مشروع اإلثراء التربوي
براعم في رياض األطفال

"عاملي"
عامل الطفولة
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ِّ
مقدمة
التعليمي الذي أمامكم ُم َع ّد لتفعيل األطفال يف شهر حزيران ضمن برانمج "براعم" .حيتوي الربانمج على أنشطة خمتلفة يكتسب فيها
برانمج اإلثراء
ّ
ومتنوعة.
األطفال مهارات أساسيّة بطُُرق تعليميّة ممتعة ّ
تلخيصي خنتتم به يومنا.
بوي ،فنشاط
نبدأ اليوم بنشاط
افتتاحي ،مثّ ننتقل إىل نشاط تر ّ
ّ
ّ
تعتمد األنشطة على قيام الطفل بتجارب انجحة وأنشطة حيويّة ذات صلة تعود عليه ابلفائدة واكتساب املعلومات واملهارات األساسيّة.
متنوعة وعديدة ،من خالل موضوع هذا الشهر املميّز"عاملي".
 سوف نعمل ،يف هذا الشهر ،على إكساب األطفال مهارات وعادات ّ
ٍ
كل ٍ
وطفلة.
طفل
 سوف نسلّط الضوء هذا الشهر على رغبات ،أفكار ،طموحات ،أحالم ،قدرات وميول ّ
إجيايب ،و ٍاع وواثق.
 يش ّكل األطفال يف هذه املرحلة ّ
التطورية مفهوم الذات ،ومن ّ
املهم مساندهتم لتطوير مفهوم ّ
هام منذ الصغر.
فلكل فرد يف هذا العامل دور ّ
عامة وقيمة ذاهتم ّ
 يدرك األطفال قيمة الفرد يف اجملتمع ّ
خاصةّ ،
حتديدا حول العامل.

يتعرف األطفال إىل طقوس خمتلفة لالحتفال بيوم الطفل العاملي ً
ّ
 يشارك األطفال يف ورشات إنتاجيّة ممتعة تعمل عى توسيع آفاقهم ،تغنبهم ومتتعهم.
كل مهنة للمجتمع.

ّ
يتعرف األطفال إىل مهن متع ّددة ويدركون أمهّيّة ّ

يتعرف األطفال بعمق على الكائنات احليّة القربية من بيئتهم مثل :بيئتهم احلياتيّة ،مميّزات جسديّة ،شروط الرتبية.

ّ
 يدرك األطفال العالقات املتبادلة بينهم وبني الكائنات احليّة.
دائما ما يلي:
علينا أن نتذكر ً
مبادر ،ومؤثّر.
فع ٌ
 الطفل هو شر ٌ
يكّ ،
الٌ ،
أفكارا لتنفيذها.
 نتيح لألطفال أن يقرتحوا ً
املقرتحة.

يطور الطفل مهاراته االجتماعيّة من خالل املشاركة يف األنشطة َ
ّ
ٍ
يومي.
 يستمتع الطفل ابملشاركة والنجاح من خالل ممارسة األنشطة واأللعاب على حنو ّ

كزي لشهر حزيران هو " :عاملي"
املضمون املر ّ
متنوعة تسهم يف فهم وتذويت معلومات عن الكائنات احليّة ،واملهن ،وقيمة الفرد ،كما تسهم يف تطوير املهارات احلياتيّة األطفال،
سوف نقوم يوميًّا أبنشطة ّ
وذلك من خالل إاتحة الفرص جلميع األطفال ابملشاركة واملبادرة يف أنشطة الربانمج اليوميّة.
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املعرفة:
صغريا.
نُ ّ
كبريا كان أم ً
عزز إدراك الطفل لقيمة الفرد يف اجملتمعً ،
يتعلّم الطفل آليات وطرقًا للتعبري عن رغباته وميوله.
يذوت الطفل معلومات أساسيّة عن املهن القدمية واحلديثة على ح ّد سواء.
ّ
البيئي ولضرورة احلفاظ على الكائنات احليّة والرفق هبا.
ّ
نعزز أمهّيّة إدراك الطفل ّ
للتنوع ّ

املهارات:
ذهنية؛ حركية؛ اجتماعية؛ عاطفية
املقرتحة يف هذا الربانمج؛ فهو برانمج
النمو من خالل املشاركة والتجربة يف أنشطة اخلطّة التعليميّة َ
يكتسب األطفال مهارات عديدة يف خمتلف جماالت ّ
حتمل
ويطور قدرات الطفل اإلبداعيّة ،ويزيد القدرة على التعبري عن النفس وعلى ُّ
يّ
نمي لدى الطفل القدرة على التفكري والتخطيط ،ويزيد ثقته بنفسهّ ،
الفعالة ،والعالقات املتبادلة ،واملبادرة ،وتقوية وتدريب العضالت الغليظة والدقيقة.
املسؤوليّة والتعاون ،واملشاركة ّ

ِّ
القيم:

كل فرد يف اجملتمع ،وقيمة العالقات املتبادلة بني األفراد ،وطرقًا جديدة للتأقلم مع التغيريات والتغلّب على الصعاب.
يدرك األطفال قيمة ّ
كل ما حييط بعامله
يزداد شعور الطفل ابملسؤوليّة جتاه نفسه وجتاه اآلخرين احمليطني به وجتاه الكائنات احليّة مبختلف أنواعها ،فتزداد رغبته يف احملافظة على ّ
ليجعله أمجل.
نسعى إىل تطوير طفل يتحلى ابملسؤوليّة الذاتيّة ،ومنسجم عاطفيًّا واجتماعيًّا.
تنوعها لبناء جمتمع كامل ومتكامل.
يدرك األطفال قيمة مجيع املهن ،مهما اختلفت ،وأمهّيّة ّ

إعداد وتطوير :إبتسام شليّان
هاجر أورن
تصميم غرافيكيَ :
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عنواًن لكل أسبوع
سوف نقرتح ً
األسبوع األول – أسبوع الطفل
األسبوع الثاين – مهنيت حني أكرب
األسبوع الثالث – عامل احليواًنت احملبوبة
ٍ
األسبوع الرابع – كل يوم حكاية
4

"أسبوع الطفل"
األسبوع األول
اليوم األول

نشاط
افتتاحي

اليوم الثاين

أغنية "أعطوًن

غرضي املفضل

الطفولة"

اليوم الثالث

أًن مهم

اليوم الرابِّع

أحب عائليت

اليوم اخلامس

أغنييت املفضلة

صحيّةٌ
وجبةٌ ساخنةٌ ّ
نشاط إثرائي
تربوي
نشاط
ختامي
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"يوم الطفل العاملي"

أطفال حول العامل

قصة

"ما أمجل العامل"

أمجل مشهد

نشاط إنتاجي

"أمجل أطفال العامل"

هوييت

عائليت

السالمل واألفاعي

أصدقائي

أمجل نشاط

مق ّدمة:
األول من حزيران االحتفال مبناسبببة يوم
األول من شببهر حزيران ،نس بلّط الضببوء على رغبات وميول ،واهتمامات األطفال ،إذ يصببادف اليوم ّ
يف أسبببوعنا ّ
كل طفل يف احلصببول على وروف معيشببيّة آمنة ومرحية ،وعلى
الطفل
العاملي .نتحادث مع األطفال عن سبببب املناسبببة ،وعن أمهّيتها لألطفال ،وعن ّ
حق ّ
ّ
عاملي ،أي أ ّن مجيع أطفال العامل حيتفلون هبذه املناسبببة،
العناية واالحرتام وغريها من احلقوق .نو ّ
ض بح لألطفال أب ّن االحتفال هبذا اليوم هو على املسببتوى ال ّ
كامال يتمحور حول رغبات وميول األطفال ليكونوا يف مركز اهتمامنا عند ختطيط وتنفيذ نش بباطاتنا يف هذا األس بببوع .من
ببوعا ً
ص بع أس ب ً
وعليه ،س ببوف خن ّ
املستقبلي.
احليوي يف البستان
اجلدير أن ننتبه أ ّن اهتمامات األطفال متثّل ركيزًة أساسيّةً يف التعلم
ّ
ّ
العاملي" اضغط هنا
للتوسع حول موضوع "يوم الطفل
ّ
ّ

