال ي علينووا تتبعهووا لقص الكرتون .نوز املهووام على جميع التالميووذ كو حول حس و و و و ووب
َ
قدراته ومهاراته املتطورة لكي ينجح جميعهم في امل َهمة ال ي عليهم تنفيذها ،نحو :القص ،التلوين ،الدهان ،الرسم ،التاي ن...
تعمل املرشدة على تجميع أقسام الصندوق بإلصاقها أو تدبيسها ،ثم تشق فتحة صغ رة تمكن التلميذ من إدخال يده الختيار
بطاقة من داخل الصندوق.
ً
على املرش و و وودة أن تطبع األس و و ووئلة وبطاقات اإلجابات مس و و و ً
وبقا .من املفضو و و ول طباعة بطاقات اإلجابات ملونة ،كي تكون واض و و ووحة
للتالميذ ،والعمل على ترقيقها في ماكنة الترقيق (ليميناتس و و و وويا) وقصو و و و وها ثم تجميع كل ثالث بطاقات ً
معا .وا جدير بالذكر أن
البطاقات مرتبة حسوب ترتيب األسوئلة .أما بطاقات األسوئلة ،فنطبعها فقط بدون القيام بتصوفيحها لنتمكن من طيها ووضوعها
داخل الصندوق.
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ماذا نلبس في فصل الربيع؟
أي صورة مًلئمة للطبيعة في فصل الربيع؟

في ّ
أي شهريبدأ فصل الربيع؟

تكثرال  .........في فصل الربيع.

ّ
تتفتح ال ........في فصل الربيع.
كيف تكون السماء في فصل الربيع؟

كلمة "ربيع" تبدأ بحرف الـ...
كلمة ربيع ّ
مكونة من ثًلثة مقاطع
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بلوزة خفيفة بأكمام
طويلة

