مشروع اإلثراء التربوي
براعم في الصفوف األولى والثانية

"عالَمي"
1

ِّ
مقدمة
برانمج اإلثراء التعليمي الذي أمامكم ُم َعد لتفعيل التالميذ يف شهر حزيران ضمن برانمج الظهرية "براعم" .يتضمن الربانمج أنشطة خمتلفة فيها يكتسب
ويذوت التالميذ مهار ٍ
ِّ
ات أساسيةً خمتلفة بطرق تعليمية ممتعة ومتنوعة.
نبدأ اليوم بنشاط افتتاحي ،مث ننتقل إىل نشاط تربوي ،فنشاط تلخيصي خنتتم به يومنا.
تعتمد األنشطة على قيام التلميذ بتجارب انجحة وأنشطة حيوية ذات صلة تعود عليه ابلفائدة واكتساب املعلومات واملهارات األساسية.
سوف نعمل ،يف هذا الشهر ،على إكساب التالميذ مهارات وعادات متنوعة وعديدة ،من خالل موضوع هذا الشهر املميز "عالَمي".
سوف نسلط الضوء هذا الشهر على رغبات وأفكار وطموحات وأحالم وقدرات وميول كل تلميذ وتلميذة.
يدرك التالميذ قيمة الفرد يف اجملتمع عامة ،وقيمة ذواهتم خاصة؛ إذ لكل فرد يف هذا العامل َدور مهم منذ الصغر.
حتديدا حول العامل.
يتعرف التالميذ على طقوس خمتلفة لالحتفال بيوم الطفل العاملي ً
يشارك التالميذ يف ورشات إنتاجية ممتعة تعمل على توسيع آفاقهم ،وتغنيهم وتَُتعهم.
يتعرف التالميذ على مهن متعددة ،ويدركون أمهية كل مهنة للمجتمع.
يتعرف التالميذ بعمق على الكائنات احلية القريبة من بيئتهم ،حنو :بيئتهم احلياتية؛ مميزات جسدية؛ شروط الرتبية.
يدرك التالميذ العالقات املتبادلة بينهم وبني الكائنات احلية.
ّ
نتذكر ً
دائما ما يلي:
علينا أن
ّ
• التلميذ هو شريكّ ،
فعال ،مبادر ومؤثر.
• نتيح الفرصة للتالميذ كي يقترحوا ً
أفكارا من املمكن تنفيذها.
ّ
ّ
االجتماعي َة من خالل املشاركة في األنشطة َ
املقترحة.
يطور التلميذ مهارا ِت ِه
•
• يستمتع التالميذ باملشاركة والنجاح من خالل ممارسة األنشطة واأللعاب على نحو ّ
يومي.
ٍ
املضمون املركز ّي لشهر ُحزيران هو:

َ
"عالي"

يوميا بأنشطة ّ
متنوعة تسهم في فهم وتذويت معلومات عن الكائنات ّ
سوف نقوم ًّ
الحية واملهن وقيمة الفرد ،وكذلك تسهم في تطوير مهارات
الحياتيةْ ،
ّ
ّ
اليومية.
عبر إتاحة الفرص لجميع التالميذ باملشاركة واملبادرة في أنشطة البرنامج
التالميذ
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املعرفة:
صغريا.
كبريا كان أم ً
نُعزز إدراك الطفل لقيمة الفرد يف اجملتمعً ،

يتعلم التلميذ آلي ٍ
ات وطرقًا تسهم يف زايدة قدرته على اتاذ القرارات.
ِّ
يذوت التلميذ معلومات أساسية عن املهن القدمية واحلديثة على حد سواء.
نعزز أمهية إدراك التلميذ للتنوع البيئي ،ولضرورة احلفاظ على الكائنات احلية والرفق هبا.
بعيدا عن الشاشات الذكية.
يتعرف التلميذ على ألعاب قدمية عرفها آابؤه وأجداده ابتغاءَ اسرتجاع ألعاب طفولية ً
يكتسب التالميذ معلومات عن الكواكب السيارة يف املنظومة الشمسية اليت نعيش عليها.

املهارات:
الذهنيّة؛ احلركيّة؛ االجتماعيّة؛ العاطفيّة
املقرتحة يف هذا الربانمج؛ فهو ينمي القدرة
يكتسب التلميذ مهارات عديدة يف خمتلف جماالت النمو من خالل املشاركة والتجربة يف أنشطة اخلطة التعليمية َ
وحتمل املسؤولية والتعاون ،واملشاركة الفعالة ،والعالقات املتبادلة ،واملبادرة ،وتقوية وتدريب العضالت الغليظة والدقيقة.
على التفكري والتخطيطُّ ،

ِ
القيَم:

يدرك التالميذ قيمة كل فرد يف اجملتمع ،والعالقات املتبادلة بني األفراد ،وطرقًا جديدة للتأقلم مع التغيريات والتغلب على الصعاب.

اآلخرين احمليطني به وجتاه الكائنات احلية مبختلف أنواعها ،فتزداد رغبته يف احملافظة على كل ما حييط
يزداد شعور التلميذ ابملسؤولية جتاه نفسه ،وجتاه َ
تنوعها لبناء جمتمع كامل متكامل.
بعالَمه ليجعله أمجل .يدرك التالميذ قيمةَ مجيع املهن َمهما اختلفت ،وأمهيةَ ُّ
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لكل أسبوع
عنواًن
نقرتح
سوف
ا
ّ
األول – أطفال العا َل
األسبوع ّ
األسبوع الثاين – ألعاب شعبيّة
األسبوع الثالث – عا َل احليواًنت احملبوبة
األسبوع الرابع – عا َل الفضاء
إعداد وتطوير إبتسام شليّان
هاجر أوِرن
تصميم جرافيكي ّ
4

مقدمة :نس ل ل لللط الض ل ل للوء يف أس ل ل للبوعنا األول من ش ل ل للهر حزيران على رغبات وميول ومتعة التالميذ؛ فاليوم األول منه يص ل ل للادف ذكرل يوم الطفل العامليّ.
نتحدث مع التالميذ عن سل ل ل ل للبب املناسل ل ل ل للبة ،وعن أمهيتها جلميع أطفال العامل ،وحقوق كل طفل يف احلصل ل ل ل للول على ّروف معيشل ل ل ل للية آمنة ومرحية ،والعناية
لبوعا
واالحرتام وغريها من احلقوق .نوضل مم أن االحتفال هبذا اليوم هو عاملي؛ أي إن مجيع أطفال العامل حيتفلون هبذه املناسلبة ،وعليه سلوف خنصلس أس ً
كامال يتمحور يف رغباهتم وميومم ليكونوا يف مركز اهتمامنا عند التخطيط والتنفيذ وممارسة نشاطاتنا يف هذا األسبوع.
ً
للتوسع حول موضوع "يوم الطفل العاملي" اضغط هنا
مذه املناسبة قمنا ابختيار املواضيع األقرب إىل قلوب األطفال يف مثل هذه السن ،على أن جيد التالميذ أكرب قَدر من املتعة خالل ممارسة النشاطات؛
فهي عن العوامل املفضلة لديهم واليت أحبوها ابستمرار.
نبدأ بتعريف التالميذ على شعار يوم الطفل العاملي والتحدث عن املناسبة ،وذلك من خالل عرض املعلومات والصور أمامهم على جهاز العرض
الضوئي.

ّ
العالي"
شعار"يوم الطفل
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َ
"أطفال العالم"
األسبوع ّ
األول
األول
اليوم ّ

نشاط
افتتاحي
ّ

أغنية "حنن العال ،حنن
األطفال"

اليوم الثاين

اليوم الثالث

لكل دولة َعلَم
ّ

ضروري
وجودي
ّ

اليوم الرابع

أًن األخ األكب
/األصغر أو...

اليوم اخلامس

ضلة
لعبيت املف ّ

وجبة ساخنة صحية
نشاط
ائي
إثر ّ
بوي
تر ّ
نشاط
ختامي
ّ
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اهلديّة

حقوقي

قصة
ّ

"ما أمجل العال!"

حدث أعجبن

إنتاجي
نشاط
ّ
"أمجل أطفال العال"

هويّيت

أًن وأفراد عائليت

صديقي املفضل

ونزوال
صعودا ا
ا

أمجل نشاط

افتتاحي :أغنية "حنن العال ،حنن األطفال"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
من املهم جلداا توسل ل ل ل ل ل لليع آفلاق التالميلذ من خالل التحلدث عملا َحيلدث يف العلامل ،وال سل ل ل ل ل ل لليملا إذا تعلق األمر أبطفلال مثلهم .أغنيلة "حنن العلامل" تلُ َعلد نلداءً
ومناشل للدة للعامل مبسل للاندة األطفال يف مجيع أحناء العامل واحملافظة على حقوقهم؛ ففي الكثري من دول العامل يعيش األطفال يف ّروف صل للعبة ،إذ ال حيصل لللون
على حقوقهم ،ويتعرضلون يومياا لألذل ،وحياهتم يف خطر ،ومن هنا نغتنم الفرصللة لنتحدث مع التالميذ عن حقوق الطفل اليت تناشللد هبا منظمات حقوق
اإلنسان والطفل يف العا َمل.
املستلزمات:
َ
جهاز صوت؛ مكرب صوت؛ شاشة وجهاز عرض ضوئي -لرابط األغنية اضغط هنا.
َس رْي النشاط:
التنوع يف مظهر املغنني املش للاركني يف أداء األغنية ،إذ هم من بلدان خمتلفة وهذا ما مييز املص للطل "عاملي"،
ميكننا أن نبدأ نش للاطنا مبحادثة مع التالميذ عن ُّ
فهو حدث خيس مجيع أطفال العامل ابختالف جنسل للياهتم ،وأن نشل للري أن هذه األغنية موجهة إىل مجيع أطفال العامل ألّنم يسل للتحقون العيش بسل للالم ،دون
التعرض للمخاطر ،ومن حقهم ممارسل ل ل ل ل للة ما حيبون عمله كاللعب واملرح مع األصل ل ل ل ل للدقاء ،مث نقوم بعرض األغنية .على الرغم من أن كالم األغنية هو ابللغة
اإلنل ل ل ل ل ل ل ل ل لليزية ،هي قريبة جداا من التالميذ؛ فلحنها وطريقة األداء معربان إىل أبعد احلدود ،كما أنه إبمكاننا مشاركة التالميذ يف قراءة الرتمجة ابللغة العربية.
ميكننا أن نشجع التالميذ على حفظ اسم األغنية ابللغة اإلنل لليزية ”.”we are the world, we are the children

العاملي"
بوي" :يوم الطفل
ائي تر ّ
ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
بعد التحدث عن املناسللبة وعرض بعا املعلومات اليت تالئم سللن التالميذ ،نلفت انتباههم إىل بعا العادات والطقوس اليت منارسللها يف مناسللباتنا املتعددة
كالتزيني وتقدمي امدااي ،على سبيل املثال.املستلزمات:
َ
كرتون من نوع الصلول ابللون األصلفر وألوان أخرل خمتلفة؛ أقالم تلوين؛ لفة مناديل مطبخ أو محام؛ صلم ومواد أخرل متوافرة لدينا لتزيني الصلف بطريقة
سهلة بسيطة سريعة (كريب؛ أزهار ملونة؛ فراشات؛ عصافري؛ ابلوانت.)...
أفكار لتجهيز هدااي بسيطة غري مكلفة وسهلة التنفيذ -للرابط اآلمن اضغط هنا
يف اإلمكان البحث عن أفكار أخرل جديدة حسب اختياركم.
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َس رْي النشاط:
املقرتحة أعاله ،أو امدااي اليت تَل َقرَر اسل لتخدامها مذا النشل للاطّ .نيئ الصل للف للحصل للول على مسل للاحة آمنة
نقرتح أن تقوم املرشل للدة بتجهيز منوذ من امدااي َ
للقيام بتجهيز الزينة وامدااي .نقرتح على التالميذ أن خيتار كل منهم ص ل للدي ًقا يقدم له امدية يف ّناية االحتفال .نس ل للجل اس ل للم التلميذ الذي س ل لليقدم امدية
واس ل للم التلميذ الذي س ل لليحص ل للل على امدية ،وذلك ُّ
للتأكد من أن كل تلميذ س ل لليحص ل للل على هدية من ص ل للديق .بعد االنتهاء من جتهيز الزينة ،نعلقها يف
األماكن املتاحة لدينا ،مث ّنيئ الص ل ل لف مرة أخرل لالحتفال ابملناس ل ل للبة .جيلس كل تلميذ يف مكان حس ل ل للب اختياره .نقيم حلقات الرقس على أنغام ٍ
أغان
ِّ
ضل ل ل ل ل ل لا ،مث يف ّناية االحتفال يقوم التالميذ بتبادل امدااي اليت جهزوها يف ما بينهم .علينا
حمببة إىل التالميذ .ميكننا أن نُقيم مسل ل ل ل ل ل للابقات ألعاب وحتدايت أي ً
آخر.
االهتمام أبن حيصل كل تلميذ على هدية من صديق َ