شعار "يوم الطفل العاملي"
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نشاط افتتاحي :أغنية "أعطوًن الطفولة"
معلومات للمرشدين:

املهم جدًّا توسيع آفاق األطفال من خالل احلديث حول ما حيدث يف العاملّ ،
خاصة إذا تعلّق األمر أبطفال مثلهم .تُعترب أغنية "أعطوان الطفولة" نداءً
من ّ
ص ب با الدول اليت ختوض احلروب ،والدول الفقرية ،والدول غري
ومناشب ببدة للعامل إعادة الطفولة واحملافظة على حقوق األطفال يف كثري من دول العامل ،وخصب ببو ً
ض ب با
املتح ّ
تعرض فيها حياة األطفال للخطر ،وال يتوفّر هلم فيها املأوى وامللبس ،وال تعطيهم العناية واالحرتام ،وال حيص ببلون فيها أي ً
ض ب برة وغريها ،فهي دول ت ّ
على التعليم والتثقيف.
املستلزمات:
ضوئي؛ لرابط األغنية اضغط هنا.
مكرب صوت؛ شاشة وجهاز عرض
جهاز صوتّ؛ ّ
ّ
س ْي النشاط:

من املمكن أن نبدأ نش ب بباطنا مبحادثة مع األطفال عن الطفلة املغنّية رميي بند  ،اليت ش ب ببهد بلدها لبنان حني كانت طفلة حالة حرب .حنكي هلم أ ّن هذه
التعرض ملخاطر ،وأ ّن من ح ّقهم ممارس ب ببة ما حيبّون عمله ،كاللعب واملرح مع
موجهة إىل مجيع أطفال العامل ّ
األغنية ّ
ألّنم يس ب ببتحقون العي بس ب ببالم ،وعدم ّ
األصدقاء ،مثّ نعرض األغنية.
ضب ب با إمكانيّة لبدء النش ب بباط بعرض األغنية أمام األطفال ومن مثّ اإلجابة عن اس ب ببتفس ب بباراهتم حول مش ب ببهد أو كلمة لفتت انتباههم خالل مش ب بباهدة
هناك أي ً
وصوال إىل إكساب األطفال املعلومات اليت ذُكرت أعاله.
التوسع ً
األغنية ومساع كلماهتا ،مثّ ّ

نشاط إثرائي تربوي" :يوم الطفل العاملي"

معلومات للمرشدين:
بعد احلديث عن املناسبببة وعرض بعا املعلومات اليت تتالءم وسب ّبن األطفال ،نلفت انتباه األطفال إىل بعا العادات والطقوس اليت منارسببها يف مناسببباتنا
املتع ّددة ،كالتزيني وتقدمي اهلدااي.
املستلزمات:
متنوعة لتحضري هدااي رمزيّة ،مثل كريب ،أوراق ،قماش ،كرتون ،أشكال من صول وغريها.
مو ّاد ّ
لتجهيز هدااي بسيطة ،غري مكلفة وسهلة التنفيذ .للرابط اآلمن اضغط هنا
تعرب عنه من تبّة وتقدير .نتحاور حول املش ب بباعر اليت ترافق تقدمي أو تل ّقي
نقرتح على األطفال حتض ب ببري هدااي رمزيّة .نتحاور معهم حول مفهوم اهلدية وما ّ
املعنوي’ مهما كانت بسيطة.
اهلدااي .نش ّدد على قيمة اهلدااي
ّ
نتيح لألطفال اختيار املو ّاد اليت يرغبون بتحضري هديّة منها ،واختيار الشخع الذي يق ّدمون اهلدية له.
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س ْي النشاط:

كل طفل يف مكان خيتاره .نتيح إمكانّ’
ّنيء الروضببةلالبسببتان للحصببول على مسبباحة آمنة للقيام بتجهيز الزينة ،نعلّقها يف األماكن املتاحة لنا ،مثّ جيلس ّ
ّ
تبادل اهلدااي (بطاقاتل ورودل قلوب وغريها) ،ونقيم حلقات رقع على أنغام طفوليّة تبّبة لدى األطفال .من املمكن أن ُنري مس ب ب ب ب ببابقات ألعاب حيبّها
جهزانها هلم مسب ًقا ،مبا أّنم هم أصحاب املناسبة.
أيضا ،مثّ يف ّناية االحتفال ّ
األطفال ً
نوزع عليهم اهلدااي اليت ّ

نشاط ختامي" :أطفال حول العامل"

املستلزمات:
صور أطفال من خمتلف العامل.
من املمكن ترديد أغنية "إحنا أطفال العامل" .لرابط األغنية :اضغط هنا

س ْي النشاط:

معا ختمني البلد الذي ينتمي له الطفل ،واللغة اليت يتح ّدثها ،وش ب ب ب ببكل علم
ختتار املرش ب ب ب ببدة أحد األطفال ،مثّ خيتار الطفل ص ب ب ب ببورة ألحد األطفال ،وحناول ً
جويّة ،حبريّةّ ،برية).
الدولة ،وموقعها ،أو وسيلة النقل اليت حنتاجها للوصول إىل ذلك البلد (وسيلة نقل ّ
من املمكن أن نُتيح لألطفال فرصة رسم علم من اختيارهم وتلوينهم ،ومن مثّ تزيني حيطان الروضةلالبستان.

ميكن االستعانة بقصة "املظلة الكبية" ،وكتاب "نتشابه وخنتلف" من مكتبة الفانوس.
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ّ
املفضل"
نشاط افتتاحي" :غرض ي
معلومات للمرشدين:

املفضلة من البيت.
علينا أن نتذ ّكر أن نطلب من األطفال ،يف اليوم السابق ،إحضار أحد أغراضهم ّ
سي النشاط:
املفضل الذي أحضره من
جيلس األطفال يف الروضةلالبستان على شكل حلقة دائريّة .يتق ّدم أحد األطفال الراغبني ابملشاركة إىل مركز احللقة ومعه غرضه ّ
البيت ليتح ّدث عنه؛ كيف حص ببل عليه؟ ما هي طريقة اس ببتعماله؟ مىت يس ببتخدمه؟ من يش بباركه اس ببتخدام الغرض أو اللعب به (إذا مل يكن الغرض عبارة
عن لعبة) ،ما سبب حبّه وتفضيله هلذا الغرض؟ ماذا سيشعر إذا فقده؟ وغري ذلك.
ميكن االستعانة بنشرة "احملبّة والتعاطف" ملزيد من األفكار.

نشاط إثرائي تربوي :كتاب "ما أمجل العامل"
معلومات للمرشدين:

ترمجها فاضل علي إىل اللغة العربيّة.
قصة "ما أمجل العامل" من أتليف ورسم ابول كورّ ،
ّ
كل ما هو حولنا.
قصة "ما أمجل العامل" ومشاهدة عناصر الطبيعة األساسيّة ،من خالل الرسومات ّ
سرد ّ
تبث الشعور ابلفرح واالمتنان يف ّ
املستلزمات:
ضوئي.
قصة "ما أمجل العامل" ،جهاز عرض
ّ
ّ
س ْي النشاط:

ص بة
تَعرض املرشببدة صببورة الغالف أمام األطفال .تتحاور معهم لبضببع دقائق قبل البدء ابلسببرد ،فتعطيهم مسبباحة للتخمني واالسببتدالل على مضببمون الق ّ
ض ب بح املرش ب ببدة أمهّيّة وجود الرس ب ببومات لألطفال
ص ب بة؟ (العنوان؛ اس ب ببم الكاتب أو املؤلّف؛ اس ب ببم الر ّس ب بام) .تو ّ
من خالل ص ب ببورة الغالف :ما هي ُهويّة الق ّ
القصة.
ومساعدهتم على فهم وترسيخ أحداث ّ
وتوضح أمهّيّة مجيع العناصر الطبيعيّة جلميع الكائنات يف العامل،
القصة ،تسرد املرشدة األحداث ابلتزامن مع العرضّ ،
جيلس األطفال أمام الشاشة ملشاهدة ّ
وإايهم
أتمل مجال العامل ونس ب برتجع ّ
تبُثين على مجال الطبيعة ،وعلى العالقات املتبادلة بينها وبني الكائنات احلية ومن ضب ببمنها اإلنسب ببان .ندعو األطفال إىل ّ
قصة اخللق بطريقة ممتعة وسهلة.
ّ
ٍ
ملزيد من االقرتاحات حول الكتاب ميكن متابعة الفيديو يف الرابط التايل
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نشاط ختامي" :أمجل مشهد"
معلومات للمرشدين:

هتدف األنش ببطة اخلتاميّة إىل تنش ببيط ذاكرة األطفال ،وإىل مس بباعدهتم على تذويت املعلومات اليت اكتس بببوها ،وذلك من خالل املش بباركة والتجربة يف اليوم
تشجع األطفال على التعبري عن مشاعرهم بطرق متع ّددة.
ذاته ،كما ّ
املستلزمات:
ألوان خشبيّة؛ أوراق رسم؛ أقالم رصاص.
س ْي النشاط:

قصة "ما أمجل العامل" واختيار مشهد واحد أحبّوه ،مثّ القيام برمسه على الورقة وتلوينه .بعد انتهاء األطفال من الرسم
نطلب من األطفال ختيّل رسومات ّ
والتلوين ،نعرض الرسومات وحناول تنشيط ذاكرة األطفال ملعرفة املشهد املرسوم.
التنوع يف الطبيعة.
نتحاور حول االختالف و ّ
ي ،جبالل سهولل أرضل فضاء وغريها.
جو ّ
بريل ّ
قد نري لعبةً مع األطفال لتصنيف صور ومشاهد وفق املعايري اليت خيتاروّنا ،مثلّ :
حبريل ّ

نشاط افتتاحي" :أًن مهم"
معلومات للمرشدين:

مهما وأب ّن اجلميع يتكاملون ويسامهون يف جعل عاملنا أفضل.
دورا ًّ
كل طفل أب ّن له ً
من ّ
أهم أهداف هذا النشاط هو أن يشعر ّ
املستلزمات:
مقع؛ صمغ؛ أقالم توش.
أقل ما ميكن تفاصيل (مثل :رمسة فراشة ،قلب ،وردة ،كرة)؛ كرتون حجم ّ ،A4
رسومات حسب اختياران؛ مع ّ
س ْي النشاط:

الداخلي من الرمسة إىل قطع
كل جمموعة على رمسة حس ب ببب اختيارهم .خنطّط اجلزء
ّ
يتوزع األطفال يف جمموعات ص ب ببغرية ّ
مكونة من  6-5أطفال ،حتص ب ببل ّ
ّ
كل فرد يف اجملموعة على جزء من أجزاء الرمسة بعد
متفاوتة األحجام واألش ب ببكال ،حيث يكون عددها أكثر بواحد من عدد األطفال يف اجملموعة .حيص ب ببل ّ
لتتكون لدينا
قّ
بايف يتبع ألحد األطفال غري املتواجدينّ .
تتعمد املرش ببدة اختيار طفل غائب وض ب ّبمه إىل جمموعة معيّنةّ ،
صب بها ،وتعلن املرش ببدة أ ّن اجلزء اإلض ب ّ
كل جمموعة مجيع األجزاء للحص ببول على الرمسة
كل طفل اجلزء الذي حص ببل عليه حس ببب اختياره ،ودون تقييدات ،مثّ تُلص ببق ّ
جمموعات غري كاملة .ي ّلون ّ
ٍ
أطفاال غري
ص ب بة تلك اليت تش ببمل ً
ص ب بور حباجة إىل مقطع إلكماهلا ،خا ّ
وملونة .عند انتهاء النش بباط ،س ببتكون ال ّ
كاملة (كما كانت عندما حص ببلوا عليها) ّ
املهمة وإنازها يف بعا اجملموعات،
متواجدين يف الص ب ب ب ّ
كل طفل منّا ،فغياب بعا األطفال أعاق إكمال ّ
بف .هنا ،نلفت انتباه األطفال إىل أمهّية وجود ّ
معا
كل طفل أمهيّته وأمهيّة تواجده .مثّ نتعاون ً
ونؤّكد هلم قائلني" :وكذلك األمر حني تكون أنت غري متواجد يف الروض ب ببةلالبس ب ببتان ،وأنت ،وأنت" ،ليدرك ّ
ملهمة املشرتكة.
كل منّا يف ا ّ
إلمتام اجلزء الناقع .نتحاور مع األطفال حول مسامهة ّ
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فلكل منّا
من املمكن أن نتو ّسبع يف احلديث عن مسببامهة األطفال يف األعمال البيتيّة البسببيطة ،أو اللعب مع األخوة الصببغار يف البيت إلهلائهم وتسببليتهمّ ،
دور أو وويفة معيّنة ،مهما كانت بسيطة.

نشاط إثرائي تربوي" :أمجل أطفال العامل"
املستلزمات:

مقوى أبلوان خمتلفة؛ أغطية علب دائريّة الشب ب ببكل؛ عيدان بووة؛ خرز أو حجارة
امللون؛ كرتون ّ
الصب ب ببور اليت أحضب ب ببرها األطفال؛ قصب ب بباصب ب ببات من الكرتون ّ
أي مواد أخرى متوافّرة لديكم وتصلح لتزيني صورة الطفل
متنوعةّ ،
مقصات؛ صمغ؛ و ّ
ملونة؛ أزرار؛ طبع الصقة أبشكال وأحجام خمتلفة؛ ألوان ّ
فسيفساء ّ
أو إطارها؛ سببالل متو ّسبطة احلجم لتصببنيف املواد وعرضببها أمام األطفال؛ سببالل أو صببحون من الكلكار بعدد األطفال لتجميع ما يرغبون به من أغراض
ومواد لتزيني صورهتم.
سي النشاط:
ليجمع فيها ما يرغب به من األغراض واألدوات لتزيني صببورته،
ّ
كل طفل على س بلّة صببغرية ّ
يتوزع األطفال يف جمموعات ّ
مكونة من  8-6أطفال .حيصببل ّ
فعال مع مجيع األطفال إلرش ببادهم وتوجيههم أو مس بباعدهتم ،إذا
مثّ يبدأ بتزيني إطار لص ببورته حس ببب رغبته .نقرتح أن يتواجد الطاقم مع األطفال بش ببكل ّ
لزم األمر.
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نشاط ختامي" :هوييت"

س ْي الفعالية:

منوذجا لألطفال .هويّيت تشمل :امسي،
كل واحد منهم .من املمكن أن يبدأ أفراد الطاقم ابحلديث عن هويّتهم ليش ّكلوا ً
نري تادثة مع األطفال عن هويّة ّ
اس ب ببم أيب ،اس ب ببم ّأمي ،كنييت ،بلدي ،س ب ب ّبين ،لغيت ،من املمكن أن نض ب ببيف أو خنتص ب ببر بعا التفاص ب ببيل يف هويّة الطفل وذلك حس ب ببب مس ب ببتوى نض ب ببجهم
لكل هويّة.
وقدراهتم .نستثمر الفرصة لنتيح لألطفال َ
حتديد املعلومات اليت تعنينا معرفتها ّ
كل فرد منّا.
أهم املعلومات ّ
من املمكن أن يعرض أفراد الطاقم بطاقة هويّتهم أمام األطفال ،للتوضيح ولذكر ّ
املكونة هلويّة ّ
مالحظة :نطلب من األطفال إحض ااار ص ااورة مم للقيام بنش اااط إثرائي يف اليوم التايل ،من املمكن أن نطلبها منذ اليوم األول ليتس ااي مم هيزها،
ضا حباجتنا للصورة.
نا ْعلِّم األهل أي ً

هوييت الشخصية

نشاط افتتاحي :أحب عائليت
المستلزمات:

كل طفل.
صورة عائليّة من ّ
سي النشاط:

صوٍر لعائلتهم .نعرضها يف رك ٍن ،ونُتيح ملن يرغب من األطفال
نطلب من األطفال إحضار َ
يسمي أفرادها ،نتح ّدث عن املشاعر اليت جتمع العائلة.
أن يتح ّدث عن عائلته ،يصف أو ّ
ٍ
وننوه إىل
املهم أن نش ّدد أ ّن هنالك اختالفات يف مبىن العائالت ،وعدد أفرادها ّ
من ّ
التنوع واالختالف ،واحرتام مجيع العائالت ،وقيمة ما تق ّدمه
أمهّيّة هذا ّ
جلميع أفرادها من تبّة ودعم وتعاون .ميكن االستعانة برابط نشرة "ملتنا احللوة".
ّ
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نشاط إثرائي تربوي :نشاط إنتاجي "عائليت"
معلومات للمرشدين:

اختياري ،إذ ُسنتيح لألطفال فرصة اختيار طريقة تنفيذ النشاط.
نشاطنا اليوم هو نشاط
ّ
املستلزمات:
أي من املواد املتوافرة اليت تصلح لنشاطنا.
ملون؛ ّ
مقصات؛ صمغ؛ طالء الچواش؛ و ّ
متنوعة؛ طبع الصقة؛ ورق ّ
ملون؛ أقالم تلوين ّ
مقوى ّ
كرتون ّ
س ْي النشاط:

كل طاولة إمكانيّة خمتلفة لتنفيذ النشاط .خيتار الطفل اجللوس على إحدى
نقرتح أن ّ
جيهز الطاقم طاوالت العمل ابألدوات املختلفة ،حيث نضع على ّ
القع والتلصيق ،أو
طاوالت العمل حبسب رغبته لطريقة التنفيذ .نطلب من األطفال إنتاج لوحة تشمل مجيع أفراد عائلتهم ،عن طريق الرسم ،أو ّ
الدهان ،أو غريها من اإلمكانيّات املتاحة على طاوالت اإلنتاج.

فعالية ختامية" :أصدقائي"

س ْي الفعالية:

املفضلني ،وشعورهم عند تغيّب
يهدف نشاطنا
عربوا عن مشاعرهم جتاه أصدقائهم ،واإلفصاح عن أصدقائهم ّ
اخلتامي اليوم إىل إاتحة الفرصة لألطفال لي ّ
ّ
نوجه األطفال لذكر أكثر من اسم ،فقد أصبحنا نعرفهم أفضل معرفة ونعرف ماذا ومن
املفضل ،وملاذا هو ّ
صديقهم ّ
مفضل لديه؟ من املمكن أن ّ
للتدخل بشكل غري ملحوظ.
ّ
اضطران األمر ّ
يفضلون .علينا االنتباه والتأ ّكد من أ ّن مجيع أمساء األطفال ذُكرت خالل هذه ّ
الفعاليّة ،حىت لو ّ
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نشاط افتتاحي" :أغنييت املفضلة"
معلومات للمرشدين:
جو من املتعة .يُسهم هذا النشاط يف
يُسهم النشاط اال
فتتاحي بكسر احلواجز ،ويُساعد يف تسهيل التأقلم واالندماج ،ويف التمهيد ملضمون ّ
معني وإضفاء ّ
ّ
ض ب بلة ،ويف الوقت ذاته يشب ببعر ابقي األطفال ابملتعة
ّ
بث شب ببعور من االكتفاء والسب ببرور بني األطفال ،ليشب ببعر الطفل ابلتميّز حني يشب ببارك زمالءه أبغنيته املف ّ
والسرور عند مشاركة زميلهم الغناء.
املستلزمات:
مكرب صوت؛ مسّاعة يد.
ّ

س ْي النشاط:

ضبلة .نقرتح أن نتيح له الفرصببة
جيلس األطفال بوضببعيّة نصببف دائرة .يتق ّدم الطفل الذي يرغب ابملشبباركة ،ميسببك مسّاعة اليد ويشببارك اجملموعة أبغنيته املف ّ
ض بلة .من املمكن البحث عن األغنية
ومكرب الصببوت ،مبشبباركة زمالئه الذين حيبّون نفس األغنية ويعتربوّنا من أغانيهم املف ّ
لغناء أغنيته املف ّ
ض بلة ابلسببماعة ّ
مبكرب الصوت.
وإمساعها لألطفال ّ
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نشاط إثرائي تربوي" :الساللم واألفاعي"
معلومات للمرشدين:

لعبتنا معروفة لدى الصغار والكبار ،لكنّنا سنمارسها اليوم بطريقة ُمببتَ َكرة تُشعر األطفال مبتعة أكرب لكوّنم شركاء يف التخطيط والتجهيز.
املستلزمات:
الصف ،بطاقات
املكعب املتوافر يف
ّ
مكعب أرقام حبجم كبري ً
نوعا ما (يف اإلمكان جتهيزه مسب ًقا أو استخدام ّ
ملون عريا (حنتاج إىل ثالثة ألوان)؛ ّ
الصق ّ
مهمة.
نكتب عليها أسئلة أو طلب أو ّ
س ْي النشاط:

كل من زوااي املربّع
مكوانت اللعبة على األرض (مربّعات ،أفاعي ،وس ب ب ببالمل) ،نض ب ب ببع طبعة الص ب ب ببقة كبرية يف املربّع ّ
ُّنَيّ ُئ مس ب ب بباحة كافية إللص ب ب بباق ّ
األول يف ّ
كل
لكل العب .عدد الالعبني أربعة .جنود اللعبة (أو الالعبون) هم األطفال أنفس ب ب ببهم .يقف ّ
الكبري ،على أن تكون أبلوان خمتلفة لتش ب ب ب ّكل نقطة البداية ّ
كل
لكل العب س ب ب ب ب ب ببرتة ،أو قبّعة ،أو مر ً
منهم داخل املربّع األول .من املمكن أن ّ
يوال بنفس لون الطبعة اليت ألصب ب ب ب ب ب بقناها يف مربّع البداية ،ليكون لون ّ
نهز ّ
املكعب ابلتناوب .الالعب
العب حسب ب ببب لون طبعته الالصب ب ببقة ،فيتميّز على أنّه الالعب األمحر ً
مثال ،أو الالعب األزرق ،وما إىل ذلك .يرمي الالعبون ّ
املكعب ،مثّ ينتقل الدور إىل الالعب
املكعب ويتق ّدم ابخلطوات حبس ب ب ببب العدد الذي أوهره ّ
الذي حيص ب ب ببل على العدد األكرب يبدأ اللعب .يرمي الالعب ّ
التا  ،وهكذا .حني يدوس الالعب على األفعى ،يكون عليه أن يرجع إىل نقطة البدايةّ ،أما حني يدوس على الس ب ب ب ب ب ب بلّم فيكون عليه أن يتخطّى الس ب ب ب ب ب ب بلّم
املكعب.
ويقف يف املربّع الذي يليهّ ،
حىت لو مل يكن يف إمكانه الوصول إىل العدد الذي وهر على ّ
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الساللم واألفاعي

نشاط ختامي" :أمجل نشاط"
معلومات للمرشدين
عامة ،كما أ ّن املشبباركة يف الرغبات واملشبباعر
يُسببهم التعبري عن املشبباعر يف زايدة قدرة األطفال على اختيار املفردات الشببعوريّة على حنو خاص ،واملفردات ّ
بني األطفال تزيد التقارب واألُلفة بينهم.
س ْي النشاط

بجعهم على
نتيح لألطفال الفرص ببة ألن ي ّ
األول ،وأن يتبادلوا اآلراء فيما بينهم ،ونش ب ّ
عربوا عن مش بباعرهم جتاه النش بباطات اليت ش بباركوا فيها خالل األس بببوع ّ
األول من هذا الشهر ،حبسب رأيهم.
مشاركة اجلميع أبمجل نشاط شاركوا فيه خالل األسبوع ّ
األحب إليهم.
قد نري مع األطفال تصويتًا الختيار النّشاط
ّ
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"مهنيت حني أكرب"
األسبوع الثاين
اليوم األول