معطف

مالبس قصيرة

األوراق

الحمضيّات

األزهار

الحيوانات

الحشرات

األسماك

غائم

غائم جزئيًّا

ماطر

م

غ

ر

ً ً
ّ
ّ
إثرائي لغو ّي -أنشودة "أهًل أهًل بالربيع" – طيورالجنة
نشاط
معلومات للمرشدين:
ً ً
أنشووودة "أهال أهال بالربيع" تمتاز باألسوولوب الشووعري الحسوويط حيث يسووهل على التالميذ حفظها .تحتوي األنشووودة على وصووف
جميل للطبيعة في فصل الربيع ،كما تحتوي على العديد من املفردات املسجوعة.
املستلزمات:
تجه ا بطاقات للكلمات املسجوعة مثل :ربيع – بديع /األخضر – املنظر /عمار – أزهار/
ثمار – غفار /بستان – ريحان /وديان – فتان.
كرتون امللون ،طبع مستديرة ملونة ،دباسة ،صمغ ،مقصات.
سيرالنشاط:
نقرأ األنشو ووودة مع التالميذ ،ثم نشو وورح معاني املفردات الصو ووعبة ،نكرر القراءة ونضو وويف نغمة مالئمة خالل القراءة مما يسو ووهل
عملية تذويي الكلمات لدى التالميذ .نختار ً
عددا من التالميذ يناس و ووب عدد بطاقات املفردات املس و ووجوعة ،حيث يحصو و وول كل
ُ
تلميذ على بطاقة .نجري قرعة من اختيارنا أو من اختيار التالميذ لنحدد اس ووم التلميذ الذي س وووو يفتتح اللعبة .يقرأ التلميذ
ُ
الكلمووة املكتوب وة على البطوواقووة ،ويكون على التلميووذ الووذي يحموول بطوواقووة الكلمووة املس و و و ووجوعووة للكلمووة ال ي ذكرت أن يقف ويقرأ
الكلمووة .ح ن تكون اإلجووابووة ص و و و ووحيحووة يقف التلميووذان أمووام جميع التالميووذ ويقومون برفع البطوواقت ن عووال ًي وا ،أم وا ح ن تكون
اإلجابة خاطئة يجلس التلميذ ونقوم بمحاولة أخرى ،تنتهي اللعبة ح ن يتم عرض جميع البطاقات.
نوز البطاقات على تالميذ جدد ،إذ من الضروري إشراك جميع التالميذ.
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ساعة ّ
قصة – "األصيص الفارغ" – مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:
قصة " األصيص الفارغ " هي حكاية تراثية عاملية أعاد كتابتها إياد برغوثي ،رسومات أميمة دجاني.
يكتس و و ووب التالميذ املعلومات ،والعادات والقيم العديدة من خالل النص و و وووص والقص و و ووص الهادفة عامة ،ويتعلمون من خالل
نص حكاية " االصو وويص الفارغ" قيمة الص و وودق واملثابرة ،إذ أص و وورت التلميذة ل ن على أال تس و وولك طريق الغش وا خدا لتحقيق
الهدو كما فعل التالميذ اآلخرون .يتحدث النص عن ملك أراد ان يجد ش و و و ووخ ً
صو و و و وا مناس و و و و ًوبا يخلفه بعد موته ،فدعا األطفال
ً
وأعطاهم ً
بذورا ملكية "مسلوقة" وطلب منهم القيام بزرعها ومن يحصل على أفضل نحتة سيكون ملكا بعد مماته.
املستلزمات:
قصة " األصيص الفارغ "
سيرالنشاط:
نعرض ص و و و ووورة الغالو أمام التالميذ .نقرأ العنوان ً
معا ،نتحدث معهم لبض و و و ووع دقائق قبل البدء بالس و و و وورد ،فنعطيهم مس و و و وواحة
ً
ً
ات مختلفة تالئم
للتخم ن واالسووتدالل على مضوومون القص وة من خالل العنوان ،ثم نبدأ بقراءة القص وة ،نسووتخدم أصووواتا ونبر ٍ
املواقف واألشخاص.
باإلض ووافة إ ى قيمة الص وودق واملثابرة يكتس ووب التالميذ معلومات عديدة تتعلق بزراعة البذور أي ً
ضو وا ،فمن خالل تجربة الطفلة
ل ن يتعلم التلميذ أنه ال يمكن زراعة البذور املس و وولوقة ،ومن هنا بإمكاننا إثراءه بطرق الزراعة الص و ووحيحة .نثري التالميذ أي ً
ض و وا
ُ
بمعلومات عن زهرتي الفاوانيا واألقحوان اللت ن ذكرتا في النص ،ونحاول تذكر بع األزهار ال ي تنمو في بالدنا في فصل الربيع
مثل :البنفسووا ،الياقوتية ،السوووسوون ،الزعفران ،النرجس ،الزنبق ...نشووجع التالميذ على اسووتخراج املعلومات عن أزهار بالدنا
والتعرو عليها من خالل البحث عن صورها وأشكالها في مواقع البحث.
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ّ
ختامي – "صندوق األحاجي"
نشاط
معلومات للمرشدين:
سوو نقوم باستخدام الصندوق ،الذي قمنا بتصميمه ً
سابقا ،لبطاقات األسئلة وبطاقات اإلجابات.
ْ
سيرالنشاط:
نختار أحد التالميذ الراغب ن باملشو و و وواركة ل ُيخرج من الص و و و ووندوق أحد األس و و و ووئلة .نطرح عليه الس و و و ووؤال ونعرض أمامه بطاقات
احتماالت اإلجابة الثالثة التابعة للسؤال ،وهو بدوره يختار اإلجابة الصحيحة بواسطة اختيار بطاقة واحدة فقط.
مثال:

ماذا نلبس في فصل الربيع؟

بلوزة خفيفة بأكمام
طويلة
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مالبس قصيرة