ختامي" :حقوقي"
نشاط
ّ

املستلزمات:
َ
جهاز العرض الضوئي؛ ﭬليديو توضيحي قصري بعنوان "اليوم العاملي للطفل" عن حقوق الطفل.
لرابط اللﭬليديو اضغط هنا

َس رْي النشاط:
نتحدث مع التالميذ عن حقوق الطفل .نستمع إىل آرائهم واملعلومات اليت يعرفوّنا عن حقوق الطفل ،مث نعرض الل ل ل ل ل لﭬل ل ل ل ل لليديو أمامهم .جيلس التالميذ على
هيئة حلقة مفتوحة ابجتاه شل ل للاشل ل للة العرض .نوضل ل ل مم تعليمات حول السل ل لللوك املقبول خالل العرض .بعد العرض نطرح عليهم بعا األسل ل للئلة ،حنو :هل
حصلتم على معلومات جديدة من خالل مشاهدة الل ل لﭬل ل لليديو؟ هل كنتم تتوقعون أن يكون التعليم ح اقا من حقوق الطفل ،وأنه ال حيق ألحد أن مينعه منه؟
من املمكن أن نتوسع معهم يف احلِّوار عن أطفال يف مثل سنهم يعيشون يف بلدان أخرل ال حيصلون على حقوقهم.
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َ
نشاط افتتاحيّ " :
لكل دولة َعلم"
ّ

معلومات للمرشدين:
نُثري التالميذ مبعلومات عن دول العا َمل ،ونشري أن هنالك َعلَ ًما مييز كل دولة .يتعرف التالميذ على أشكال وألوان أعالم خمتلفة.
املستلزمات:
َ
صور أعالم لدول خمتلفة؛ شبكة إنرتنت؛ جهاز عرض ضوئي؛ أقالم تلوين.
َ
َس رْي النشاط:
حناور التالميذ بش للأن أمساء دول يعرفوّنا .نتوقع أن يعرف التالميذ بعا الدول من الربامج التلفزيونية وفِّرق ألعاب كرة القدم .عند ذكر اس للم الدولة نعرض
العلَم الذي يرغبون يف إنتاجه أو تلوينه.
العلَم اخلاص بتلك الدولة .بعد عرض عدد ال أبس به من األعالم ،نتي الفرص ل ل للة للتالميذ أن خيتاروا َ
أمام التالميذ َ
نقرتح أن نعرض أمامهم األعالم ليتمكنوا من اختيار أحدها والقيام إبنتاجه حسب الصورة.
العلَم احلقيقية.
العلَم حسب ألوان َ
يف اإلمكان طباعة رمسات ألعالم خمتلفة للتلوين ،وعلى التلميذ تلوين َ
* جتدون رسومات لبعا األعالم بعد النشاط اإلثرائي.

قصة "ما أمجل العالَـم"
بويّ :
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
قصة "ما أمجل العالَلم!" من أتليف ورسم ﭘلاول كور .ترمجها إىل اللغة العربية فاضل علي.
شعورا ابلفرح واالمتنان يف كل ما هو حولنا.
سرُد قصة "ما أمجل العامل" ،ومشاهدةُ عناصر الطبيعة األساسية من خالل الرسومات ،يُشيعان ً
املستلزمات:
َ
قصة "ما أمجل العامل!"؛ جهاز عرض ضوئي.

َس رْي النشاط:
تَلعرض املرشدة صورة الغالف ،حبيث يرل التالميذ الصورة وحياولون الربط بينها وبني العنوان .تتحاور معهم بضع
دقائق قبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم مساحة للتخمني واالستدالل على مضمون القصة من خالل العنوان .يتعرف
التالميذ على ُهوية القصة (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلف؛ اسم الرسام).
جيلس التالميذ أمام الشاشة ملشاهدة القصة .نتي الفرصة أمام التالميذ ابملشاركة يف قراءة وسرد القصة ابلتزامن
نقاشا مع التالميذ ونوض أمهية مجيع العناصر الطبيعية جلميع الكائنات يف العالَلم.
مع العرض .بعد السرد ،ندير ً
نلُثين على مجال الطبيعة والعالقات املتبادلة بينها وبني الكائنات احلية ،ومن ضمنها اإلنسان .ندعو التالميذ إىل
أتم ُّل َمجال العالَلم ،ونسرتجع معهم قصة اخللق بطريقة ممتعة وسهلة.
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Egypt

India
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Argentina

Lebanon
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South Africa

Austria
12

ختامي" :حدث أعجبن"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
هتدف األنشل للطة اخلتامية إىل تنشل لليط ذاكرة التالميذ ،ومسل للاعدهتم يف تذويت املعلومات اليت اكتسل للبوها ،وذلك من خالل املشل ل َلاركة والتجربة يف اليوم ذاته،
كما تشجعهم على التعبري عن مشاعرهم بطرق متعددة.
املستلزمات:
َ
ألوان خشبية؛ أوراق رسم؛ أقالم رصاص.
َس رْي النشاط:
نطلب إىل التالميذ ُّ
تذكر أحداث القصة "ما أمجل العالَلم!" ،واختيار حدث واحد أعجبهم مث القيام برمسه على الورقة وتلوينه .بعد انتهاء التالميذ من
الرسم ،يقوم كل تلميذ بعرض رمسته وابلتحدث عن احلدث الذي اختاره وسبب اختياره مذا احلدث.
ِ
يب قضاء الوقت معه/ا ،كي يقوموا بتزيينها مبوا ّد من اختيارهم.
كل منهم صورة له مع شخص ّ
مالحظة :نطلب إىل التالميذ أن ريضر ّ

ضروري"
افتتاحي" :وجودي
نشاط
ّ
ّ

معلومات للمرشدين:
من أهم أهداف هذا النشاط أن يشعر كل تلميذ أبن له َدوًرا مه اما ،وأن وجوده ضروري إلتام بعا املهام.

املستلزمات:
َ
رسومات (حسب اختياران ومبا يتناسب مع سن وقدرات التالميذ)؛ كرتون حجم 4A؛ ِّم َقس؛ صم ؛ أقالم توش.
َس رْي النشاط:
يتوزع التالميذ يف جمموعات صل ل ل للغرية مكونة من  6-5أطفال .حتصل ل ل للل كل جمموعة على رمسة حسل ل ل للب اختيارها .خنطط اجلزء الداخلي من الرمسة إىل قِّطع
متفاوتة األحجام واألش ل ل ل ل للكال ،حبيث يكون عددها أكثر بواحد من عدد األفراد يف اجملموعة .حيص ل ل ل ل للل كل فرد يف اجملموعة على جزء من أجزاء الرمسة بعد
القيام بقص لها .تتعمد املرش للدة اختيار تلميذ غائب وض للمه إىل جمموعة معينة لتتكون لدينا جمموعات غري كاملة .يقوم كل تلميذ بتلوين اجلزء الذي حص للل
عليه حسل للب اختياره وبدون تقييدات ،مث تقوم كل جمموعة بلصل للق مجيع األجزاء للحصل للول على الرمسة كاملة كما كانت عندما حصل لللوا عليها لكن ملونة.
الفرق بلصللق مجيع األجزاء واحلصللول على الرمسة الكاملة ،بينما لن تنج بعا ِّ
عند انتهاء النشللاط ،سللوف تقوم بعا ِّ
الفرق يف ذلك ،وخاص لة تلك اليت
تش ل ل ل ل للمل تالميذ غائبني عن الص ل ل ل ل للف .هنا نلفت انتباه التالميذ إىل أمهية وجود كل منا؛ فغياب بعا الزمالء أعاق تكملة الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َم َهمة وإجنازها يف بعا
اجملموعات ،وكذلك األمر حني تكون أنت غائبا عن الصف ،وبذا يدرك كل تلميذ أمهية ذاته ووجوده يف ٍ
مكان ما.
ً
ميكننا أن نتوسع يف احلديث عن إسهام األوالد يف األعمال البيتية البسيطة ،أو اللعب مع اإلخوة الصغار يف البيت إلمائهم وتسليتهم؛ إذ لكل منا َدور أو
وّيفة معينة َمهما كانت بسيطة ،وغيابنا يؤدي إىل نقس أو صعوبة يف إتام العمل أو الل َم َهمة.
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بوي" :أمجل أطفال العال"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

املستلزمات:
َ
صلور التالميذ اليت أحضلروها معهم؛ قصلاصلات من الكرتون امللون؛ كرتون مقول أبلوان خمتلفة؛ أغطية علب دائرية الشلكل؛ عيدان بوّة؛ خرز أو حجارة
الفسليفسلاء امللونة؛ أزرار؛ طُبَع الصلقة أبشلكال وأحجام خمتلفة؛ ألوان متنوعة؛ ِّم َقصلات؛ صلم (وأي مواد أخرل متوافرة لديكم تَصلل لتزيني صلورة الطفل
أو إطار الصلورة)؛ سلالل متوسلطة احلجم (لتصلنيف املواد وعرضلها أمام األطفال)؛ سلالل أو صلحون من الكلكار (بعدد األطفال ،لتجميع ما يرغبون من
أغراض ومواد لتزيني صورهتم).
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على الطاوالت للقيام بنشل ل ل للاط فردي ،مع إاتحة اإلمكانية لتبادل اآلراء واألفكار يف ما بينهم ،فنقرتح أن ترتب املرشل ل ل للدة طاوالت النشل ل ل للاط
نوعا ما .نضللع مجيع املواد اليت سلليسللتخدمها التالميذ لتزيني الصللور يف مكان واحد ،حبيث
على حن ٍو ميكن التالمي َذ من اجللوس متقاربني ومبجموعات كبرية ً
تكون مرتبة بص ل للورة تس ل للهل على التالميذ الوص ل للول إليها .حيص ل للل كل تلميذ على س ل لللة ص ل للغرية ليجمع فيها ما يرغب من األغراض واألدوات للقيام بتزيني
الص للورة اليت أحض للرها معه ،مث يبدأ بتزيني اإلطار حس للب رغبته .نقرتح أن تكون املرش للدة مع التالميذ حبض للور فعال إلرش للادهم وتوجيههم أو مس للاعدهتم إذا
استدعى األمر ذلك.
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ختامي" :هويّيت"
نشاط
ّ
َس رْي الفعّاليّة:
منوذجا للتالميذ قبل مش ل ل ل للاركتهم هم.
ُجنري حمادثة مع التالميذ عن ُهوية كل واحد منهم .ميكن للمرش ل ل ل للدة أن تبدأ هي ابلتحدث عن ُهويتها كي تش ل ل ل للكل ً
الدي؛ دوليت؛ بلدت؛ عنواين -ويف اإلمكان إضل للافة تفاصل لليل أخرل
ُهوييت تشل للمل :امسي؛ اسل للم أي؛ اسل للم أمي؛ كنييت؛ بلدي؛ سل للين؛ لغيت؛ مهنة كل من و َ
تُ ِّ
عرف شخصية التالميذ.
يف إمكان أفراد الطاقم أن يَلعرضوا ُهويتهم أمام األطفال للتوضي  ،وذكر أهم املعلومات اليت يف ُهوية كل فرد منا.
كل منهم صــورة صــغْية له (كصــورة جواا الســفر -على ســبيل املثال للقيام بتصــميم هويّته الشــخصــيّة يف
مالحظة :نطلب إىل التالميذ أن ريضــر ّ
ضا حباجتنا إىل الصورة.
يتسّن هلم جتهيزها ،ونـ رعلِم األهل أي ا
األول كي ّ
اليوم التايل .ميكننا أن نطلبها منذ اليوم ّ
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وكنيتي
اسمي ي
ي
ي

اسميأبيومهنت يهيي
ي
ي

يي ___________ ي_ ي
اسميأميومهنتهيايييي
ي
ي

ييي________ ي_ ي
خوبييييي
يإ ي
ي

يي ___________ ي_ ي
ل ي /يةيييي
المفض ي
ي
صديق/بي
يي

ييي________ ي_ ي
يييي
لونيشعر ي
ي
ي

___________ ي_ ي

يي_________ ي_ ي

تييييييي
لونيعي ي

يالمفضل يةييي
ي
لعبت
ي

ي
ييي________ ي_ ي
دولتيييي
ي
ي

ييي_________ ي_ ي
يييي
بلد ي
ي

ييي__________ ي_ ي
16

ييي_________ ي_ ي

صورب
ي

ي

افتتاحي" :أًن األخ األكب /األصغر أَم"...
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
معرفة التلميذ ألدق التفاصيل عن ُهويته وعن عائلته وانتمائه إىل فئة أو طائفة معينة تسهم يف زايدة معرفته وثقته بنفسه.
املستلزمات:
َ
ِّ
أقالم تلوين أبنواعها املختلفة؛ أوراق رسم بيضاء؛ أقالم رصاص؛ ممحاة.
الفعاليّة:
َس رْي ّ
يضا مع توضي ترتيبه يف العائلة .إبمكان التلميذ أن مييز صورته مبا هو خمتلف
نطلب إىل التالميذ أن يرسم كل منهم صورة لعائلته املصغرة ،تشمل التلمي َذ أ ً
عن أفراد عائلته اآلخرين ،كي يتمكن أصدقاؤه من معرفة ترتيبه يف العائلة.
الدي كل واحد من التالميذ مها على قيد احلياة .إذا كان مثة تلميذ واحد يف الصف فاقد ألي من
مالحظة :من املفضل التأكد قبل القيام ابلنشاط أن و َ
والديه ،ف ِّ
استبدلوا النشاط آب َخر من اختياركم.
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إنتاجي "أًن وأفراد عائليت"
بوي :نشاط
ائي تر ّ
ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
نشاطنا اليوم هو نشاط اختياري ،ولذا سنتي الفرصة للتالميذ ليختاروا طريقة تنفيذ النشاط.