نشاط
افتتاحي

أمجل األمساء

اليوم الثاين

اباب يعمل

اليوم الثالث

ماما تعمل

اليوم الرابع

الغميضة
ّ

اليوم اخلامس

املقاعد الفارغة

ة
ساخن
ة
وجب
صحيّةٌ
ٌ
ٌ
ّ
نشاط إثرائي
تربوي
نشاط
ختامي
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أغنية "خا عنده
سبع أوالد"

مهنة أحبّها

قصة
ّ
"أان مدهشة"

أنتمي إىل

مهنتنا اليوم

أصنع ابزل

صندوق األدوات

ملا أكرب رح أصري

دق دق دق

َمن صنعين؟

نشاط افتتاحي" :أمجل األمساء"
املستلزمات:

متوسطة احلجم.
كرة إسفنجيّة ّ
س ْي النشاط:

نوعا ما .يقف األطفال يف الروضةلالبستان على شكل
احلرة ً
نقرتح تقسيم األطفال إىل جمموعتني ملنع االكتظاظ يف املساحة املتاحة وإفساح اجملال للحركة ّ
حلقة دائريّة ،وتبدأ املرشب ببدة اللعب برمي الكرة وذكر اسب ببم الطفل الذي ترغب يف اختياره ،وهو بدوره يتق ّدم إىل وسب ببط احللقة ويلتقط الكرةُ .مينع سب ببقوط
الكرة على األرض ،وإذا سببقطت الكرة على األرض خيسببر الطفل الذي ذُكر امسه ،وينتظر فرصببة أخرى (أي ينتظر أن يُذكر امسه مرة أخرى من قبَل أحد
األطفال)ّ ،أما إذا مت ّكن من التقاط الكرة ،فريميها إىل األعلى وخيتار اسم أحد زمالئه ،وهكذا دواليك.
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نشاط إثرائي تربوي :أنشودة "خايل عنده سبع أوالد"
معلومات للمرشدين:

مدخال ملوضببوع املهن املختلفة ،حيث سببننطلق منها إىل املهن املتع ّددة اليت يعرفها األطفال
سببتش ب ّكل األنشببودة الشببعبيّة املعروفة "خا عنده سبببع أوالد" ً
والقريبة من حياهتم ،كمهنة األب أو األم أو األقارب.
مستلزمات:
مكرب صوت ،رابط األغنية" :أغنية خا عنده سبع أوالد"
جهاز
ضوئيّ ،
ّ
س ْي النشاط:

ليتعرفوا إىل اللحن ّأوًال ،مثّ نقوم بتكرار العرض وتاولة الغناء خالل العرض ليتم ّكن األطفال من تذ ّكر الكلمات وحفظها.
نعرض األغنية أمام األطفال ّ
كل طفل ملهنته
من املمكن ً
أيضا عرض األغنية خالل دوام براعم هلذا اليوم ويف اليوم التا  ،فأسبوعنا هذا سيسلّط الضوء على املهن من خالل اختيار ّ
أحب أن أصبح حني أكرب؟".
املستقبليّة حتت عنوان "ماذا ّ

نشاط ختامي" :مهنة أحبها"
معلومات للمرشدين:

من املمكن طباعة الرسومات املرفقة للتّلوين وإضافة رسومات أخرى من اختياركم حسب الرغبة واحلاجة لذلك.
املستلزمات:
أقالم تلوين خشبيّة؛ رسومات لبعا املهن.
س ْي النشاط:

اللغوي ببعا املفردات ،كما نكسب بببهم بعا املعلومات عن املهن
نعرض الرسب ببومات أمام األطفال ونتحادث معهم عن املهن املرسب ببومة ،ونثري قاموسب ببهم
ّ
حنو :مكان تواجد صاحب املهنة ،والعمل الذي يقوم به صاحب املهنة ،واألدوات اليت يستخدمها ،وما إىل ذلك.

مالحظة :نطلب يف ّناية هذا اليوم من األطفال أن حيضب ب ب ب ب ب ببروا معهم يف اليوم التا أداة آمنة تتعلّق مبهنة األب ،للتح ّدث عنها ومشب ب ب ب ب ب بباركة األطفال مبهنة
آابئهم.
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نشاط افتتاحي" :اباب يعمل"
معلومات للمرشدين:

هام اليت يقوم هبا خالل عمله هي حاجة معرفيّة شب بببه أسب بباسب ببيّة يف األعمار الصب ببغرية ،كما ّأّنا تصب بببح ضب ببروريّة أكرب يف األعمار
معرفة الطفل مهنة أبيه وامل ّ
متطورة علينا صب ب ب ب ب ب ببقلها وتغذيتها لزايدة الوعي واإلدراك لديهم .من هنا ،نرى ضب ب ب ب ب ب ببرورة يف معرفة الطفل
األكرب .حنن نؤمن أب ّن لدى أطفالنا قدرات ذهنيّة ّ
املقربة.
املقربني إليه ،وأمهّهم عائلته ّ
معلومات تتعلّق به وابألشخاص ّ
س ْي النشاط:

جيلس األطفال على ش ببكل حلقة ،مثّ يبدأ الطفل املش ببارك بتحزير األطفال حول :مهنة أبيه ،ومكان عمله ،وأدوات العمل اليت يس ببتخدمها ،واألش ببخاص
خيمن األطفال اإلجاابت مبس ب ب بباعدة وإرش ب ب بباد املرش ب ب ببدة وأفراد الطاقم .يُنهي الطفل مش ب ب بباركته بقوله :اباب يعمل
الذين يتل ّقون اخلدمة ،وما إىل ذلك ،إىل أن ّ
مهندسلتاميلابئع...
منعا إل رة حسبباسببية لدى
عميل ج ّدي أو غريهاً ،
يف حال وجود أحد األطفال يف البسببتان فاقد لوالده ،ميكن اسببتبدال عبارة "اباب يعمل" ابلقول "خالل ّ
الطفل.
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نشاط إثرائي تربوي :قصة "أًن مدهشة" – مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:

النجار ،رسومات :جلينة األصيل ،ونشر" :دار األسوار".
ّ
قصة "أان مدهشة" من أتليف :تغريد عارف ّ
ص ب بة األطفال إىل أن يش بباركوا زمالئهم مبعلومات عنهم وعن عائالهتم ،كما تدعو األهل إىل إغناء أطفاهلم مبعلومات عن مهنتهم
تدعو الطفلة البطلة يف الق ّ
اليت ميارسوّنا.
املستلزمات:
قصة "أان مدهشة".
ّ
س ْي النشاط:
القصة
تَعرض املرشدة صورة الغالف أمام األطفال .تتح ّدث معهم بضع دقائق قبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم مساحة للتخمني واالستدالل على مضمون ّ
وضح املرشدة أمهّيّة وجود الرمسات لألطفال،
الرسام) .ت ّ
من خالل صورة الغالف :ما هي ُهويّة ّ
القصة؟ (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلّف؛ اسم ّ
شخصا أبنّه
القصة ،جتري حو ًارا مع األطفال حول مصطلح "مدهشة" :ماذا يعين؟ مىت من املمكن أن نصف
وتساعدهم على فهم وإدراك أحداث ّ
ً
القصة وعرض الصور خالل السرد.
مده أو مدهشة؟ مثّ تبدأ بسرد ّ
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نشاط ختامي" :صندوق األدوات"
املستلزمات:
الصندوق الذي قمنا بتجهيزه مسب ًقا.
س ْي النشاط:

جيلس األطفال على شكل حلقة حيث تضع املرشدة يف وسطها طاولة عليها األدوات .ختتار املرشدة أحد األطفال الراغبني ابملشاركة ،مثّ يبدأ الطفل
مثال :مصنوعة من البالستيك ،تستعمل لقياس اجلدران ،وما إىل ذلك ،إىل أن يستطيع
بتحزير ابقي األطفال حول األداة اليت أمسكها داخل الصندوقً .
األطفال ختمني األداة أو املهنة اليت ترتبط هبذه األداة.