معطف

ّ
التفعيلي الثالث
اليوم
ّ
افتتاحي – "أرى وأرسم"
نشاط
معلومات للمرشدين:
املراقبة والتمعن في األشياء من حولنا يعمالن على زيادة انتباه التالميذ للتفاصيل الصغ رة.
املستلزمات:
أوراق رسم ،ألوان متنوعة (خشحية ،مائية ،ﭘواندا ،شمع) ،هواتف التالميذ النقالة أو كام رات.
َس ْيرالنشاط:
نطلب من التالميذ التأمل ومراقبة األشو و ووياء املوجودة أمامهم وتص و و ووويرها بكام رات هواتفهم النقالة ،نش و و ووجعهم على النظر إ ى
ا خارج أي ً
ضو و و وا عبر نوافذ الص و و ووف أو من الس و و وواحة القريبة (إذا ُوجدت) .يحص و و وول التالميذ على ورقة بيض و و وواء وعلى األلوان ال ي
يحبونها .نقترح عليهم أن يرس ووموا األش ووياء ال ي شو واهدوها وأحبوها .من الض ووروري وجود أفراد الطاقم مع التالميذ لتتبع عملهم
والكشف عن حاجة بعضهم إ ى املساعدة ،لئال تعم الفوض ه في الصف ،وذلك أن هذا النشاط يحتاج إ ى الهدوء والترك ا.
من املمكن السووماح للتالميذ بالتسووطح على الس وجادة إذا رغبوا في ذلك ،فاألسوواليب غ ر املألوفة تجذب التلميذ وتزيد رغبته في
التجربة واملشاركة.
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ّ
إثرائي تربو ّي – "حقيبة أشيائي"
نشاط
معلومات للمرشدين:
علينا اختيار طريقة مالئمة ل ِّسو و و و ون وقدرات التالميذ عند تنفيذ النش و و و وواطات اإلنتاجية .كذلك علينا اختيار املواد املالئمة وال ي
َيسهل على التالميذ التعامل معها.
املستلزمات:
قطع من الصولِّ ،مقصات ،صمغ ،دباسة ،شريط هدايا عري

ُ
ملون ،ط َب ٌع للتاي ن.

َس ْيرالنشاط:
َ
نجهز مسو ً
وبقا قطعت ن من الصووول ب جم  A4لكل تلميذ حسووب الرسووم التوضوويقي املرفق .يقص التالميذ ِّقطع الصووول حسووب
ا خطوط املرس ووومة .يلص ووقون األطراو (ومن املمكن تدبيس ووها أي ً
ض وا)ُ .يل ِّص وق التالميذ قطع َ ي الص ووق الس ووكوتش (ناعم وخش وون
با حجم نفسو و و ووه) ،إحداهما على الطرو الداخلي إلحدى قطع الصو و و ووول ،واألخرى على الطرو ا خار ي لقطعة الصو و و ووول الثانية
َ
َ
للتمكن من فتح وإغالق ا حقيبووة .يزين كوول تلميووذ حقيحتووه بووالط َبع وح َس و و و و و َب رغبتووه .نثحوي على طرف ِّي ا حقيبووة الش و و و ووريط امللو َن
العري

ليصبح للحقيبة حمالة يضعها التالميذ على أكتافهم أو على رقاذهم.

نموذج توضيقي َ
للمنتج

شريط هدايا عري
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ُ
قم بالقص بتتبع ا خط املستقيم (ا جزء األمامي من ا حقيبة)
قطعة سكوتش ناعم

20

ُ
قم بالقص بتتبع ا خط املنح ي (ا جزء ا خلفي والغطاء)