املستلزمات:
َ
ِّ
كرتون مق اول ملون؛ أقالم تلوين متنوعة؛ طُبَع الصقة؛ ورق ملون؛ م َقصات؛ صم ؛ طالء الل لواش؛ أي من املواد املتوافرة واليت تصل لنشاطنا.
َس رْي النشاط:
نقرتح أن جيهز الطاقم طاوالت العمل ابألدوات املختلفة ،حبيث خنصس على كل طاولة إمكانية خمتلفة لتنفيذ النشاط .خيتار التلميذ اجللوس على إحدل
طاوالت العمل حسب رغبته لطريقة التنفيذ .نطلب إىل التالميذ القيام إبنتا لوحة تشمل مجيع أفراد عائلتهم (ميكنه ذلك عن طريق القس والتلصيق
والدهان وغريها من اإلمكانيات املتاحة على طاوالت اإلنتا ).

فعاليّة ختاميّة" :صديقي املفضل"
ّ

الفعاليّة:
َس رْي ّ
نشاطنا اخلتامي اليوم يهدف إىل إاتحة الفرصة أمام التالميذ للتعبري عن مشاعرهم جتاه أصدقائهم ،واإلفصاح عن ُهوية أصدقائهم املفضلني ،وعن شعورهم
عند تغيُّب هذا الصديق ،وعن سبب اعتباره املفض َل لديه .يف اإلمكان أن نوجه التالميذ إىل ذكر أكثر من اسم ،بعد أن أصبحنا نعرفهم أفضل معرفة
ونعرف ما هي مفضالهتم ومن هم األشخاص املفضلون لديهم .علينا االنتباه إىل ضرورة وأمهية ُّ
تذكر أمساء مجيع التالميذ وإن اضطران األمر إىل التدخل
على حن ٍو غري ملحوظ.
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افتتاحي" :لعبيت املفضلة"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
عندما نقوم بعمل نش ل للاط افتتاحي ،حنن نعمل فعلياا على كس ل للر احلواجز واملس ل للاعدة على التأقلُم واالندما بص ل للورة أس ل للرع ،والتمهيد لتناول مض ل للمون معني
وإضفاء جو من املتعة .يسهم هذا النشاط يف بث شعور من االكتفاء والسرور بني األصدقاء ،إذ يشعر التلميذ ابلتميُّز حني يشارك زمالءه بلعبته املفضلة،
ويف الوقت ذاته يشعر سائر التالميذ ابملتعة والسرور عند مشاركة زميلهم مشاعر املتعة.
املستلزمات:
َ
جهاز العرض الضوئي؛ شبكة إنرتنت فعالة.
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ بوضعية نصف دائرة .يتقدم التلمي ُذ الذي يرغب يف املشاركة ،فيعرض أمام أصدقائه لعبته املفضلة ،سواء أكانت لعبة حمسوسة أَم إلكرتونية.
نقرتح أن نتي الفرصلة أمامه لعرض اللعبة على جهاز العرض الضلوئي وشلاشلة الصلف الكبرية ،كي تتاح إمكانية مشلاركة التالميذ الذين حيبون اللعبة نفسلها
إعالمنا ابللعبة املراد عرض ل للها قبل العرض ،كي يتس ل للا لنا معرفة ما إذا كان ابإلمكان عرض ل للها أمام التالميذ دومنا
ويعتربوّنا من مفض ل لالهتم .نقرتح أن جيري ُ
حتفُّظات معينة ،أو -على سبيل املثال -للمساعدة يف إعداد غناء يرافقها.
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ونزوال"
صعودا ا
بوي " :ا
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
لعبتنا معروفة لدل الصغار والكبار ،لكننا سنمارسها اليوم بطريقة مبتكرة؛ إذ يشعر التالميذ مبتعة أكرب حني يكونون شركاء يف التخطيط والتجهيز.

املستلزمات:
َ
نوعا ما (ابإلمكان جتهيزه مسل ل ل ل ل للب ًقا –أو اسل ل ل ل ل للتخدام املكعب املتوافر يف
الصل ل ل ل ل للق ملون عريا (حنتا إىل ثالثة ألوان منه)؛ مكعب أرقام من احلجم الكبري ً
الصف)؛ بطاقات يكتب عليها التالميذ أسئلة أو طلبًا أو َم َهمة...
َس رْي النشاط:
ّنيئ مسلاحة كافية إللصلاق ِّ
مكوانت اللعبة على األرض (مربعات؛ حيات؛ سلالمل) .نضلع طبعة الصلقة كبرية يف املربع األول يف كل من زوااي املربع الكبري،
على أن تكون أبلوان خمتلفة لتشل للكل نقطة البداية لكل العب .عدد الالعبني أربعة .جنود اللعبة أو الالعبون هم التالميذ أنفسل للهم .يقف كل منهم داخل
يوال بنفس لون الطبعة اليت ألصلقناها يف مربع البداية ،كي يكون لون كل العب حسلب لون
املربع األول .إبمكاننا أن جنهز لكل العب سلرتة أو قبعة أو مر ً
مثال -أو الالعب األزرق ...ابلتناوب يرمي الالعبون املكعب ،والالعب الذي حيصلل على العدد األكرب يبدأ
طبعته الالصلقة فيتميز أبنه الالعب األمحر – ً
هو اللعللب .يرمي الالعللب املكعلب .يتقللدم ابخلطوات حس ل ل ل ل ل ل للب العللدد الللذي أّهره املكعلب ،مث ينتقلل الللدور إىل الالعللب التللاك وهكللذا ...حني يللدوس
الالعب على احلية (األفعى) ،عليه الرجوع إىل نقطة البداية .أما حني يدوس على السلم ،فعليه تطي السلم والوقوف يف املربع الذي يليه ،حّت لو مل ميكنه
العدد الذي ّهر على املكعب من تطيه.
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ختامي" :أمجَل نشاط"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين
عصرا يعرب فيه األطفال يف
التعبري عن املشاعر يسهم يف زايدة قدرة التالميذ على اختيار املفردات الشعورية على حن ٍو خاص ،واملفردات بعامة؛ فنحن نشهد ً
التشارك يف الرغبات واملشاعر يزيد التقارب واأللفة يف ما بينهم.
خمتلف األجيال بواسطة حركات جسدية عنيفة كالضرب واللكش وأنواعهما ،كما أن
ُ
َس رْي النشاط
تبادل اآلراء يف ما بينهم ،وتقبُّل واحرتام آراء الغري.
نتي الفرصللة أمام التالميذ للتعبري عن مشللاعرهم جتاه النشللاطات اليت خاضللوها خالل األسللبوع األول ،و ُ
نشجعهم على مشاركة اجلميع أبمجل نشاط شاركوا فيه خالل األسبوع األول من هذا الشهر حسب رأيهم.
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"ألعاب شعبيّة"
األسبوع الثاين

نشاط
افتتاحي
ّ

األول
اليوم ّ

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

أنشودة "هيا نلعب"

سباق احلروف

قُل شيئًا

انقل رسالة

املقاعد الفارغة

وجبة ساخنة صحية
ائي
نشاط إثر ّ
بوي
تر ّ
نشاط
ختامي
ّ
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لعبة الغميضة

قصة
"ق ُّل شيئًا"

"اسم وُكَرة"

لعبة الكهرابء

لعبة "إنسان؛ مجاد؛
حيوان"

لعبة احلربية

مكاين يف املربع

اخلامت

عرفت التغيري

َوكا َوكا

إفتتاحي :أنشودة "هيّا نلعب"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
ألعااب يلعبها مجيع األطفال الذين يف مثل سلنهم يف
أنشلودة "هيا نلعب" سلتشلكل افتتاحية ألس ٍ
لبوع مليء ابملتعة واللعب ،أسلبوع سلوف ميارس فيه التالميذ ً
أيضا.
مجيع أحناء العا َمل ،وكذلك توض مم أمهية املشاركة يف اللعب وابملقابل ال ننسى الدرس ً

ستلزمات:
امل َ
جهاز ضوئي؛ مكرب صوت؛ رابط األغنية "هيّا نلعب".
َس رْي النشاط:
نعرض األغنية أمام التالميذ ،ونشجعهم على قراءة الكلمات وترديدها مع اللحن.

الغميضة"
ائي" :لعبة ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
سوف نقرتح لعبة شعبية يف كل يوم من أايم األسبوع احلاك ،حبيث ميارسها التالميذ بطريقة ممتعة .نُثري معلوماهتم ابملصطل "ألعاب شعبية" وما يعنيه.
املستلزمات:
َ
منديل من القماش (لتغطية عي َِّين املتسابق).
َس رْي النشاط:
لريا قبل اجلميع.
نشل للرح اللعبة وتعليماهتا ،وإن تكن لعبة معروفة .جيري اختيار املتسل للابق األول
ً
اختيارا عشل لوائياا ،مث ينتقل الدور إىل التلميذ الذي يسل للقط أسل ل ً
يغما التلميذ عينيه ابملنديل ،ويقف أمام حائط متكئًا عليه بيده ليبدأ العد من  1إىل  ،10مث يطرح الس لؤال الذي مييز لعبة الغميض للة وهو" :فت "؟ على
مجيع التالميذ االختباء قبل انتهاء املتسابق من العد ،إذا مل يتسن ألي منهم االختباء خالل هذا الوقت ،جييب عن سؤال املتسابق أبن يقول" :كال".
التوجه إىل حائط العد ليحييه ويقول عا ادا 3-2-1" :حي
أحدا منهم عليه ُّ
عند االنتهاء من العد ،يبدأ املتسل للابق ابلبحث عن سل للائر الالعبني ،وحني جيد ً
اجلميع".
ابإلمكان تشجيع التالميذ على العد بطرق خمتلفة كالعد التنازك من  10إىل ،1أو العد بقفزات زوجية ،10-8-6-4-2 :أو العد بقفزات العشرة:
100-90-80-70-60-50-40-30-20-10
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ختامي" :اسم وكرة"
نشاط
ّ

املستلزمات:
َ
كرة إسفنجية متوسطة احلجم.

َس رْي النشاط:
نوعا ما .يقف التالميذ يف مسل للاحة
نقرتح أن نقسل لم التالميذ إىل جمموعتني كي َحنُول دون حصل للول اكتظاظ يف املسل للاحة املتاحة ،وللتمكن من احلركة احلرة ً
الص للف املتاحة على ش للكل حلقة .تبدأ املرش للدة اللعب برمي الكرة وذكر اس للم التلميذ الذي ترغب يف اختياره ،وهو بدوره عليه أن يتقدم إىل وس للط احللقة
ويلتقط الكرةُ .مينع سقوط الكرة على األرض .عند سقوط الكرة على األرض ،خيسر التلميذ الذي ذُكِّر امسه وينتظر فرصة أخرل؛ أي ينتظر أن يُذ َكر امسه
مرة أخرل من قِّبَل أحد التالميذ .أما إذا تكن من التقاطها ،فإنه يرمي الكرة إىل األعلى وخيتار اسم أحد زمالئه يف الصف ،وهكذا...
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افتتاحي" :سباق احلروف"
نشاط
ّ

املستلزمات:
َ
بطاقات حروف كبرية رابعية الش ل ل للكل؛ مكعب حيتوي عل س ل ل للتة حروف (وعلى كل وجه من وجوهه حرف ،على أن تكون احلروف املكتوبة على املكعب
هي احلروف نفسها املكتوبة على البطاقات الرابعية الشكل).