نشاط افتتاحي" :ماما تعمل"

س ْي النشاط:
نتعرف على مهنة األم .جيلس األطفال على شكل حلقة مثّ يبدأ الطفل املشارك بتحزير األطفال
نتابع النشاط الذي بدأانه يف األمس ،ولكنّنا اليوم سوف ّ
خيمن األطفال اإلجاابت مبسب ب ب بباعدة وإرشب ب ب بباد
حول مهنة والدته ،مكان عملها ،أدوات عملها ،واألشب ب ب ببخاص الذين يتل ّقون اخلدمة ،وما إىل ذلك ،إىل أن ّ
املرشدة وأفراد الطاقم .يُنهي الطفل مشاركته بقوله :ماما تعمل مهندسةلتاميةلطبيبة...
ضب ب بل إاتحة خيارات أخرى لألطفال يف هذا النش ب بباط ،كأن يص ب ببف
املهم االنتباه إىل وجود أمهات غري عامالت ،أو ما نس ب ب ّبميه ربّة منزل .كما من املف ّ
من ّ
حيزر رفاقه عن مهنة إحدى قريباته.
الطفل أعمال أمه يف املنزل وتربية األبناء ،أو ّ
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نشاط إثرائي تربوي" :أنتمي إىل"
املستلزمات:

تعرب عن املهنة؛ بطاقات صببور ألدوات املهنة؛ وبطاقات صببور ملنتج أو نتيجة العمل؛ حيث يكون علينا البحث عن ثالث بطاقات
جتهيز بطاقات لصببور ّ
لكل مهنة.
ّ
من املمكن استخدام ألعاب جاهزة مشاهبة إذا ُوجدت.

س ْي النشاط:

حىت يثري قاموسب ب ببه
كل طفل االنتباه الالزمّ ،
نقرتح أن ُمي َارس هذا النشب ب بباط مع جمموعة صب ب ببغرية من األطفال (ال تزيد عن مخسب ب ببة أطفال) ليتسب ب ب ّبىن لنا منح ّ
الكالمي عن اسم املهنة ،وأدوات
اللغوي ومكنز معلوماته .نلس مع األطفال يف اجملموعة ،ونلعب معهم كفرد من أفراد اجملموعة ،نصاحب اللعب ابلتعبري
ّ
ّ
العمل املالئمة هلا ،واملنتج الذي حنصل عليه نتيجة عمل صاحب املهنة (إذا وجدت) ،وإذا كانت مهنة قدمية أم حديثة...
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نشاط ختامي" :ملا أكرب حبب أصي"

س ْي النشاط:

حيب أن
حبب أصري" ،وخيتار مهنة ّ
جيلس األطفال على شكل حلقة مفتوحة ،وخنتار أحد األطفال الراغبني ابملشاركة .يبدأ الطفل حديثه جبملة" :ملّا أكرب ّ
ميتهنها يف املستقبل .نتيح لألطفال الفرصة لطرح األسئلة عن سبب حبّهم للمهنة ،أو عن شخع يعرفونه ميتهن هذه املهنة.

نشاط افتتاحي" :الغميضة"
معلومات للمرشدين:
حلل املش ب بباكل ،ومهارات
يفيد نش ب بباطنا
االفتتاحي يف زايدة قدرة الطفل على الربط بني عامل الطفولة والبلوغ ،حيث يتعلّم األطفال طرق وأسب ب باليب جديدة ّ
ّ
ض با على زايدة معرفة األطفال
حىت لو مل نتم ّكن من ر يته) .يعمل هذا النشبباط أي ً
التخطيط ،ومفهوم "دوام األشببياء" (أي أ ّن الشببيء أو الشببخع موجود ّ
كل منهم مثل :نوع الشعر ،الطول ،حجم اجلسم ،تفاصيل صغرية يف الوجه ،الصوت ،وما إىل ذلك.
لبعضهم البعا من خالل خصائع متيّز ٍّ
س ْي النشاط:

حىت نتأ ّكد من أنّه ال يتم ّكن من الر ية .نقوم
جيلس األطفال على شب ب ببكل حلقة .خنتار أحد األطفال الراغبني ابملشب ب بباركة ونغطّي عينيه بش ب ب بريط أو منديل ّ
طفال ويبدأ بتح ّس بسببه وحياول ختمني من يكون وكشببف
بتغيريات بسببيطة يف أماكن جلوس األطفال ،مثّ نطلب من الالعب أن يتق ّدم حنو اجملموعة ليختار ً
مثال ،من املمكن أن يطلب
التعرف إىل ص ببديقهً .
هويّته من خالل ص ببفات متيّزه .يف حال تع ّذر عليه معرفته ،نطلب منه التفكري يف طريقة ما تس بباعده يف ّ
معني.
منه الوقوف ،أو الكالم ،أو اإلجابة عن سؤال ّ
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نشاط إثرائي تربوي" :مهنتنا اليوم"
معلومات للمرشدين:

برتك يُكس بببهم مهارات اجتماعيّة عديدة ،أمهّها التعاون والش ببعور ابملس ببؤوليّة ،والتأكيد على أمهّيّة الفرد يف اجملموعة،
مش بباركة األطفال يف عمل
إنتاجي مش ب َ
ّ
حلل املش ب بباكل والتغلّب على الص ب ببعوابت،
وأمهّيّة اجملموعة للفرد .كذلك ،يكتس ب ببب الطفل من خالل املش ب بباركة والتعاون يف هذا النش ب بباط أس ب بباليب جديدة ّ
واألخذ برأي اآلخرين ،وتقبُّله ،وغري ذلك.
املستلزمات:
أي أدوات أخرى تناسب املهن اليت ترغبون يف
جمسمات أبحجام وأشكال خمتلفة؛ طني؛ طالء الب ب ب ب ب بچب ب ب ب ب بواش أبلوان خمتلفة؛ ري  ،دهان؛ ركن الطبيب ،أو ّ
ّ
اختيارها هلذا النشاط.
س ْي النشاط:
وزع األطفال على أربع أو مخس جمموعات صب ب ب ب ب ب ببغرية ،مثّ ُنري قرعة
بت مهن ليقوم األطفال بتمثيلها من خالل املواد اليت نوفّرها هلم .ن ّ
خنتار مخس أو سب ب ب ب ب ب ب ّ
ماعي يف هذا النش ب ب ب بباط يُتيح لألطفال فرص ب ب ب بة
كل جمموعة مهنتها ،مثّ حتص ب ب ب ببل ّ
لتختار ّ
كل جمموعة على املواد اليت حتتاجها ملمارس ب ب ب ببة تلك املهنة .العمل اجل ّ
لتعرف على أساليب ومعلومات جديدة من األصدقاء كنتيجة ملمارسة املهنة ابلتمثيل واللعب.
ا ّ
كل فرقة بطاقة
من املمكن أن ُنري قرعة من خالل ترقيم بطاقات املهن املختارة من اجلهة اخللفيّة للبطاقة ،مثّ جتهيز بطاقات صب ب ب ببغرية لنفس األرقام .ختتار ّ
تفتحها لتعرف الرقم املكتوب عليها ،مثّ حتصببل على بطاقة املهنة .ختتار اجملموعة املواد املالئمة ملهنتها ،ويتشبباور أفراد اجملموعة حول املنتج الذي سببيقومون
إنتاجه ليبدأ العمل.
أمثلة :خبّاز – الطنيل بنّاء – جم ّس ب بماتل ر ّس ب بام – طالء وري الطالءل طبيب – ركن الطبيب .كما ذُكر ،سب بباب ًقا ،من املمكن اختيار مهن أخرى وهتيئة
املواد واألدوات املالئمة.
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نشاط ختامي :لعبة "دق دق دق"

س ْي النشاط:

يطرق الالعب البابُ " :دق ُدق
خنتار أحد األطفال الراغبني يف املش ب ب ب بباركة ليخرج خارج الص ب ب ب ب ّ
بف .نقوم بتغيري مكان أحد األطفال أو ختبئته يف مكان ماُ .
ُدق ،هل أستطيع الدخول؟" ،حني جييبه األطفال" :أدخل" يدخل الطفل .يصرخ األطفال كلمة "تغيري" يف حال متّ تغيري أماكن ،وكلمة ختباي (ختبئة) يف
غري مكانه .حني يعرف من هو ،يذكر امسه
حال متّت ختبئة أحد األطفال .يبدأ الطفل ابلفحع والتح ّقق من ش ب ب ببخص ب ب ببيّة الطفل املختبئ أو الطفل الذي ّ
ٍ
اضح لتتب ّدل األدوار ،وخيرج الطفل املكتَ َشف إىل اخلارج ،ونقوم ابللعب جولة أخرى ،وهكذا دواليك.
بصوت و ٍ

نشاط افتتاحي" :املقاعد الفارغة"
معلومات للمرشدين:

افتتاحي يعمل على تنش ب ب ببيط الذاكرة ،واحملافظة على الروابط االجتماعيّة بني األطفال ،وعلى تطوير مهارة الع ّد واإلحص ب ب بباء ،والض ب ب ب ّبم
نفتتح يومنا بنش ب ب بباط
ّ
والفصل لدى األطفال.
املستلزمات:

الظهريي.
مقاعد عددها مسا ٍو لعدد األطفال املشاركني يف مشروع براعم
ّ

س ْي النشاط:

جيلس األطفال على مقاعدهم على ش ب ب ب ب ببكل حلقة بعد أن نكون قد رتّبنا مجيع مقاعد األطفال ،احلاض ب ب ب ب ب برين منهم وغري احلاض ب ب ب ب ب برين .خنتار أحد األطفال
ليتعرف مجيع األطفال على عدد األطفال
الراغبني ابملشب بباركة لنُحص ب بي عدد األطفال احلاضب ببرين .نكتب العدد على اللوح أو نُربز بطاقة عليها نفس العدد ّ
ضب ب ب با ،مثّ ُحيص ب ب ببي الطفل املقاعد الفارغة ليتم ّكن من معرفة عدد األطفال غري احلاضب ب ب برين .نكتب أو نعرض العدد أمام
احلاض ب ب ببرين ،وعلى ش ب ب ببكل العدد أي ً
أيضا إحصاء عدد املقاعد كاملة مثّ القيام بفصل املقاعد
األطفال ،مثّ نُتيح لألطفال فرصة املقارنة بني العددين :أيّهما األكرب وأيّهما األ صغر؟ من املمكن ً
ليتعرف األطفال إىل مهارة التنقيع أو الطرح كمص ببطلح رايض ب ّبي .من املمكن تنفيذ النش بباط بطرق ومس بتوايت متع ّددة مبا
الفارغة وإحص بباء ما تب ّقى منها ّ
يتناسب وقدرات األطفال.
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نشاط إثرائي تربوي" :أحضر لعبة ابزل"
معلومات للمرشدين:

ليس هناك أمجل من أن يقوم األطفال بصنع ألعاهبم مبجهودهم اخلاص ،فذلك مينح اللعب قيمة أكرب.
املستلزمات:
مقصات؛ صمغ؛ رسومات للتلوين ملهن خمتلفة.
مقوى حجم A4؛ أقالم تلوين؛ ّ
كرتون ّ
س ْي النشاط:

يلون األطفال رسبوماهتم ابأللوان اليت يرغبون ابسبتخدامها .يُلصق
كل طفل ابختيار الرمسة اليت ّ
حيبّ .
تَعرض املرشبدة رسبومات للتلوين أمام األطفال ليقوم ّ
ص ب بها متتبّب ًعا اخلطوط املرس ببومة ليحص ببل على ابزل من ص ببنع يديه.
املقوى ،مثّ يديرها إىل اجلهة املعاكس ببة ويقوم بق ّ
كل طفل رمسته على قطعة من الكرتون ّ
ّ
كل طفل برتكيب البازل اخلاص به .من املمكن أن نتيح إمكانيّة تبادل األلعاب بني األطفال.
يقوم ّ
كرب أو نصب ب بغّر حجم القطعة حني نقوم
نن ّفذ هذا النش ب بباط إمكانيّات متع ّددة ،مبا يتناس ب ببب وقدرات أو س ب ب ّبن األطفالً .
مثال ،نقلّل أو نزيد عدد القطع ،ن ّ
أقل أو مع ّقدة وبتفاصيل أدق.
برسم اخلطوط من اخللف ،خنتار رسومات بسيطة وتفاصيل ّ
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نشاط ختامي" :من صنعين؟"
معلومات للمرشدين:
اخلتامي ليومنا األخري يف أسبوع "مهنيت حني أكرب" إىل تنشيط ذاكرة األطفال ابملعلومات اليت اكتسبوها خالل هذا األسبوع وترسيخها يف
يهدف نشاطنا
ّ
مكنز معلوماهتم وذاكرهتم.
املستلزمات:
صندوق النشاطات الذي منتلكه؛ أغراض خمتلفة من البيئة القريبة.
س ْي النشاط:

يشارك األطفال حسب رغبتهم .يبدأ الطفل الالعب ابختيار غرض ما من الصندوق ،وحياول معرفة صاحب املهنة الذي قام بصنع هذه األداة أو املنتوج.
نشجع مجيع األطفال على املشاركة وتبادل اآلراء واملعلومات فيما بينهم.
نقرتح أن خنتار أغراض وأدوات ت ّ
سهل على األطفال معرفة صانعهاّ .
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عامل احليواًنت احملبوبة
األسبوع الثالث

نشاط

اليوم األول

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

حمادثة شيقة

األصوات احملبوبة

ساحيت احلية

أحجية وفزورة

للكائنات احلية مشاعر

افتتاحي

ضا
أي ً

صحيّةٌ
وجبةٌ ساخنةٌ ّ
نشاط إثرائي

حيوان متحرك

إنه بييت

انتشارا
األكثر
ً

تربوي

نشاط
ختامي
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قصة

"بيت لألرنب

نبين بيتًا مشرتًكا

الصغي"

نقلد احليواًنت

التمثيل الصامت-
البنتوميم

أشارك صديقي

أختار مشه ًدا

غذائي املفضل

مقدمة:
سب ب ببيكتسب ب ببب األطفال من خالل ممارسب ب ببة أنشب ب ببطة األسب ب بببوع الثالث العديد من املعلومات عن بعا الكائنات احليّة اليت حيبّوّنا ،عن بيئة تلك الكائنات،
ضبا على تذويت بعا القيم
بيدربون مهاراهتم يف التعامل الصبحيح مع الكائنات احليّة .سبنعمل خالل هذا األسببوع أي ً
وصبفاهتا وعالقتها ابإلنسبان ،كما س ّ
حتمل املسب ببؤولية ،واإلصب ببغاء ملشب بباعر ورغبات الغري ،واحملافظة على حياة الكائنات األخرى،
األسب بباسب ببيّة لديهم ،كاالحرتام املتبادل ،والتماثل مع اآلخرين ،و ّ
واحرتام الطبيعة واحملافظة عليها.