قطعة سكوتش خشن
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ترفيهي " -نصغي ّ
ّ
ونخمن"
نشاط
معلومات للمرشدين:
ً
ً
ًّ
صوتيا حزازير عن فصل الربيع وصواهره .في اإلمكان أن نسجل صوتنا في هاتفنا.
على املرشدة أن تجهز مسبقا تسجيال
املستلزمات:
مكبر صوت ،هاتفكم ا خليوي.
َس ْيرالنشاط:
نشووغل التسووجيل بعد إيصووال الهاتف بمكبر الصوووت .يسووتمع التالميذ إ ى األحجية .نوقف التسووجيل لنتيح لهم فرصووة التفك ر
واإلجابة.
َ
حاج:
كأ
أمثلة على األسئلة ال ي علينا طرحها على التالميذ
ٍ
تجدون ي بألوان كث رة جميلة في ا حقول والحسات ن .أنا الو...
أمتص رحيق األزهار و ي جناحان ملونان .أنا الو...
لون جسمي أصفر وأسود ،وأنا أصنع العسل لإلنسان .أنا الو...
شكلي دائري ولوني أصفر .أكون معظم األوقات في سماء الربيع .أنا الو...
في إمكاننا أن نضيف أحا ِّ َي حسب معلومات وقدرات التالميذ في صفوفنا.
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نشاط إثرائ ّي" :من البذرة إلى النبتة"
معلومات للمرشدين:
يستمتع التالميذ ح ن يقومون بنشاطات غ ر مألوفة مثل نشاط اليوم وهو زراعة ا حبوب في أصيص.
املستلزمات:
كؤوس كرتون أحادية االستعمال ،دهان غواش باللون الب ي ،تربة صا حة للزراعة ،حبوب ألزهار مختلفة.
سيرالنشاط:
ً
أصيصا ،كما يحصل على القليل من التربة .يختار ا حبوب الذي
يحصل كل تلميذ على كأس يقوم بدهنه باللون الب ي ليصبح
يريد زراعتها ،ويقوم بزرعها ثم يضعها ً
جانبا.
نشجع التالميذ على متابعة ومراقبة نمو البذور املختلفة ،القيام بقياس ارتفاعها بشكل يومي ومقارنة سرعة نمو ا حبوب
املختلفة وتسجيل التغي رات في جدول خاص .من خالل مراقبة الشكل الذي تتخذه ا حبوب في كل كوب ،يكتسب التالميذ
املعلومات عن سرعة نمو كل نو من أنوا ا حبوب ،وأشكالها املختلفة عند نموها وحاجة كل منها لكميات مختلفة من املاء
والضوء ،يوثق التالميذ تطور ا حبوب بالصور والنص.
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ّ
ختامي – "صندوق مشاعري"
نشاط
معلومات للمرشد:
ُ
من الضروري إنهاء اليوم بمحادثة مع التالميذ ،وإعطاؤهم فرصة التعب ر عن مشاعرهم ،فبهذه الطريقة ننمي لديهم القدرة
على التعب ر وترجمة مشاعرهم إ ى كلمات يفهمها زمالؤهم ويتقاسمونها معهم .علينا أن نكون األذن املصغية لهم.
املستلزمات:
ُ
استخدام بطاقات املشاعر املتوافرة
الصندوق الذي قمنا بتجه اه مع التالميذ في اليوم السابق ،بطاقات املشاعر (بوسعكم
في الصفوو ،أو تجه ُا بطاقات خاصة بكم).

َس ْيرالنشاط:
يتوجه التلميذ الراغب باملشاركة إ ى الصندوق .يختار بطاقة من الصندوق ،ويتحدث عن الشعور الذي يراه في البطاقة ،ثم
نطرح عليه بع األسئلة ،نحو :هل شعرت ً
يوما بالو( ...فرح ،حزن ،غضب)...؟ م ه نشعر بالو...؟ ماذا تفعل ح ن تشعر بالو...؟
هل هنالك من يساعدك على تغي ر شعورك إ ى األفضل؟
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ّ
التفعيلي الرابع
اليوم
ّ
افتتاحي – "جولة في أحضان الطبيعة"
نشاط
معلومات للمرشدين:
ُ
تس و و ووهم ا جوالت ال ي تجرى في أحض و و ووان الطبيعة في زيادة ش و و ووعور التالميذ باملتعة والنش و و وواط ،وكذلك تعمل على تطوير ا حس
ا جما ي لدى التالميذ .هدفنا األساس ي من جولتنا اليوم هو ترسيخ قيمة "اخرج إ ى الطبيعة ،وال تقطف األزهار".
املستلزمات:
ا حقيبة ا خاصة ال ي صنعها التالميذ في اليوم السابق.
َس ْيرالنشاط:
نتفق ود املكووان الووذي خططنووا التناه فيووه مع التالميووذ ،للتووأك ود من أن وه ِّآم ٌن لهم .نخرج إ ى الطبيعووة مع التالميووذ ،بعوود توض و و و وويح
التعليمات بش و ووأن الس و وولوك املالئم خالل ا جولة لكي نحافو على أنفس و وونا من أي أذى أو ض و وورر .نوض و وح للتالميذ أننا س و وونلتقط
األشو و و و ويوواء ال ي س و و و ووقطووي على األرض ونجمعهووا في حقيبتنووا .لن نقطف األزهووار ،بوول س و و و وونتركهووا في مكووانهووا لنحووافو على الطبيعووة
ومكونا ها .ا جولة تتراوح فتر ها الزمنية ب ن َ 20و  30دقيقة.
عند انتهاء ا جولة ،نعود إ ى الص و و و ووفوو ونعرض األش و و و ووياء ال ي جمعناها من الطبيعة .نتيح اإلمكانية أمام التالميذ للتعب ر عن
املشاعر ال ي اعتر هم خالل ا جولة ،وعما أعجبهم كث ًرا أثناء ا جولة.
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ّ
إثرائي تربو ّي – "لوحتي"
نشاط
املستلزمات:
كرتون أبي

ي جم  ،A4صمغ ،ألوان ،صحون أو سالل صغ رة فارغة.