َس رْي النشاط:
احلرف نفسله /ترين حسلاي /عدد /شلكل هندسلي/فرش جملسلم معني  .تكرر
جتهز املرشلدة مسلب ًقا بطاقات رابعية الشلكل ،وتكتب على كل سلت بطاقات َ
هذه العملية سللت مرات ،لنحصللل على سللتة حروف /تارين حسللابية /اعداد /أشللكال /فروش متكررة سللت مرات .تُل ِّ
صلق على أوجه املكعب السللتة نفس
احلروف السل ل ل للتة /إجابة التمارين احلسل ل ل للابية /األعداد /األشل ل ل للكال /اجملسل ل ل لمات اليت قامت بتجهيزها على البطاقات .جيلس التالميذ على هيئة حلقة .جيري
بدوِّره سللتة مشللرتكني ملمارسللة النشللاط .يقف كل تلميذ أمام خط مسللتقيم ("مسلللك") من
اختيار القائد أو رامي املكعب بقرعة من اختياركم ،مث خيتار هو َ
البطاقات .يرمي الرامي املكعب ليظهر أحد احلروف السل ل ل ل للتة /إجابة مالئمة للتمرين /عدد /شل ل ل ل للكل  ،...فيتقدم التلميذ الذي يقف أمام املسل ل ل ل لللك املالئم
خطوة واحدة ليقف على البطاقة الثانية يف نفس املسلك .الفائز هو من تظهر بطاقته على املكعب ست مرات وينهي املسلك الذي يقف أمامه.
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10

قصة "ق رل شيئاا" – مكتبة الفانوس
بويّ :
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
النس "قُل شيئًا" من أتليف ورسومات ِّ
ﭘيرت رينولدز .ترمجه إىل اللغة العربية إايد برغوثي.
ِّ
ٍ
تاب الطف َل إىل قول مقولته بطريقته اخلاصة ،من أجل جعل عالَمه أفضل له ولآلخرين.
لدل كل إنسان ما يقوله ،ابلكالم أو ابلفعل .يدعو الك ُ
املستلزمات:
َ
قصة "قُل شيئًا".
َس رْي النشاط:
تَعرض املرشدة صورة الغالف أمام التالميذ .تتحدث معهم بضع دقائق قبل البدء يف السرد ،فتعطيهم مساحة للتخمني واالستدالل على مضمون القصة
من خالل صورة وعنوان الغالف :ما هي ُهوية القصة؟ (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلف؛ اسم الرسام) .تطرح عليهم بعا األسئلة ،حنو :ماذا ميكننا أن
نقول؟ هل التعبري عن مشاعران ورغباتنا هو شيء مقبول؟ كيف نعرب عن مشاعران؟ مث تقرأ مم القصة وتساعدهم على فهم وإدراك أحداثها ومضموّناُ .جتري
ِّحو ًارا مع التالميذ بشأن رغبتهم يف التعبري عما يشعرون ،وعن حقهم يف التعبري عما يرغبون ،وتشجعهم على املبادرة إىل التغيري والبدء بذكرهم وإعالّنم عن
وضوحا أمام اآلخرين.
األشياء اليت حيبوّنا أو ال حيبوّنا ،وذلك كي يشعروا ابلراحة ويكونوا أكثر
ً
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ختامي" :لعبة الكهرابء"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:

لعبة الكهرابء هي لعبة شعبية يلعبها األطفال يف بلدان عديدة ،فيها الكثري من املتعة واحلماسة ،وكذلك حتتا إىل مستول ٍ
عال من الرتكيز.

املستلزمات:
َ
كرة كبرية خفيفة الوزن.
َس رْي النشاط:
نقرتح أن يلعب التالميذ لعبة الكهرابء يف الساحة ،وإذا مل تكن اإلمكانية متاحة لذلك ّنيئ مساحة يف الصف تتي التحرك حبرية .يتوزع التالميذ يف املساحة
املتاحة .حيصل الالعبون على الكرة ويقومون بدحرجتها يف ما بينهم ،على أال تس أبجسادهم فيتعرضوا لضربة كهرابئية .عليهم القفز أو االبتعاد عن الكرة
كي ال يُ َبعدوا عن اللعب إن تعرضوا لضربة كهرابئية .التلميذ الذي ال حيافظ على الرتكيز ال يستطيع النجاة من إصابته ابلكرة ،ولن يتمكن من إصابة
أيضا .يف ّناية اللعبة ،يبقى العب واحد وهو الفائز الذي استطاع إبعاد مجيع الالعبني.
امدف ً

افتتاحي" :ق رل شيئاا"
نشاط
ّ

َس رْي النشاط:
نش ل للاطنا االفتتاحي اليوم هو تذويت لِّما تعلمنا القيام به من خالل قراءة قص ل لة "قُل ش ل لليئًا" .يش ل للارك التالميذ أص ل للدقاءهم أبش ل للياء تعجبهم أو ال تعجبهم،
وأشياء يرغبون يف أن جيربوها أو قد جربوها من قبل ،ويشاركون األصدقاء ابملشاعر اليت تنتاهبم عند قيامهم هبذه األمور.
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بوي" :لعبة إنسان  -مجاد  -حيوان"...
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
لعبتنا اليوم هي من األلعاب الش ل ل ل للعبية والعاملية املش ل ل ل للهورة لدل العديد من الش ل ل ل للعوب .هي لعبة حتث التالميذ على التفكري وتنش ل ل ل لليط ذاكرهتم الس ل ل ل للرتجاع
معلومات تعلموها ساب ًقا وتعرفوا عليها من خالل جتارهبم اليومية ،وكذلك يتعرف التالميذ على أمساء ومعلومات جديدة من خالل ممارسة اللعب.

املستلزمات:
َ
أوراق بيضاء؛ مسطرة؛ أقالم رصاص؛ ممحاة.
َس رْي النشاط:
نقرتح أن ميار َّس هذا النش للاط مع جمموعة ص للغرية من التالميذ ال تزيد عن مخس للة أفراد ،ليتس للا لنا من اجلميع االنتباه الالزم حّت يلُثروا قاموس للهم اللغوي
ومكنز املعلومات لديهم .حيصللل كل فرد يف اجملموعة على ورقة بيضللاء فارغة ،فيقوم برسللم سللتة خطوط عمودية بواسللطة املسللطرة .يكتب يف أعلى الصللفحة
َ
العناوين التالية" :اسم إنسان  -اسم حيوان  -اسم نبات  -اسم مجاد  -اسم بالد  -اجملموع".
جنلس مع التالميذ يف اجملموعة ،ومنارس اللعب معهم كفرد من اجملموعة .خنتار حرفًا ،وعلى مجيع الالعبني إجياد اسل ل ل للم لكل عنوان يبدأ ابحلرف ذاته .الذي
ينتهي من كتابة مجيع األمساء أوًال يكون هو الفائز يف هذه اجلولة .يقوم كل العب جبمع األمساء اليت وجدها وكتبها ،على أن يعطي لكل اسم عالمة ،10
فإذا كتب أربعة أمساء -على س ل ل ل للبيل املثال -يكون جمموع نقاطه يف هذه اجلولة  40نقطة .نكرر اللعب مخس مرات ،أي مخس جوالت ،وبعد ذلك نقوم
جبمع النقلاط لنعرف من هو الفلائز ،مث ننتقلل إىل اللعلب مع جمموعلة جلديلدة .نص ل ل ل ل ل ل للاحلب اللعلب ابلتعبري الكالمي وقراءة مجيع األمسلاء اليت كتبهلا التالميلذ
(كي نثريهم مبجموعة أكرب من املصطلحات) ،وابلربط بني احلرف األول وأمساء خمتلفة للنوع املطلوب إجياده.
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ختامي" :اخلامت"
نشاط
ّ

َس رْي النشاط:
بيدي أحدهم،
جيلس التالميذ على هيئة حلقة مفتوحة .خنتار أحد التالميذ الراغبني ابملش ل للاركة ،فنض ل للع بيده خاتًا ليقوم بتمريره بني مجيع التالميذ ويض ل للعه َ
على أال يلحظ ابقي التالميلذ ملن أعطلاه .من أهم التعليملات إلجنلاح اللعبلة أن يُبقي كلل تلميلذ كفيله متطلابقتني وإن مل يكن اخللامت فيهملا .بعلد مرور الالعب
على مجيع التالميذ ،يبدأون ابلتخمني ملعرفة اسم التلميذ الذي حصل على اخلامت.

نقل رسالة"
نشاط
افتتاحي" :ا ر
ّ

معلومات للمرشدين:
اآلخر من خالل نشاطنا االفتتاحي لليوم.
يدرك التالميذ أمهية فهم املعلومات ونقلها بدقة إىل الطرف َ

َس رْي النشاط:
يقف التالميذ على شل ل ل للكل طابور .يبدأ النشل ل ل للاط من التلميذ األخري ال من األول ،وذلك لئال يتمكن الباقون من رؤية الرسل ل ل للالة .تنقر املرشل ل ل للدة على كتف
التلميذ األخري ،وعندما يسلتدير إليها تقوم إبرسلال رسلالة جسلدية له؛ أي تقوم حبركات جسلدية بسليطة ،حنو :إلقاء التحية؛ حتويل إشلارة َحمَبة أو هتديد...
جيب أن حتتوي الرس لالة على حركتني أو أكثر على التواك .بعد تس للُّم الرسللالة ،ينقر التلميذ األخري على كتف زميله الذي يقف أمامه ،ويقوم بنقل الرسللالة
نفسها ،ويستمر األمر على هذا النحو حّت تصل الرسالة إىل التلميذ األول يف الطابور ،وحينذاك سوف نالحظ أن الرسالة ال حتمل املعلومات نفسها اليت
انتهازها لِّلَفت انتباه
أصللدرها الالعب األول ،وسللوف يعم جو من الفكاهة واملرح بسللبب عدم الدقة ُّ
ض لا فرصللة علينا ُ
وتغري احلركات ،لكن تلك سللتكون أي ً
التالميذ إىل أمهية الدقة يف فهم املعلومات ونقلها أوًال ،مث إىل أنه قد تصل للل إلينا معلومة خمطوءة بغري قصل للد وقد تتسل للبب يف حدوث سل للوء فهم أو نزاع بيننا
وبني أحد األصدقاء.

بوي" :لعبة احلربيّة"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
لعبة احلربية هي لعبة أخرل من األلعاب الشعبية اليت ُت َارس يف العديد من البلدان يف أعمار خمتلفة.

املستلزمات:
َ
كرة كبرية خفيفة الوزن؛ شريط الصق ملون.
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َس رْي النشاط:
نقرتح أن يلعب التالميذ لعبة احلربية يف الساحة ،وإذا مل تكن اإلمكانية متاحة لذلك ّنيئ مساحة يف الصف تتي التحرك حبرية .نلَقسم التالميذ إىل جمموعتني
فاصال بني الفريقني بواسطة شريط الصق ملون .ممنوع تطي احلد عند قذف الكرة .التلميذ
حبيث أتخذ كل جمموعة نصف املساحة املتاحة ،ونضع حداا ً
أيضا .الفريق الراب هو الفريق الذي يصيب مجيع أفراد الفريق
الذي ال حيافظ على الرتكيز ال يستطيع النجاة يف هذه احلرب ،ولن يتمكن من إصابة امدف ً
وخي ِّرجهم من اللعبة.
العدو ُ

ختامي" :عرفت التغيْي"
نشاط
ّ

َس رْي النشاط:
البابُ :دق ُدق ُدق هل أستطيع الدخول؟
خنتار أحد التالميذ الراغبني يف املشاركة ليمكث خار الصف .نقوم بتغيري مكان أحد التالميذ .يطرق الالعب َ
حني جييبه التالميذ بلِّل ل ل ل ل ل ل "نعم" ،يدخل إىل الصلف .يبدأ التلميذ بفحس التغيري الذي حدث .حني يعرف ما هو التغيري ،يذكر اسلم زميله الذي غري مكانه
بصوت واض  ،لتتبدل األدوار وخير التلميذ املكتَ َشف إىل اخلار  ،ونقوم ابللعب جولة أخرل ونتابع على هذا النحو...

افتتاحي" :املقاعد الفارغة"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
نفتت يومنا بنشاط افتتاحي يعمل على تنشيط الذاكرة واحملافَظة على الروابط االجتماعية بني التالميذ ،وعلى تطوير مهارة العد واإلحصاء واجلمع والطرح.

املستلزمات:
َ
جمموعة مقاعد مساوية لعدد التالميذ املشاركني يف مشروع براعم الظهريي.
َس رْي النشاط:
جيلس التالميلذ على مقلاعلدهم على هيئلة حلقلة ،بعلد أن نكون قلد رتبنلا مجيع املقلاعلد .خنتلار أحلد التالميلذ الراغبني يف املش ل ل ل ل ل ل للاركلة ليقوم إبحص ل ل ل ل ل ل للاء علدد
احلاض ل ل لرين ،فيقوم بكتابة العدد على اللوح ليعرف اجلميع عدد التالميذ احلاض ل ل لرين ،مث يقوم التلميذ إبحص ل ل للاء عدد املقاعد الفارغة ليتمكن من معرفة عدد
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التالميذ املتغيبني .يقوم التلميذ مرة أخرل بكتابة العدد على اللوح ،مث نطلب إليه إضافة اإلشارات احلسابية املالئمة ( )=/-/+لنحصل على ترين حساي
يساعدان يف معرفة العدد الكامل للتالميذ املشاركني يف برانمج براعم .يف اإلمكان كذلك إحصاء عدد املقاعد كاملة ،مث القيام بفصل املقاعد الفارغة وكتابة
ترين حسل ل ل للاي مالئم ليتدرب التالميذ من خالله على مهارة الطرح .يف اإلمكان تنفيذ النشل ل ل للاط بطرق ومسل ل ل للتوايت متعددة مبا يتناسل ل ل للب مع قدرات مجيع
التالميذ.