َس ْيرالنشاط:
ً
ً
ً
ً
وكرتونة بيضاء ،وم ًّ
قصا ،وصمغا .يبدأ التالميذ
صحنا فارغا ليضع فيه أشياءه ال ي جمعها خالل ا جولة،
نضع أمام كل تلميذ
ِّ
بصنع لوحا هم .نحاول تذك رهم باملناصر ا جميلة ال ي شاهدوها خالل ا جولة لينتجوا لوحة جميلة تشبه الطبيعة ال ي في
ا خارج .عند االنتهاء من العمل ،نتيح الفرصة للتالميذ لعرض لوحا هم والتحدث عنها وعن طريقة تنفيذها .تقوم املرشدة
بعرض اللوحات في مكان مناسب يتيح للجميع إمكانية رؤيتها بوضوح.

ّ
ترفيهي ّ
حركي " -وجدت بيتي"
نشاط
معلومات للمرشدين:
هدو اللعبة إضفاء جو من املتعة ،واملشاركة في اللعب ،واكتساب مهارات حياتية اجتماعية بمشاركة جميع األفراد في
املجموعة.
املستلزمات:
حلقات دائرية من لون ن فقط.
َس ْيرالنشاط:
نوز ا حلقات في املساحة املتاحة .نختار ً
عددا معي ًنا من التالميذ للمشاركة في اللعبة على أن يكون عدد التالميذ املشارك ن
ً
مساويا لعدد ا حلقات نفسه .نتفق مع التالميذ على أن أحد اللون ن هو الزهرة ،واللون اآلخر هو عش العصفور .على سحيل
املثال :سنتخيل أو نعتبر أن جميع ا حلقات الزرقاء هي أزهار ،وأن جميع ا حلقات ا خضراء هي أعشاش العصاف ر ،وسنعتبر
أن األوالد هم العصاف ر والبنات هن َ
الفراش .عندما نشغل املوسيقى ،يبدأ التالميذ بالرقص والتحرك حول ا حلقات بشكل
حر .عند توقف املوسيقى ،يبحث كل منهم عن بيته ،أي إن العصاف ر تدخل إ ى ا حلقات ا خضراء (بما أننا اعتبرناها
ً
أعشاشا) .أما البنات ،فيدخلن داخل ا حلقات الزرقاء (ألننا اعتبرناها ً
أزهارا) .نبدل األدوار في كل جولة جديدة محاول ن
استخدام صواهر ومكونات فصل الربيع (أزهار ونحل ،أشجار وطيور ،تربة ونمل ،ورقة شجر ودودة القز) .يكتسب التالميذ
املعلومات بطريقة ممتعة وسهلة من خالل ممارسة النشاط.
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ساعة ّ
قصة – "الفراشة والنحلة"
معلومات للمرشدين:
القصة الشعرية "الفراشة والنحلة" هي قصة شعرية من تأليف محمد الفاضل سليمان.
ً
شكال غنائياًّ.
تمتاز النصوص الشعرية بأسلوب يجذب التالميذ ،إذ تكثر فيها القافية والسجع ف ُتكسب النص
املستلزمات:
نص القصة الشعرية "الفراشة والنحلة"
سيرالنشاط:
نقوم بطباعة عدة نسوون من النص ،حيث يحصوول كل تلميذ أو كل تلميذين ً
معا على نسووخة .نقرأ النص أمام التالميذ بأسوولوب
ً
ش ووعري ممتع .نش وورح معاني املفردات الص ووعبة ،ونجري نقاشو وا مع التالميذ عن س وولوك وتص وورو النحلة ،وعن س وولوك وتص وورو
الفراشة .نستمع إ ى آراء التالميذ ،ونسلط الضوء على رد فعل النحلة وعدم تجاوذها مع اقتراح الفراشة ،وعلى شعور الفراشة
بالندم في نهاية القصوة .نحاول توجيه التالميذ إ ى مواقف مشوواذهة يواجهونها في حيا هم اليوميةف في الصووف أو في البيي .نشووجع
التالميذ على التمثل بالنحلة واإلصو و ورار على القيام بالس و وولوك الص و ووحيح والنافع مهما كاني االقتراحات محفزة ومغرية ،ألننا في
النهاية سوو نشعر بالندم كما شعرت الفراشة .نشجع التالميذ ً
أيضا على االستمرار بالنشاط واالجتهاد وعدم تأجيل الواجب
لوقي آخر مهما كاني الظروو ،فهذا شرط لتحقيق األهداو وا حصول على النتائج ال ي نريدها.
نتيح الفرص و ووة أمام التالميذ لقراءة النص بالتناوب /من املمكن أن نقوم بتلح ن النص ،فهو نص ش و ووعري قابل للتلح ن .خالل
التلح ن ،نستمع إ ى اقتراحات التالميذ ونقبلها.
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ّ
الفراشة والنحلة
فراشة جـ ــميلـ ــة *** ألوانها قوس قزح
تطيرفي ّ
والربى *** ُ
بين الحقول ّ
جو مرح