بوي" :مكاين يف املربّع"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
من خالل نش ل ل ل ل للاطنا اإلثرائي اليوم ،يتعلم التالميذ أنه من حقهم احلص ل ل ل ل للول على أماكنهم ،وأنه واجب عليهم إاتحة الفرص ل ل ل ل للة لآلخرين يف احلص ل ل ل ل للول على
أماكنهم؛ فلكل فرد منا احلق يف احلصول على االهتمام واملساحة اخلاصة به.

املستلزمات:
َ
شريط ملون الصق؛ رابط للﭬليديو توضيحي للعبة.
س ََيرر النشاط:
ُت ِّطط املرشللدة على أرضللية الصللف الئحة مكونة من مربعات  5x4بواسللطة الشلريط الالصللق .يشللارك يف اللعب مخسللة تالميذ .يدخل األول داخل املربع
األول من السللطر األخري ،ويبدأ ابلقفز منه إىل املربع الثاين خبط أفقي وصل ًلوال إىل املربع الرابع واألخري يف نفس السللطر ،مث يتقدم إىل املربع األول يف السللطر
الرابع ،وابلتزامن مع انتقاله إليه يدخل الالعب الثاين إىل املربع األول يف السطر اخلامس .مرفق ﭬليديو توضيحي للنشاط.
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ختاميَ " :وّكا َوّكا"
نشاط
ّ
معلومات للمرشدين:
نشللاطنا اخلتامي ليومنا األخري يف أسللبوع "ألعاب شللعبية" ميارسللها األطفال يف خمتلف بلدان العامل عبارة عن حركات رايضللية على أنغام أغنية معروفة يرددها
مجيع أطفال العامل.“waka waka” :
املستلزمات:
َ
مكرب صوت؛ شبكة إنرتنت فعالة؛ جهاز عرض ضوئي؛ رابط الرقصة.
َس رْي النشاط:
ّنيئ مساحة كافية يف الصفّ ليتمكن مجيع التالميذ من اتاذ أماكنهم والتحرك حبرية .نش ّل ال ل ل لﭬ ل ل ليديو ،ومنارس النشاط مع األطفال لنزيد من متعتهم
ومحاستهم.
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عالـَم احليواًنت احملبوبة
األسبوع الثالث

نشاط

األول
اليوم ّ

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

حمادثة شائقة

األصوات احملبوبة

وفزورة
أحجية ّ

جولة استكشاف

للكائنات احليّة مشاعر

افتتاحي
ّ

ائي
نشاط إثر ّ
بوي
تر ّ
نشاط
ختامي
ّ
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صحيّة
ساخنة
وجبة
ّ

متحرك
حيوان ّ

نقلّد احليواًنت

ضا
أي ا

لكل حيوان
بيت ّ

قصة "هيه ،ماذا
ّ

انتشارا
األكثر
ا

نبن بيتاا مشرتاكا

متثيل صامت

أختار مشه ادا

أشارك صديقي

ضل
غذائي املف ّ

(ﭘـَنرتوميما

يدث هنا؟"

مقدمة :من خالل ممارسللة التالميذ لنشللاطات األسللبوع الثالث ،سللوف يكتسللبون العديد من املعلومات عن بعا الكائنات احلية اليت حيبوّنا (حنو :بيئتها؛
صفاهتا؛ عالقتها ابإلنسان ،)...كما سيدربون مهاراهتم يف التعامل الصحي مع الكائنات احلية.
سلنعمل على تذويت بعا ِّ
حتمل املسلؤولية؛ اإلصلغاء إىل مشلاعر ورغبات الغري؛
القيَم األسلاسلية لدل التالميذ ،حنو :االحرتام املتبادل؛ الشلعور مع اآلخر؛ ُّ
احملافَظة على حياة الكائنات األخرل؛ احرتام الطبيعة واحملافَظة عليها.

حمادثة شائقة"
نشاط
افتتاحيَ " :
ّ

معلومات للمرشدين:
مدخال سلل ًسلا ملوضلوع هذا األسلبوع "عا َمل احليواانت احملبوبة" .يسلهم النشلاط يف تبادل املعلومات بني التالميذ
نفتت أسلبوعنا الثالث بنشلاط بسليط ليكون ً
شيوعا يف عاملهم.
عن احليواانت األكثر ً
املستلزمات:
َ
موسيقى من عامل احليوان؛ مكرب صوت.
َس رْي النشاط:
يتجول التالميذ يف حيز الص للف على أنغام املوس لليقى .عند توقُّف املوس لليقى ،على كل تلميذين أن جيراي حمادثة عن حيوان معني حس للب اختيارمها ،يذكران
امسه وأين يعيش فقط .عندما نش للغل املوس لليقى مرة أخرل ،يتجوالن مث ُجيراين حمادثة مع ص للديق جديد عند توقفها ،ولكن يف هذه املرة يَذكران امسه وكيف
جتري تربيتله .يف كلل جوللة جلديلدة ،نطللب إىل التالميلذ التحلدث عن احليواانت بطريقلة خمتلفلة وذكر معلوملات خمتلفلة .يف ّنلايلة النش ل ل ل ل ل ل للاط ،جنتمع مع كلل
التالميذ ونتبادل املعلومات اليت حص ل للل عليها بعض ل للهم من بعا ،ونقوم بتأكيد املعلومات الص ل للحيحة وتص ل للحي املعلومات املغلوطة لتتكون لديهم ص ل للورة
صحيحة عن احليواانت اليت ذُكِّرت وكل ما يتعلق هبا.
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متحرك"
ائي تر ّ
بوي" :حيوان ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
يرغب التالميذ يف ممارس ل ل ل ل للة النش ل ل ل ل للاطات اإلنتاجية ألّنا تُش ل ل ل ل للعِّرهم ابملتعة أوًال ،وألّنا تكون يف املعتاد جتربة انجحة .نقرتح أن يكون تطيطنا للنش ل ل ل ل للاطات
اإلنتاجية دقي ًقا ويتناس ل ل ل للب مع قدرات ومرحلة نض ل ل ل للج التالميذ كي خيوض كل منهم جتربة جناح .كذلك نقرتح إاتحة فرص االختيار أمامهم؛ فهذا يزيد من
أخريا علينا تسل ل ل للليط الضل ل ل للوء على طريقة العمل واإلثناء
إمكانيات النجاح يف العمل أو التجربة ،كما أّنم يتمتعون ابلقدرة على التخطيط يف سل ل ل للن كهذه .و ً
على أسلوب العمل والتمتع خالل العمل ومشاركة اآلخرين والتعاون وتبادل األفكار ،ال على نتيجة العمل أو جودة املنتَج.
املستلزمات:
َ
شيوعا بني األطفال؛ داببيس منقسمة ("دبوس فرنسي")؛ أقالم تلوين خشبية؛ ِّمقصات.
رسومات ألجزاء أجسام حيواانت خمتلفة واألكثر ً
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ حول طاوالت العمل .يف اإلمكان ترتيب الطاوالت على هيئة جمموعات ص للغرية ،أو طاوالت ممتدة برتتيب يالئم ورش للات العمل اإلنتاجية.
نتي الفرص ل ل ل للة أمام التالميذ الختيار احليوان الذي حيبونه .يلون كل تلميذ حيوانه احملبوب ،مث يقس األجزاء وجيمعها بواس ل ل ل لطة الداببيس الفرنس ل ل ل للية ،حبيث
حيصل كل تلميذ على حيوان حيبه ويستطيع حتريك أطرافه بطريقة ممتعة وفكاهية.
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نموذج للنشاط

36

ختامي" :نقلّد احليواًنت"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
األطفال يف مثل سل ل ل ل للن تالميذ املرحلتَني األوىل والثانية االبتدائيلتَني .مع إدخال بعا
وتقمس الشل ل ل ل للخصل ل ل ل لليات تسل ل ل ل للتميل إىل حد كبري
َ
نشل ل ل ل للاطات التقليد ُّ
عتربان من الوسائل األجن واألحب إليهم لفهم وتذويت املعلومات.
اإلضافات من أفكارهم ،التقليد و ُّ
التقمس يُ َ
املستلزمات:
َ
موسيقى من عامل احليواانت؛ مكرب صوت؛ شبكة إنرتنت.
َس رْي النشاط
تتار املرشلدة أحد التالميذ الراغبني يف املشلاركة ليكون هو الشلخس ِّ
املوجه يف هذا النشلاط .يتجول التالميذ على حن ٍو ٍ
حر يف مسلاحة الصلف املتاحة على
ِّ
القيام بتقليده من حيث احلركة ،وشكل جسمه ،وصوته...
أنغام املوسيقى .يذكر التلميذ املوجه اسم حيوان ،وعلى التالميذ اآلخرين ُ

افتتاحي" :األصوات احملبوبة"
نشاط
ّ
املستلزمات:
َ
تسجيل ألصوات احليواانت؛ مكرب صوت.

َس رْي النشاط:
أيضا من خالل نشاطنا االفتتاحي لليوم الثاين من األسبوع الثالث .تقوم
سوف نقوم إبثراء التالميذ ابملعلومات األساسية عن احليواانت ،وبتدريب ذاكرهتم ً
املرشلدة بتشلغيل تسلجيل أصلوات احليواانت ،وتعمل على إيقافه بني الفينة واألخرل كي تتاح الفرصلة للتالميذ أن خيمنوا وحياولوا معرفة أمساء احليواانت اليت
مسعوا أص ل لواهتا على التواك .تتحدث املرش ل للدة مع التالميذ عن كل حيوان مسعوا ص ل للوته ،ويتبادلون املعلومات عنه ،حنو :اس ل للم مس ل للكنه؛ ص ل للفاته؛ تس ل للميته؛
صوته؛ أوالده؛ غذائه؛ عائالته؛ انتمائه إىل فئة معينة (مفرتسة /أليفة /زواحف /ثَديِّيات /بَلرمائيات)...
من خالل ممارسة اللعب مبتعة ،يكتسب التالميذ املعلومات املختلفة ويذوتوّنا عن أكرب عدد ممكن من احليواانت
37

لكل حيوان"
ائي تر ّ
بوي" :بيت ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
ليس مثة أمجل من أن يقوم التالميذ بتجهيز ألعاهبم املمتعة مبجهودهم اخلاص .العمل على إنتا لعبة يسهم يف تذويت قوانني وتعليمات اللعب على حن ٍو
أسهل ،وممارسة اللعب تكون أجن وتعود بفوائد كثرية على التالميذ ،حنو :تذويت التعليمات؛ احملافَظة على قوانني اللعب؛ القدرة على التخطيط والتنفيذ؛
الشعور ابلنجاح واملتعة.
املستلزمات:
َ
ِّ
رسومات حليواانت خمتلفة ورسومات لبيوهتا على كرتون أبيا مقول؛ أقالم تلوين أبنواع خمتلفة؛ م َقصات؛ أقالم توش مائية.

َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ يف جمموعات صغرية ،حبيث حتصل كل جمموعة على أقالم التلوين املتنوعة وِّمقصات ورسومات احليواانت وبيوهتا .لكل جمموعة نسخة.
ِّ
اجا من البطاقات "احليوان
يقوم التالميذ بتلوين البطاقات مث قَصها ابلتعاون والتشارك بني أفراد اجملموعة .يبدأ التالميذ مبالءَمة البطاقات حبيث يكونون أزو ً
التعرف واملالءَمة ،يقومون مبمارسة لعبة الذاكرة" ،بيت لكل حيوان" .يكتب التالميذ على كل بطاقة يف أسفل الصورة اسم احليوان واسم بيته.
وبيته" .بعد ُّ
قائمة توضيحية أبمساء بيوت احليواانت وأماكن عيشها:
الكلب  -ال ِّوجار
القرد  -أشجار الغابة
األرنب  -اجلُحر
احللزون  -القوقعة
الفيل  -الغابة
الل َج َمل  -الصحراء
احلصان  -اإلسطبل
الضفدع  -املستنقع
فرس النهر  -النهر
العصفور  -العش
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ختامي" :ﭘـَرنتوميما"
نشاط
ّ
املستلزمات:
َ
ص َور بعا احليواانت.
بطاقات ُ

َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على هيئة حلقة مفتوحة .خنتار أحد التالميذ الراغبني ابملشاركة ،فيختار هو إحدل البطاقات ليقوم بتقليد احليوان صاحب الصورة يف البطاقة.
ال جيري التقليد إال ابحلركات .ممنوع إصدار األصوات.
نقرتح أن نلُثري َمكنز معلومات التالميذ مبعلومة أو أكثر عن كل حيوان يقوم امل ِّ
شرتك بتقليده ،وإكساب التالميذ معلومات عن انتماء كل حيوان إىل فئة
معينة وسبب انتمائه إىل هذه الفئة .على سبيل املثال :األفعى تنتمي إىل فئة الزواحف؛ وذلك أّنا تزحف على بطنها وليس ما أرجل ،كما أّنا تنفث السم
حني تَلدغ ،وقد تيت الكائن الذي تلدغه؛ فهي حيوان ِّ
خطر وينبغي احلذر من االقرتاب منه .النمر ينتمي إىل فئة احليواانت املفرتسة؛ ألنه يتغذل على
اللحوم النيئة (كلحوم احليواانت وأي كائنات أخرل) .األرنب ينتمي إىل فئة القوارض؛ ألنه يقوم بطحن غذائه بواسطة أسنانه األمامية...
أيضا استخدام أو جتهيز بطاقات أخرل حسب رغبتكم.
إليكم بعا صور احليواانت ،وإبمكانكم ً
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وفزورة"
نشاط
افتتاحي" :أحجية ّ
ّ

معلومات للمرشدين:
مسابقات األحاجي هي ِّمن أحب النشاطات إىل قلوب التالميذ؛ فهي تُ ِّشيع روح التحدي واملنافَسة بينهم ،وابلتاك يَشيع جو من احلماسة واملتعة.

َس رْي النشاط:
نقوم إبعطاء تفاص ل ل لليل معينة عن حيوان ،كوص ل ل للف ش ل ل للكله أو حركته أو مكان عيش ل ل لله .نتي الفرص ل ل للة للتالميذ كي يفكروا وحياولوا معرفة ُهوية احليوان .يف
اإلمكان من ُ مكافأة معنوية كتقدير ملشاركتهم وجتاوهبم خالل النشاط ،واالمتناعُ عن تشجيع أصحاب اإلجاابت الصحيحة فقط.

قصة "هيه! ماذا يدث هنا؟" -مكتبة الفانوس
بويّ :
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ
معلومات للمرشدين:
ورسومات ابربَرا شولتز .ترمجها إىل العربية رازي جنار.
قصة "هيه ،ماذا حيدث هنا؟" من أتليف ُ
يتحدث النس عن اللﭘلروفيسور الذي سافر مع كلبه إىل جزيرة ليبحث عن كائن غريب واندر،
إال أّنما يصادفان مفاجآت غري متوقعة .يتعرف التالميذ من خالل القصة على بيئات حياتية جديدة ومتنوعة.
املستلزمات:
َ
قصة "هيه! ماذا َحيدث هنا؟"؛ جهاز عرض ضوئي.
َس رْي النشاط:
ملشاهدة شاشة العرض بوضوح ،وعلى حن ٍو يساعدهم على الرتكيز خالل العرض والسرد .نقرتح أن نقوم بقراءة القصة ابلتزامن
جيلس األطفال بوضعية مالئمة َ
وشكال ومضمو ًان :جزيرة؛ شاطئ البحر؛ غابة؛ مستنقع؛
مع عرضها على جهاز العرض الضوئي ،كي يتعرف التالميذ على أشكال البيئات الطبيعية امسًا
ً
حبسب الرمسة ومبساعدة مصادر خارجيةُ .جنري َم َهمة استكشاف مع التالميذ يف جمموعات
صحراء؛ حتت املاء؛ مغارة .وجنمع معلومات ومعطيات عنهاَ ،
صغرية.
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ّ
ختامي" :أختار مشه ادا"
نشاط

معلومات للمرشدين:
ضلا يف ُّ
تذكر وفهم املغزل والتأكد
نرل أن النشلاطات يف أعقاب القصلة ضلرورية لرتسليخ املعلومات اليت اكتسلبها التالميذ من أحداث القصلة؛ فهي تسلهم أي ً
من حتقيق األهداف.

املستلزمات:
َ
أقالم تلوين متنوعة؛ أوراق بيضاء من احلجم .A4
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ يف جمموعات صغرية .حتصل كل جمموعة على أقالم تلوين كافية وورقة بيضاء لكل تلميذ .نطلب إليهم ُّ
تذكَر مشهد من قصة "بيت لألرنب
وحماولةَ رمسه على الورقة .عند انتهاء التالميذ من الرسم ،نعرض رسومات الل َمشاهد املختلفة بتسلسل منطقي حسب تسلسل أحداث القصة.
الصغري"َ ،

افتتاحي" :جولة استكشاف"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
إاتحة الفرصة للتالميذ يف البحث والتقصي يف بيئتهم القريبة تسهم يف تطوير قدراهتم الذهنية على فهم العالقات بني الكائنات احلية والبيئة القريبة منهم،
وكذلك تعمل على بناء عالقة ود وتعاطف بينهم وبني الكائنات احلية املختلفة.
املستلزمات:
َ
ِّ
عدسات مكربة؛ مناّري؛ أكياس بالستيكية صغرية؛ َمالقط صغرية بالستيكية؛ قفازات أحادية االستعمال؛ كؤوس أحادية االستعمال.
َس رْي النشاط:
بعد توضي تعليمات األمن واألمان واإلجراءات الوقائية اليت علينا اتاذها خالل جتوالنا يف اخلار  ،خنر مع التالميذ يف جولة افتتاحية قصرية إىل ساحة
املدرسة ،أو إىل احلديقة القريبة منا ،مصطحبني معنا األدوات اليت حنتاجها يف جولتنا (كالعدسات املكربة واملناّري واألكياس وغريها) ،متيحني الفرصة
للتالميذ للبحث وتتبُّع الكائنات احلية اليت يشاهدوّنا خالل اجلولة .يف اإلمكان السماح مم ابالحتفاظ مبا جيدون واصطحابه معهم إىل الصف ،كي يتسا
مم توثيق مشاهداهتم يف النشاط التاك لليوم.
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انتشارا"
بوي" :األكثر
ائي تر ّ
ا
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
نشاطنا اإلثرائي هو نشاط مكمل لنشاطنا االفتتاحي؛ فتوثيق املعلومات هو مهارة تساعد التالميذ على حفظ ُّ
وتذكر املعلومات ،وابلتاك تعمل على تطوير
قدراهتم الذهنية املختلفة ،وكذلك تُ ِّ
كسبهم مهارة توثيق املعلومات.
املستلزمات:
َ
الئحة توثيق؛ أقالم رصاص؛ أقالم تلوين؛ الكائنات احلية اليت قام األطفال بتجميعها؛ طُبَع أعداد الصقة.
َس رْي النشاط:
حيص ل ل للل كل تلميذ على ورقة بيض ل ل للاء ،فيخطط عليها الئحة لتوثيق املعلومات .يقوم ُّ
بتذكر الكائنات احلية اليت ش ل ل للاهدها واليت مجعها ،وتوثيقها يف الالئحة
الكائن احلي نف َس له؟ أو :كم كائنًا حياا
بواس للطة الرس للم والتلوين وكتابة األرقام املناس للبة إىل جانب كل كائن حي حس للب مرات انتش للاره (أي :كم مرة ش للاهد
َ
مجع من النوع نفسه؟).
بعد قيام التالميذ بتوثيق الكائنات احلية اليت ش ل للاهدوها ،يقومون إبحص ل للاء عدد مرات انتش ل للار الكائن لدل مجيع أفراد اجملموعة ،مث نقوم ابملقارنة بني مجيع
انتشارا يف ساحتنا.
معا أي الكائنات احلية أكثر
اجملموعات لنكتشف ً
ً
احلي
الكائن ّ
مثال:

2
أفعى
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وجدت منه "العدد"

يف جمموعتنا يوجد منه

كل اجملموعة"
"اجملموع لدى ّ

5

ّي
اجملموع الكل ّ

15

ختامي" :أشارك صديقي"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
يعمل هذا النشللاط على زايدة القدرة على التعبري عن املشللاعر والرغبات ،وكذلك يعمل على زايدة الرتكيز لدل التالميذ واإلصللغاء إىل اآلخرين ومشللاركتهم
رغباهتم ومشاعرهم.

َس رْي النشاط:
ِّ
ِّ
لاعره اليت رافقته خالل اجلولة .نتي الفرص ل للة للتالميذ
جيلس التالميذ يف وض ل للعية ش ل للكل احللقة املفتوحة .يتقدم التلميذ الذي يرغب مبش ل للاركة أص ل للدقائه مش ل ل َ
ليطرحوا عليه أسللئلة بسلليطة ،ويف اإلمكان توجيههم لطرح أسللئلة ،حنو :هل أنت ر ٍ
اض عما وجدت واكتشللفت خالل اجلولة؟ هل توقعت مشللاهدة كائنات
أخرل ومل جتدها؟ هل شل ل للعرت خبيبة أمل بسل ل للبب عدم ُّ
حتقق توقعاتك؟ ...وذلك لتدريبه على التعبري ،وإن كانت املشل ل للاعر سل ل لللبية ،ونُكسل ل للبه طرقًا وأدوات
لتقبُّل الواقع والتحلي ابلصرب واألمل يف فرص أخرل قادمة.

ضا"
نشاط
افتتاحي" :للحيواًنت مشاعر أي ا
ّ

معلومات للمرشدين:
ضل ل ل ل لا مثلنا؛ فهذا يؤدي إىل تنمية قدرهتم على التعاطف مع الكائنات
نرل أنه من الض ل ل ل للروري أن يدرك التالميذ أن بعا الكائنات احلية لديها مش ل ل ل للاعر أي ً
احلية ،وخباصة تلك القريبة من بيئتهم أو اليت يعتنون هبا يف بيوهتم.
املستلزمات:
َ
صور.
معلومات من مصادر موثوقة عن عامل احليوان -ويكيلﭘليداي؛ ﭬليديو توضيحي قصري؛ بطاقات َ
َس رْي النشاط:
من الضللروري دراسللة املعلومات من خالل تصل ُّلف املعلومات يف الرابط أعاله ،لتفادي إكسللاب التالميذ معلومات غري دقيقة .ندعم معلوماتنا بعرض الفيلم
املرافق ،أو أي فيلم آخر جتدونه مناس ل ل ل للبًا ويعمل على حتقيق هدف النش ل ل ل للاط ،ليش ل ل ل للاهد التالميذ ردود فعل احليواانت يف مواقف معينة ،وطريقة التعبري عن
مشاعرهم .نقرتح تسليط الضوء على سبب وجود فروق بني اإلنسان واحليوان يف التعبري عن املشاعر (وهو قدرة اإلنسان على الكالم).
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تعليمي" :نبن بيتاا مشرتاكا"
ائي
ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
ينمي هذا النش ل للاط العديد من املهارات يف مجيع جماالت النمو لدل التالميذ ،منها :التعاون؛ املش ل للاركة؛ احرتام رأي اآلخرين واألخذ به؛ التخطيط؛ الرتكيز
وغريها.
املستلزمات:
َ
ِّ
كراتني كبرية غري قابلة لالستعمال؛ صم ؛ م َقصات؛ دابسات؛ أقالم توش -وغريها من املواد اليت تَصل لبناء جمس َّم البيت.
َس رْي النشاط:
معا عن مكان مالئم لوضع بيتنا املشرتك فيه بعد بنائه .يف اإلمكان أن نقرتح على أهاك التالميذ
نقرتح أن ننسق األمر مع مربية الصف .نبحث ً
املشرتك.
االنضمام إلينا يف التخطيط والتنفيذ مذا النشاط .بعد التخطيط ،نقوم بتجهيز مجيع
َ
املستلزمات لبناء بيتنا َ
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ختامي" :غذائي املفضل"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
من املعلومات األساسية كذلك يف موضوعنا مذا األسبوع "عامل احليوان" أنواعُ األغذية املفضلة لدل كل حيوان أو كائن حي.