************************
ونحلة بقرب ـ ـ ــها *** تجد دو ًما في العمل

م ــن هرة لزه ــرة *** ط ــو َل ّ
النهارتنتقل
ز ٍ
ُ
ً
تمتص َ
ماءها ش ــذى*** تح ــيله إلى ع ـ ــسل
************************
قالت ل ـ ــها فراشة *** يا مرح ـ ـ ًـبا بجارتي
ّ
ّ
ّ
هيا نقض وق ـ ــتنا *** في الله ـ ــو
واملسرة
ّ
ُ
أصغت إليها النحلة *** في عج ـ ـ ٍـب ودهشة
ّ
ـكمة بليغة
ثم أج ـ ــابت قائلة ***بح ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
************************
الوقت غال من ْ
ذهب *** ليس يع ــود ما ذهب
ٍ
ّ
ّ ّ
وخاب من ّ
جو التواني واللعب
قضاه في ***
*************************
الربيع واملصيف *** ّ
ُ
غاب ّ
فصل الخريف
ثم أتى
ّ
ّ
ّ
فوفرت نحلـ ــتنا *** لنفسها الشهد اللطيف
**************************
َْ
ّأما الفراشة ال ــتي *** أفنت شهـورالفرحة
َ
نبتة أو زه ــرة
لم تلق ما تقت ــات ــه *** من ٍ
َ
فضعفت وند َم ــت *** وشع ـ ـ َـرت بالخيبة
ّ
ّ
ألن ــها لم ّتدخـ ــر*** شيئا لوق ـ ــت الشدة
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ّ
ختامي – "لعبة الصنم"
نشاط
معلومات للمرشدين:
ُ
الهدو من الفعاليات ا ختامية هو تلخيص اليوم وتذويي ما خاضه التالميذ من تجارب ،كما أنها تشعر التلميذ باملتعة.
َس ْيرالنشاط:
ينقسم التالميذ املشاركون في النشاط إ ى مجموعت ن .نتفق مع التالميذ على تسمية كل مجموعة بحسب عالقات منطقية
نحو حر
تربط في ما بينها ،نحو :مجموعة األشجار ،مجموعة العصاف ر .ح ن نشغل املوسيقى ،يتحرك جميع التالميذ على ٍ
وفي جميع االتجاهات .عند توقف املوسيقى ،على مجموعة األشجار أن تقف ثابتة بال حراك ،مع تشكيل شكل الشجرة من
خالل أعضاء أجسامهم (كأن يرفعوا األيدي إ ى األعلى مفتوحة وكأنها األغصان –على سحيل املثال) .أما املجموعة الثانية (أي
مجموعة العصاف ر) ،فتمسك بأغصان الشجرة وكأنها الطيور ال ي تقف على أغصان األشجار.
َ
مقترحات الختيار أسماء للمجموعات :أزهار ونحل ،سالل وقطط ،تربة ودعاسيق ،أوراق أشجار التوت ودودة ا حرير
(القز)...
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ّ
التفعيلي الخامس
اليوم
ّ
ّ
افتتاحي – "ست أرجل"
نشاط
معلومات للمرشدين:
نفتتح النشاط بمحادثة مع التالميذ عن الكائنات ا حية ال ي نصادفها في فصل الربيع .نتطرق إ ى وجود ا حشرات املستنفعة
ً
ً
من األزهار ،ونتوسع قليال وصوال إ ى أنوا وأسماء أخرى من ا حشرات.
املستلزمات:
رسومات لبع

ُ
أنوا ا حشرات ،ط َب ٌع الصقة ،ألوان خشحية.

سيرالنشاط:
يختار كل تلميذ رسمة حشرة معينة ،يقوم التالميذ بتلوين الرسمة ثم اإلجابة عن السؤال في أسفل الرسمة والقيام بإحصاء
عدد أرجل ا حشو وورة وكتابة العدد في أسو ووفل الصو ووفحة ،عند انتهاء ا جميع من التلوين ،نعرض جميع الرسو ووومات أمام التالميذ
ونطرح عليهم بع

األس ووئلة عن ش ووكل ا حش ورات املختلفة ثم نطلب منهم البحث عن التش ووابه بينها ،يالحو التالميذ أن جميع

ا حشرات سي أرجل ما عدا العنكبوت فلها ثماني أرجل.
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كم عدد أرجل الصرصور? _____________

كم عدد أرجل الدعسوقة? _____________

كم عدد أرجل الذبابة? _____________
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كم عدد أرجل النملة? _____________

كم ِّرجل يوجد للفراشة? _____________

كم عدد أرجل النحلة? _____________
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كم عدد أرجل العنكبوت? _____________

كم عدد أرجل ا ُجندب? _____________
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ّ
إثرائي تربو ّي – "هذه دورة حياتي"
نشاط
املستلزمات:
وسائل إيضاحية عن دورة حياة بع

َ
ا حشرات ،كرتون ملون أو صحون كرتونية أحادية االستعمالِّ ،مقص ،حبوب القطنيات

املختلفة (أرز ،حمص ،فاصولياء ،)...معكرونة ملولبة الشكل ،قطن ،صمغ.
في اإلمكان إضافة مواد أخرى حسب اختياركم.
َس ْيرالنشاط:
نفتتح النشاط بمحادثة عن مراحل نمو اإلنسان ،مبتدئ ن بمرحلة الطفولة منته ن بالشيخوخة ،موضح ن للتالميذ أن جميع
ُ
ُ
املخلوقات ا حية تمر في مراحل نمو وتطور في حيا ها .ننتقل إ ى مراحل نمو ا حشرات ،ونثري التالميذ باملعلومات امل ِّهمة وال ي
جدا .نعرض لهم الصور اإليضاحية ال ي جهزناها ً
تالئم مرحلة نموهم ونضجهم عن دورة حياة ا حشرات القص رة ًّ
سلفا .بعد
تذويي وفهم املعلومات واملراحل ،يختار كل تلميذ حشرة من ا حشرات ال ي عرضي أمامه ويقوم بعمل إنتا ي توضيقي عن
دورة حيا ها باستخدام املواد املتاحة أمامه َ
ومالءمتها لشكل ا حشرة في كل مرحلة.
نتيح الفرصة أمام التالميذ لطرح اقتراحات بمبادرة منهَ ،
ملالءمة املواد وتنفيذ النشاط.

نماذج العمل اإلنتا ي
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ّ
توضيحية لدورة حياة بعض الحشرات:
رسومات
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ّ
ترفيهي ّ
حركي – "سباق الحشرات"
نشاط
معلومات للمرشدين:
تسهم األلعاب ا حركية في تنمية وتطوير العضالت الغليظة،
باإلضافة إ ى تحقيق أهداو أخرى وتطوير مهارات عديدة في مجاالت النمو املختلفة.
َس ْيرالنشاط:
َ
السباق تلميذان يرغبان في افتتاح النشاط واملشاركة في اللعب ،بعد أن نكون قد هيأنا املساحة اآلمنة واملالئمة للنشاط.
يبدأ
ً
ً
يختار ح
كل منهما نو ا حشرة ال ي يريد أن يتقمصها شكال وحركة .نشغل املوسيقى ،ويبدأ السباق.