َس رْي النشاط:
تفتت املرشلدة النشلاط بطرح األسلئلة على التالميذ بشلأن حيواانت يعرفوّنا أو يقومون برتبيتها ،وبشلأن غذائها املفضلل .من املمكن أن نوثق املعلومات اليت
يذكرها التالميذ .من املمكن إضلافة أمساء حيواانت أخرل ونوع الغذاء املفضلل لديها .اجلدير ابلذكر أن الكثري من البيوت اليوم تعتين حبيوان معني ويصلب
ضلا إىل العالقات املتبادلة بني اإلنسللان واحليوان الذي يعيش
فردا من العائلة بسللبب التعامل اليومي والعالقات املتبادلة بني أفرادها وبينه .نقرتح أن نتطرق أي ً
ً
معه يف البيت خاص لةً ،واحليواانت األخرل عامةً ،فتحصللل منا على الغذاء واالهتمام والعناية ،بينما حنصللل حنن على أوقات ممتعة بصللحبتها؛ فهي تشللاركنا
اللعب وتُ ِّشيع ج اوا من املتعة والفرح يف البيت ،وكذلك حنصل على احلماية واألمان وغريها من الفوائد.
نتي اإلمكانية للتالميذ أن يش ل ل ِّ
ض ل لا مش ل للاهدة الص ل للور يف هاتف
لاركوا اجلميع بتجارب يومية مع احليوان األليف الذي يعيش معهم يف البيت .يف اإلمكان أي ً
التلميذ -إذا ُوِّجدت هذه ورغب هو يف إطالعنا عليها.
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عالَـم الفضاء
األسبوع الرابع

يوم اإلثني

يوم الثالاثء

يوم األربعاء

يوم اخلميس

كريت األكب

قوة اجلاذبيّة
ّ

أهال ابلقمر
ا

هيّا نتسابق

يوم اجلمعة/
يوم السبت

نشاط

جْيان

افتتاحي
ّ

نشاط
ائي
إثر ّ
بوي
تر ّ
نشاط

صحيّة
وجبة ساخنة ّ

رحلة افرتاضيّة إىل
الفضاء

الدف الصامت
ّ

اجملموعة الشمسيّة

أًن األقرب

كواكب سيّارة

أاواج من الكواكب

َمن األسرع؟

سفينتنا الفضائيّة

درب التبّانة

أغنية رائد الفضاء

ختامي
ّ
فتتاحي" :ك َريت األكب"
نشاط ا
ّ

معلومات للمرشدين:
نفتت أس ل للبوعنا األخري مذا الش ل للهر مبحادثة عن عا َمل الفض ل للاء ،وعن األش ل للياء اليت نعرفها عن هذا العا َمل .نتي الفرص ل للة للتالميذ أن يعربوا عن األش ل للياء اليت
تعجبهم يف عا َمل الفضاء ،وأشكال الكواكب وأحجامها وأمسائها وعددها.
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املستلزمات:
َ
جمموعة أوراق غري صاحلة لالستعمال (/صحف /جمالت)؛ موسيقى محاسية؛ مكرب صوت.
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على هيئة حلقة مفتوحة .خنتار اثنني من التالميذ الراغبني يف املشاركة .حيصل كل منهما على جمموع من األوراق (أوراق جرائد؛
جمالت .)...عند بدء تشغيل املوسيقى ،يبدأ املتسابقان بتضميم األوراق ليحصال على شكل كروي .يقومان بتغليف كل كرة صغرية بورقة جديدة ،مث
يضماّنا لتصب ُكَرة أكرب .يواصالن على هذا النحو حّت توقُّف املوسيقى .صاحب الكرة الكربل هو الفائز.

بوي :رحلة افرتاضيّة إىل الفضاء
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
عا َمل الفض ل ل للاء يش ل ل للغل تفكري األطفال يف هذه املرحلة العمرية؛ فهو عا َمل خمتلف عن عالَمهم ولكنه قريب إىل قلوهبم .حياولون البحث على حن ٍو مس ل ل للتمر عن
در أو الوسيلة اليت يستقون منها املعلومات للتأكد من أّنم
معلومات جديدة عن هذا العامل .نرل أن نكون حنن -البالغني القريبني من حياة التالميذ -املص َ
حصلوا على املعلومات الصحيحة والدقيقة ،وذلك من خالل مشاركتهم يف النشاطات املتنوعة عن عامل الفضاء ِّ
ومكوانته.
املستلزمات:
َ
جهاز عرض ضوئي؛ رابط للﭬيديو قصري بعنوان " كيف تكون احلياة يف الفضاء؟"
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على هيئة حلقة أمام شاشة العرض يف الصف .نتي مم السفر مع رواد الفضاء والعيش معهم على حن ٍو افرتاضي دون تدخل ،ليحافظوا على
تركيزهم وانسجامهم .بعد مشاهدة الفيلم ،نتحاور معهم بشأن األشياء الغريبة أو غري املفهومة اليت شاهدوها ،ونطرح عليهم بعا األسئلة ،حنو :ملاذا كان
الرجال والنساء يطريون طَوال الوقت؟ ماذا يوجد يف اخلار ؟ ملاذا يرت َّ ُدون بدالت خاصة؟ هل من املمكن أن يعيش اإلنسان مدل احلياة يف الفضاء؟
هل تعتقدون أن احلياة أمجل يف الفضاء؟...
مشاهدة الفيلم ،واملناقشة يف أعقاب ذلك ،سوف تُكسبان التالميذ معلومات كثرية عن ِّ
مكوانت الفضاء وطريقة العيش فيه.

الدف الصامت"
نشاط
ختاميّ " :
ّ

معلومات للمرشدين:
لعبة "الدف الصامت" من األلعاب اليت تزيد قدرة التالميذ على االنتباه والرتكيز؛ فهي تعتمد على التحرك هبدوء ودون إصدار ضجيج .اخرتان هذا النشاط
أيضا ليخوض التالميذ جتربة التحرك بصمت كما يتحرك رواد الفضاء.
ً
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املستلزمات:
َ
دف.
َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على هيئة حلقة مفتوحة .خنتار أحد التالميذ الراغبني يف املش للاركة .ميس للك الدف بيديه متحرًكا حنو الص للديق الذي يرغب يف اختياره ليعطيه
الدف دون إصل للدار ضل للجيج ،أو دون أن يُسل ل َلمع صل للوت خشل للخشل للة الدف ،للنجاح يف تنفيذ النشل للاط حسل للب التعليمات .على التلميذ البحث عن طريقة
مالئمة لإلمس ل للاك ابلدف والتنقل دون إص ل للدار ص ل للوت أو خش ل للخش ل للة .كذلك على التالميذ اجلالس ل للني يف مقاعدهم احملافَظةُ على امدوء ،واالنتباهُ والرتكيز
ليتسللا مم االسللتمرار يف اللعب عند اختيارهم .التلميذ الذي ال يتمكن من ُّ
التنقل واختيار زميل له دون أن يُص ل ِّدر الدف أصللوا ًات أو خشللخشللة خيسللر وال
يشارك حّت انتهاء اجلولة.

قوة اجلاذبيّة"
نشاط
افتتاحيّ " :
ّ

معلومات للمرشدين:
نوعا ما؛ فهي غري حمسوسة ،وحتتا إىل
تُعترب قوة اجلاذبية من املوضوعات املعقدة ً
قدرات معينة من التفكري الستيعاب املفهوم العلمي ما.
املستلزمات:
َ
أوراق؛ ُكَرات خمتلفة األحجام واألوزان.
َس رْي النشاط:
ُجتري املرشللدة حمادثة مع التالميذ عن سللبب سللقوط األجسللام املختلفة حنو األرض ،وعن سللبب التصللاق أجسللامنا بسللط األرض ،وتوضل مم أن املسللبِّب
لذلك هو وجود قوة اجلاذبية اليت جتتذب األجسللام إىل األرض ،وأنه لو مل تكن مثة قوة جاذبية لبقيت األجسللام معلقة يف امواء على ِّ
حنو ما رأَوا يف رحلتهم
االفرتاض للية إىل الفض للاء .تُعلِّم املرش للدة التالميذ أبّنم س للوف يقومون ببعا التجارب الس للتكش للاف واس للتنتا املعلومات حول قوة اجلاذبية وأهم العوامل اليت
تسللهم يف جذب أجسللام أكثر من غريها .تَطرح عليهم بعا األسللئلة قبل القيام بتنفيذ التجارب .حتصللل على اإلجاابت ،ولكن بدون تعليق أو تصللحي ،
وبدون إجراء التجارب يف الوقت احلاك.
احلجم نفسه – أي منهما سوف يصل إىل األرض أسرع؟ ِّمن املرج أن خيتار التالميذ الكتاب ألنه أثقل.
التجربة األوىل :إسقاط ورقة وكتاب مما
ُ
ِّ
معا
احلجم نفس لله – أي منهما س للوف تالمس األرض أوًال؟ من املرج أن جييب التالميذ أبن االثنتني ً
لكل نفس لله و ُ
التجربة الثانية :إس للقاط ورقتَني مما الش ل ُ
ألّنما متساويتان وزًان.
التجربة الثالثة :إسل للقاط ورقتني مما احلجم نفسل لله والشل للكل نفسل لله والوزن نفسل لله ،لكن إحدامها مضل للممة واألخرل منبسل للطة – أي منهما سل للوف تصل للل إىل
األرض أوًال؟
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تتار املرشلدة اثنَني من التالميذ الراغبني يف املشلاركة ،ليبدآ بتنفيذ التجارب ،فيحصلل األول على ورقة ،والثاين على كتاب ابحلجم نفسله .تَلعُد املرشلدة من
يديهما يف اللحظة نفسل ل للها ،ليكتشل ل للف اجلميع أن الورقة والكتاب وصل ل للال يف الوقت ذاته .نتابع بتنفيذ التجربتني الثانية والثالثة.
 1إىل  3فيُسل ل للقطان ما يف َ
سوف يستنتج التالميذ أن األجسام الصغرية واليت حتتل احليز األصغر هي اليت تسقط أوًال وأنه ال عالقة لوزّنا ابألمر.

بوي" :اجملموعة الشمسيّة"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
لهال .مش للاهدة األفالم القص للرية اليت حتتوي
يكتس للب ا لتالميذ املعلومات ابلطرق والوس للائل املختلفة اليت تس للهم يف توض لليحها وتبس لليطها وجتعل اس للتيعاهبا س ل ً
على املعلومات وتنقلها إىل التالميذ بسالسة هي من الوسائل الناجحة جداا يف فهم وإدراك املعلومات ومن َمث ُّ
تذكرها.

املستلزمات:
َ
جهاز عرض ضوئي؛ مكرب صوت؛ كرات من الكلكار أبحجام متفاوتة؛ أسياخ خشبية؛ خيوط؛ طالء ال ل لواش؛ إطار دائري من الكرتون أو ال لﭘ للولي ل لال؛
كرتون أسود؛ طُبَع الصقة أبشكال خمتلفة الدوائر والنجوم؛ رابط فيلم معلومات عن اجملموعة الشمسية.

َس رْي النشاط:
حجما وترتيبها...
نعرض الفيلم أمام التالميذ الكتساب املعلومات عن اجملموعة الشمسية ،وأمساء الكواكب وأشكاما واألكرب ً
بعد مشاهدة الفيلم ،نقوم مبشاركة التالميذ بتحضري كرة مشسية كبرية بواسطة تغليف كرة كلكار متوسطة احلجم بطبقات من األوراق الصفراء أو الربتقالية
كبريا من الكرتون األسود.
ونقس ً
شكال دائرااي ً
نَقسم التالميذ إىل أربع جمموعات (جمموعة عُ ِّ
وز َحل؛ جمموعة أورانوس ونبتون) .حتصل كل جمموعة
طارد و ُّ
الزهرة؛ جمموعة األرض واملريخ؛ جمموعة املشرتي ُ
وزحل ابإلضافة إىل ُكَرات الكلكار على قطعة من الكرتون أو اللﭘلوليل لال لتجهيز إطار دائري إلحاطة كوكب
على ُكرتَني من الكلكار ،وحتصل فرقة املشرتي ُ
زحل به .تقوم بتلوينها وتزيينها حسب شكلها ولوّنا يف الواقع .بعد انتهاء مجيع ِّ
الفَرق من العمل ،نقوم بلصق جمسم الشمس يف مركز الشكل الدائري
ُ
األسود .نلصق على املساحة السوداء طُبَل ًعا الصقة أبشكال خمتلفة ،مث نقوم ابلوصل بني ال ُكَرات (الكواكب) حسب ترتيبها يف الفضاء بواسطة أسياخ
خشبية أو بربطها ابخليوط .يف اإلمكان تقطيع األسياخ أو قس اخليوط للحصول على أطوال متفاوتة ،وذلك للحصول على جمسم املنظومة الشمسية .نقوم
بتزيني فضاء الصف .ميكن القيام أبكثر من جمسم.
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ترتيب الكواكب السيارة حسب قرهبا /بعدها عن الشمس -من األقرب إىل األبعد:
• عطارد
الزهرة
• ُّ
• األرض
• املريخ
• املشرتي
• زحل
• أورانوس
• نبتون

ختامي" :أًن األقرب"
نشاط
ّ

املستلزمات:
َ
بطاقات ألمساء الكواكب السيارة؛ جمسم الشمس؛ موسيقى هادئة.

َس رْي النشاط:
نض للع جمس لم الش للمس يف الوس للط .نوزع بطاقات الكواكب على التالميذ على حن ٍو عش لوائي ،ونطلب إليهم اتاذ أماكنهم حس للب قرهبم من الش للمس .عند
توقُّف املوسيقى ،جيب أن يكون كل كوكب يف مكانه الصحي  .نعاود النشاط إلاتحة الفرصة جلميع التالميذ ابملشاركة .حناول تشجيع مجيع التالميذ على
املشاركة ،حيث إن نشاطنا اخلتامي لليوم يعمل على حفظ وترسيخ املعلومات اليت اكتسبها التالميذ اليوم.

"أهال ابلقمر"
نشاط
افتتاحي :ا
ّ

املستلزمات:
َ
موسيقى؛ مكرب صوت؛ ﭬليديو قصري توضيحي عن القمر.