ساعة ّ
قصة – "جامع الحشرات" – مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:
ُ
غر ِّفثس ،ترجمة م ه أبو بكر.
قصة "جامع ا حشرات" تأليف ورسومات أليكس ِّ
تدور أحداث القصة حول تلميذ يحب ا حشرات كث ًرا ،بمختلف أنواعها ،فيقرر أن يقوم
بجمعها واالحتفاظ ذها ،لكن ا حشرات ال تحب أن تكون مسجونة في مكان مغلق .يكتسب
التالميذ معلومات كث رة عن ا حشرات ،وأنواعها ،ومساكنها وطريقة عيشها.
يتعلم التلميذ ً
أيضا قيمة الكائنات ا حية واملحافظة عليها مهما كاني صغ رة.
نشكل ،كبالغ ن ،قدوة يحتذي ذها تالميذنا وأبناؤنا /لذا،علينا التعامل برفق ولطف مع
الكائنات املختلفة ،وخاصة ا حشرات ،ح ه لو كنا ال نرغب بوجودها .علينا أن نتذكر بأن
تالميذنا وأبناءنا سوو يتعاملون مع هذه الكائنات كما نتعامل نحن معها.
املستلزمات:
قصة "جامع ا حشرات" (من املمكن تصويرها وعرضها بواسطة ا ِّملسالط أو ا حاسوب).
سيرالنشاط:
نعرض ص و و و ووورة الغالو أمام التالميذ ،نقرأ العنوان ً
معا ،نتحدث معهم لبض و و و ووع دقائق قبل البدء بالس و و و وورد فنعطيهم مس و و و وواحة
للتخم ن واالسووتدالل على مضوومون القصوة من خالل العنوان ،ثم نبدأ بقراءة القصوة ،نسووتخدم نبرات صوووتية مختلفة حسووب
املواقف واألش ووخاص ،نس ووتخرج من القص وة املفردات الص ووعبة ونعطيها معان َي ليفهمها التالميذ ،نش ووجع التالميذ على املش وواركة
في قراءة القصة.
نش و وود انتباه التالميذ إ ى أهمية وجود هذه ا حش و ورات ،وإ ى العالقات املتبادلة بينها وب ن الطبيعة ،وكذلك العالقات بينها وبيننا
أي ً
ضو وا ،فنسو ولط الض وووء على عمل الفراش والنحل وغ رها من ا حشو ورات ال ي تتغذى على الرحيق ومس وواهمتها في تكاثر األزهار،

وعلى ا حشو ورات ال ي تحرك التربة و هيلها لتص ووبح ص ووا حة للزراعة ،وعلى النحل وص وونع العس وول .نتحادث مع التالميذ أي ً
ضو وا عن
ا حشرات ال ي نعتبرها ضارة لنا ولكنها قد تكون نافعة للبيئة ،مع التشديد على عدم أذيتها بل وحمايتها.
من املمكن قراءة القصة خالل على الشاشة الكب رة ل رى التالميذ أشكال ا حشرات وبيو ها.
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ّ
ختامي – "أكثرما أعجبني"
نشاط
معلومات للمرشدين:
ً
َ
تجارب غ ر مسبوقة
يعيش تالميذنا صروفا غ ر عادية منذ بدء جائحة الكوروناف فقد خاضوا
بالنسبة لهم ،إذ تأثرت مشاعرهم .لذا ،علينا إتاحة إمكانية التعب ر عن مشاعرهم كلما
سمحي لنا الظروو بذلك.
َس ْيرالنشاط:
يشارك التالميذ حسب رغبتهم .من املفضل تشجيع جميع التالميذ على املشاركة .يتقدم التلميذ ويعبر عن إعجابه بنشاط
مع ن أو حدث مع ن أو لعبة أو أغنية أو قصة أعجبته كث ًرا خالل األيام التفعيلية ا خمسة املاضية .يبدأ حديثه با جملة
"أكثر ما أعجب ي"...
ً
نقاشا مع التالميذ عن ش يء لم يعجبهم ً
أيضا.
 في اإلمكان أن ندير في اإلمكان أن يعبر أفراد الطاقم عن مشاعرهم ًأيضا بذكر أكثر ش يء أعجبهم في األيام التفعيلية ا خمسة.
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ً
ختاما ،نتم ه أن تنال الفعاليات استحسانكم،

وأن تكون املواد املوضوعة في امللف قد
أسهمي في إنجاح وتسهيل عملكم مع التالميذ في
األيام التفعيلية الربيعية.
ً
ً
كذلك نتم ه أوال وأخ را أن تعم
الفائدة واملتعة على تالميذنا الطيب ن.

40