َس رْي النشاط:
نفتت لقاءان اليوم إبجراء حمادثة مع التالميذ عن القمر .نتي الفرصل ل ل ل للة أمامهم للمشل ل ل ل للاركة مبا يعرفونه من معلومات عن القمر .نضل ل ل ل لليف إىل معلوماهتم أن
اجلاذبية قليلة جداا يف القمر ،ولذا نرل أن األشل للخاص على سل للطع القمر يسل للريون ببطء ويتنقلون بواسل للطة القفز ،كما أن األوزان تكون على القمر سل للدس
األوزان على األرض؛ فإذا كان وزنك  42كيلوغر ًاما على األرض ،فسيكون  7كيلوغرامات على القمر.
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7 = 6 ÷ 42
ابإلمكان عرض فيلم قص ل للري عن القمر قبل البدء يف النش ل للاط .نش ل للغل موس ل لليقى توحي بوجودان على القمر ،ونثبت حض ل للور التالميذ بطريقة خمتلفة ،حبيث
يتقدم التلميذ الذي يَسمع امسَه حنوان ببطء وبقفزات كما يسري األشخاص على القمر ،مث يعود إىل مكانه.

بوي" :كواكب سيّارة"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين
ُِّمسيت ابلكواكب السيارة ألّنا تسري على حن ٍو دائري حول الشمس ،وال تبقى اثبتة يف مكاّنا .لكل كو ٍ
كب مسار اثبت ال ميكن أن يبتعد عنه.
املستلزمات:
َ
صلصال أبلوان خمتلفة؛ كرتون ﭘ ل ل ل ل ل لريستول أسود حبجم A4؛ طباشري بيضاء أو ﭘ ل ل ل ل ل لاندا؛ أقالم توش؛ بطاقات صغرية مستطيلة الشكل (يف اإلمكان جتهيز
لوحة مسب ًقا وعرضها على التالميذ).
َس رْي النشاط:
حيصللل كل تلميذ على قطعة من الكرتون األسللود ،وطبشللورة بيضللاء وألوان خمتلفة من الصلللصللال .يقوم كل تلميذ بتكوير الصلللصللال ليحصللل على أشللكال
لكال وحجما ولو ًان .يثبت الشل ل ل ل للمس يف زاوية قطعة الكرتون ،مث يقوم برسل ل ل ل للم الدوائر حوما لتشل ل ل ل ل ِّ
لك َل مدارات
الكواكب السل ل ل ل لليارة؛ فهو قد ابت يعرفها شل ل ل ل ل ً
ً
َ
اكب ا
كل
كال على مداره ويف مكانه الصل ل للحي  ،مث يكتب على البطاقات الالصل ل للقة أمساء الكواكب ويلصل ل للقها بقرهبا ،فيحصل ل للل هبذا ُّ
الكواكب .يثبت الكو َ
تلميذ على لوحة للمجموعة الشمسية بكواكبها السيارة بواسطة الصلصال.
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صورة توضيحية ملنتَج النشاط

ختامي" :أاواج من الكواكب"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
ألعاب الذاكرة هي من األلعاب األكثر حتد ًاي ،وتبث ج اوا من احلماس لة بني التالميذ .جتهيز األلعاب من قِّبَل التالميذ أنفس للهم يزيدهم رغبة يف اس للتخدامها
واللعب هبا.

املستلزمات:
َ
كرتون ﭘل ل ل ل لريستول أو كراتني غري قابلة لالستعمال (ككراتني علب الكعك /البسكوت /احملارم وغريها)؛ شريط الصق شفاف عريا؛ أقالم رصاص؛ أقالم
تلوين أبنواع خمتلفة.

َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على طاوالت العمل بعد جتهيزها حسلب رغبتنا ومتطلّابت النشلاط .نضلع أقالم التلوين وأقالم الرصلاص يف متناول أيدي التالميذ .نضلع
ومقص ل ٍ
على كل طاولة الص ل ًقا شللفافًا وكراتني ِّ
ات .يقوم كل تلميذ بقس الكراتني إىل مربعات حبجم  6/6تقريبًا ،مث يرسللم على كل بطاقتني أحد الكواكب
َ
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تاما .بعد رس للم أربعة أو مخس للة أزوا ثنائية من الكواكب وتلوينها ،يقوم بتغليف كل بطاقة ابلش لريط الالص للق الش للفاف
الس لليارة ،على أن تتطابق الرمستان ً
للحفاظ على البطاقات من التمزق أو االتس للاخ .نتي الفرص للة للتالميذ ملش للاركة أص للدقائهم اللعب يف لعبة الذاكرة خاص لتهم ،مث أيخذ كل تلميذ لعبته معه
إىل البيت.

افتتاحي" :هيّا نتسابق"
نشاط
ّ

املستلزمات:
َ
موسيقى محاسية تالئم ألعاب املنافسة؛ مكرب صوت؛ ُكَرة كبرية.
َس رْي النشاط:
ّنيئ مسل للاحة كافية من غرفة الصل للف ليتحرك التالميذ حبُرية .حنافظ على تعليمات األمن واألمان للمحافظة على سل للالمتهم .نضل للع الكرة يف مركز املسل للاحة
املتاحة ،وحندد نقطة االنطالق ونقطة النهاية .نشلكل مسلل ًكا دائرااي حول الكرة بواسلطة الالصلق امللون .نلَقسلم األطفال إىل فري َقني لتَجري املنافسلة بينهما.
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خنتار متسللاب ًقا من كل فريق للبدء يف السللباق .خيتار كل متسللابق امسًا من أمساء الكواكب السلليارة .نسللجل النقاط يف كل جولة ،مث نقوم جبمع النقاط لكل
فريق.
ضلا تتحرك مثلكم ،وسللرعتها تتفاوت وتتلف من كوكب إىل آخر ،لكن دورهتا حول الشللمس تسللتغرق وقتًا
بعد انتهاء السللباق ،خنرب التالميذ :الكواكب أي ً
أطول بكثري من الوقت الذي استغرقه كل واحد منكم حول الكرة .نسأمم :هل ترغبون يف معرفة من هو األسرع من بني الكواكب؟

"من األسرع"
بويَ :
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ

معلومات للمرشدين:
املستغرقة إلتام دورة واحدة حول الشمس؛ أي إّنا تتفاوت يف سرعتها املدارية اليت تُعرف أبّنا السرعة
تتلف الكواكب يف ما بينها من حيث املدة
َ
املستغرقة لكل
املطلوبة جلس ٍم ما للحفاظ على مدار اثبت له حول جسم مساوي كالكواكب والنجوم .يوض اجلدول اآلت سرعة الكواكب املدارية واملدة
َ

منها إلتام دورته حول الشمس" .ويكيلﭘليداي"

املستلزمات:
َ
الئحة املعلومات عن سرعة َد َوران الكواكب حول الشمس؛ أوراق رسم بيضاء؛ أقالم رصاص؛ أقالم تلوين.
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املستغرق إلمتام دورة حول
الوقت
َ

الكوكب

السرعة املداريّة (كم /اثنية

عُ ِّ
طارد

47.4

الزهرة
ُّ

35

224.7

األرض

29.8

365.2

املريخ

24.1

687

املشرتي

13.1

4331

ُز َحل

9.7

10,747

أورانوس

6.8

30,589

نبتون

5.4

59,800

الشمس (يوم
88

َس رْي النشاط:
نعرض املعلوملات امللذكورة أعاله أملام التالميلذ .نتحلدث معهم عن التفلاوت يف سل ل ل ل ل ل للرعلة الكواكلب خالل َد َوراّنلا حول الشل ل ل ل ل ل للمس ،وعن أن دورة الكوكلب
الكاملة هي عبارة عن سلنة كاملة .نبدأ ابألسلهل ونسللط الضلوء على سلرعة َد َوران األرض حول الشلمس ،ونذكر أبن عدد أايم السلنة الكاملة على األرض
وجنري مقارنة بني أايم السلنة
للدوران دورة كاملة حول الشلمس ،مث ننتقل إىل الكواكب األخرلُ ،
هي ً 365
يوما؛ وهي الفرتة الزمنية اليت تسلتغرقها األرض َ
مقارنة بني الكواكب من حيث سرعة َد َوراّنا حول الشمس.
يف كل كوكب وأايم السنة يف كوكب األرض؛ أي تلك َ
حيص ل للل كل تلميذ على ورقة رس ل للم وأقالم رص ل للاص وتلوين .خيتار كوكبني ابإلض ل للافة إىل كوكب األرض ،مث يقوم برس ل للم الكواكب الثالثة حبيث يكون كوكب
املقارنة حسب سرعة الكوكب يف ما إذا كانت أكرب من سرعة األرض أو أصغر.
األرض يف الوسط ،ويرسم بينها إشارة َ
مثال:

كوكب الزهرة
244
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كوكب األرض
365

كوكب ا َحل

10,747

ختامي" :سفينتنا الفضائيّة"
نشاط
ّ

املستلزمات:
َ
ِّ
لفات مناديل املطبخ؛ كراتني ملونة (أصفر؛ برتقاك؛ أمحر -وألوان أخرل)؛ مقصات؛ صم ؛ طُبَع الصقة لتزيني السفينة (ويف اإلمكان حتضري ورق ألومنيوم
لتغليف السفينة -اختياري).

َس رْي النشاط:
خيتار كل تلميذ الطريقة اليت تناسل للبه يف صل للنع سل للفينته الفضل للائية .ميكننا أن نعرض عليهم عدة أشل للكال وطرق ،ويف اإلمكان أن يقوم التلميذ إبنتا سل للفينة
فضل ل للائية من خياله .حيصل ل للل كل تلميذ على لفة مناديل صل ل للغرية أو نصل ل للف لفة مناديل مطبخ ،وعلى صل ل للم وِّمقس وكرتون ملون ،ويبدأ يف إنتا سل ل للفينته
الفضائية.
رابط للﭬليديو توضيحي إلنتا السفينة الفضائية
صور للمنتَج توضيحية
َ
شعلة االنطالق

افتتاحي" :جْيان"
نشاط
ّ

َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على هيئة حلقة مفتوحة .نفتت النشاط االفتتاحي ِّ
آلخر يوم يف السنة الدراسية مبحادثة عن العطلة الصيفية ،وعن السلوكيات املالئمة واآلمنة
مجيعا أصدقاء ،ولن
اليت علينا أن نسلكها خالل وجودان يف البيت أو الساحة أو احلي أو الشارع ،وأن حنافظ على التواصل بيننا خالل العطلة؛ فنحن ً
ِّ
املشارك أن يبحث عن
ننسى هذه الصداقة .نبدأ النشاط ابختيار أحد التالميذ ،فنطلب إليه أن جيلس قرب تلميذ طيب وحيب املساعدة .على التلميذ
تلميذ ميتاز ابلصفة اليت ذكرهتا املرشدة .نستمر يف لفت انتباه التالميذ إىل صفات أصدقائهم اجلميلة ،إىل أن تُذ َكر أمساء مجيع التالميذ ليكونوا جريا ًان
ألصدقائهم.

بوي" :درب التبّانة"
ائي تر ّ
نشاط إثر ّ
معلومات للمرشدين:

جتمعات هائلة احلجم حتتوي على مليارات النجوم والكواكب واألقمار وال ُك َوي ِّكبات والنيازك ،وحتتوي كذلك على غبار كوين وغازات.
اجملرة هي عبارة عن ُّ
ّ
يف الفضاء أعداد كبرية من اجملرات حتتوي على الكثري من الكواكب واألجرام السماوية املختلفة .كوكب األرض والشمس موجودان داخل أكرب اجملرات:
جمرة درب التبانة -وهي لولبية الشكل وما أذرع.
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املستلزمات:
َ
جهاز عرض ضوئي؛ مكرب صوت؛ رابط فيلم معلومات عن جمرة درب التبانة.

َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ على هيئة حلقة مفتوحة ابجتاه شاشة العرض .نعرض أمامهم الفيلم ،ونقوم بتوضي وشرح ما يُعرض يف الفيلم إذا احتا األمر ذلك.
بعد التعرف على جمرة درب التبانة ،نطلب إىل التالميذ البحث عن جمرات أخرل معروفة لإلنسان ،حنو :جمرة العربة الصغرية؛ جمرة العربة الكبرية -وغريمها.

ختامي" :أغنية رائد الفضاء"
نشاط
ّ

معلومات للمرشدين:
نش ل للاطنا األخري يف يومنا األخري لش ل للهران األخري يف العام الدراس ل للي س ل للوف يض ل للفي ج اوا من املتعة يف ّناية الدوام ،فض ل ل ًلال عن تذويت بعا املعلومات اليت
تَعل َمها التالميذ.

املستلزمات:
َ
جهاز عرض ضوئي؛ رابط األغنية

َس رْي النشاط:
جيلس التالميذ يف حلقة مفتوحة ابجتاه ش ل للاش ل للة العرض .نعرض األغنية ص ل للو ًات وص ل للورةً أمامهم ،ونتي مم فرص ل للة حفظ الكلمات من خالل تكرارها بض ل للع
مرات .ميكنهم أن ُحييوا حلقلة رقس على أنغلام األغنيلة ،كي يكون نش ل ل ل ل ل ل للاطنلا اخلتلامي ملذا اليوم األخري ملذا العلام ممت ًعلا وميأل قلوب التالميلذ ابلفرح .نقوم
بتوديع التالميذ يف ّناية الدوام متمنني مم عطلة آمنة وممتعة ،على أمل اللقاء هبم من جديد يف العام القادم.
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