نشاط افتتاحي" :حمادثة شيقة"
معلومات للمرشدين:

مدخال سببل ًس با ملوض بوع هذا األسبببوع" :عامل احليواانت احملبوبة" .يسببهم هذا النشبباط يف تبادل املعلومات بني
نفتتح أسبببوعنا الثالث بنشبباط بسببيط ليكون ً
شيوعا يف عامل الطفولة.
األطفال عن احليواانت األكثر ً
املستلزمات:
مكرب صوت.
موسيقى من عامل احليوان؛ ّ
س ْي النشاط:
معني ،حسب ب ببب
كل طفلني أن جيراي تادثة عن حيوان ّ
ّ
يتجول األطفال يف حيّز الروضب ب ببةلالبسب ب ببتان على أنغام املوسب ب ببيقى .عند توقّف املوسب ب ببيقى يُطلب من ّ
يتجول األطفال مثّ جيرون تادثة مع ص ببديق جديد عند توقّفها ،ولكنّهم يف
اختيارمها ،يذكرون امسه وأين يعي فقط .عندما نشب بغّل املوس ببيقى من جديدّ ،
كل جولة جديدة أن يتحدثوا عن احليواانت بطريقة خمتلفة وأن يذكروا معلومات خمتلفة.
هذه املرة يذكرون امسه وكيف ّ
تتم تربيته .نطلب من األطفال يف ّ
بحح املعلومات
يف ّناية النشب ب بباط ،نتمع مع مجيع األطفال ونتبادل املعلومات اليت حصب ب ببلوا عليها من بعضب ب ببهم البعا؛ نؤّكد املعلومات الصب ب ببحيحة ونصب ب ب ّ
كل ما يتعلق هبا.
املغلوطةّ ،
لتتكون لدى األطفال صورة صحيحة عن احليواانت اليت ذُكرت وعن ّ
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نشاط إثرائي تربوي" :حيوان متحرك"
معلومات للمرشدين:

وألّنا وعادة ما تشب ب ّكل جتربة انجحة .نقرتح أن يكون ختطيطنا للنش بباطات االنتاجيّة
ألّنا تش ببعرهم ابملتعةّ ،
يرغب األطفال مبمارس ببة النش بباطات اإلنتاجيّة ّ
كل طفل منهم جتربة ناح .كما نقرتح إاتحة إمكانية االختيار هلم ،فهذا يزيد من
دقي ًقا ،ويتناس ب ب ب ب ب ب ببب مع قدرات ومرحلة نضب ب ب ب ب ب ببج األطفال ّ
حىت خيوض ّ
أيضا على طريقة العمل واإلثناء على أسلوبه ،والتشديد على املتعة خالل
آخرا ،علينا تسليط الضوء ً
إمكانيّات النجاح يف العمل أو التجربة .و ً
أخريا وليس ً
العمل ،وعلى مشاركة االخرين ،والتعاون ،وتبادل األفكار ،وليس على نتيجة العمل أو جودة املنتوج فحسب.
املستلزمات:
صات.
رسومات ألجزاء أجسام حيواانت خمتلفة (احليواانت األكثر ش ً
نسي) ،أقالم تلوين خشبيّة؛ مق ّ
يوعا بني األطفال)؛ داببيس منقسمة (دبوس فر ّ

س ْي النشاط:

جيلس األطفال حول طاوالت العمل .من املمكن ترتيب الطاوالت على شكل فرق صغرية أو طاوالت ممت ّدة برتتيب يالئم ورشات العمل االنتاجيّة .نتيح
كل طفل
كل طفل حيوانه احملبوب مثّ يق ّ
ع األجزاء ّ
لألطفال فرص ببة اختيار احليوان الذي حيبّونهّ .
وجيمعها بواسب بطة الداببيس املنفص ببلة ،حبيث حيص ببل ّ
يلون ّ
على حيوان حيبّه ويستطيع حتريك أطرافه بطريقة ممتعة وفكاهيّة.

مرفق أوراق عمل للطباعة
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نشاط ختامي" :نقلد احليواًنت"
معلومات للمرشدين:

يف هذه املرحلة العمريّة ،يتعلّم األطفال عن طريق التقليد ،فهي الوسيلة األنح واألقرب إليهم لفهم وتذويت املعلومات.
املستلزمات:
مكرب صوت؛ شبكة انرتنت.
موسيقى من عامل احليواانت؛ ّ
س ْي النشاط

حر يف الروضببةلالبسببتان على أنغام املوسببيقى .تذكر املرشببدة اسببم حيوان ،وعلى األطفال القيام بتقليده من حيث احلركة ،وشببكل
ّ
يتجول األطفال بشببكل ّ
اجلسم ،والصوت ،وما إىل ذلك.

نشاط افتتاحي" :األصوات احملبوبة"
املستلزمات:

مكرب صوت.
تسجيل ألصوات احليواانت؛ ّ
س ْي النشاط:

االفتتاحي لليوم الثان من األسب بببوع الثالث ،سب ببوف نقوم إثراء األطفال ابملعلومات األسب بباسب ببيّة عن احليواانت .تقوم املرشب ببدة بتشب ببغيل
من خالل نشب بباطنا
ّ
خيمنوا وحياولوا معرفة اس ببم احليوان .تتح ّدث املرش ببدة مع األطفال
كل ص ببوتني خمتلفني لتعطي اجملال لألطفال ألن ّ
تس ببجيل أصب بوات احليواانت ،وتوقفه بني ّ
مثال ،اسم مسكنه ،صفاته ،تسمية صوته ،تسمية صغاره ،غذا ه ،وما إىل ذلك.
عن احليوان ،ويتبادلون املعلومات عنهً .
ويذوت األطفال معلومات كثرية عن أكرب عدد ممكن من احليواانت .
من خالل اللعب املمتع ،يكتسب ّ

نشاط إثرائي تربوي" :إنه بييت"
معلومات للمرشدين:

ليس هناك أمجل من أن يقوم األطفال بتجهيز ألعاهبم املمتعة مبجهودهم اخلاص ،إذ يُسهم العمل على إنتاج لعبة يف تذويت قوانني وتعليمات اللعب بشكل
أسهل .يعود اللعب ابلفوائد الكثرية على األطفال ،مثل :تذويت التعليمات ،واحملافظة على قوانني اللعب ،والقدرة على التخطيط والتنفيذ ،والشعور ابلنجاح
واملتعة وغريها من الفوائد.
املستلزمات:
مقصات.
مقوى؛ أقالم تلوين أبنواع خمتلفة؛ ّ
رسومات حليواانت خمتلفة؛ ورسومات لبيوهتا على كرتون أبيا ّ
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س ْي النشاط:

مقصات ورسومات احليواانت وبيوهتا .يقوم األطفال بتلوين
متنوعة ،و ّ
كل جمموعة على أقالم تلوين ّ
جيلس األطفال مبجموعات صغرية ،حبيث حتصل ّ
التعرف
البطاقات مثّ ّ
يكونون أزو ً
قصها ابلتعاون واملشاركة بني أفراد اجملموعة .يبدأ األطفال مبالءمة البطاقات حيث ّ
اجا من بطاقات "احليوان وبيته" .بعد ّ
لكل حيوان بيت.
واملالءمة ،يلعبون لعبة الذاكرة؛ ّ
يمكن االستعانة برابط بث " الحيوانات"

قائمة توضيحيّة أبمساء بيوت احليواانت وأماكن عيشها:
الكلب  -وجار
القرد  -أشجار الغابة
األرنب  -جحر
احللزون  -قوقعة
الفيل  -الغابة
اجلمل  -الصحراء
احلصان  -اإلسطبل
الضفدع  -املستنقع
فرس النهر -النهر
العصفور -ع
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نشاط ختامي" :التمثيل الصامت-البنتوميم"
املستلزمات:

بطاقات صور لبعا احليواانت.
س ْي النشاط:

جيلس األطفال على شكل حلقة مفتوحة ،وخنتار أحد األطفال الراغبني ابملشاركة.خيتار الطفل بدوره إحدى البطاقات ليقوم بتقليد احليوان صاحب
الصورة يف البطاقة .التقليد ابحلركات فقط ،وُمينع إصدار األصوات.
كل
كل حيوان يقوم الطفل بتقليدهً .
مثال ،إكساب األطفال معلومات عن انتماء ّ
األقل عن ّ
نقرتح أن نُثري مكنز معلومات األطفال مبعلومة واحدة على ّ
ألّنا تزحف على بطنها وليس هلا أرجل ،كما أّنا تطلق
حيوان لفئة معيّنة ،وسبب انتمائه هلذه الفئة .على سبيل املثال :تنتمي األفعى إىل فئة الزواحف ّ
السم حني تلدغ وقد ُمتيت الكائن الذي تلدغه .لذا ،فهي حيوان َخطر وجيب احلذر من االقرتاب منه .أو ،ينتمي النمر إىل فئة احليواانت املفرتسة ،ألنّه
ّ
يتغ ّذى على اللحوم النيّئة ،كلحوم احليواانت .أو ،ينتمي األرنب إىل فئة القوارض ألنّه يقوم بطحن غذائه بواسطة أسنانه األماميّة ،وما إىل ذلك.
أيضا استخدام أو جتهيز بطاقات أخرى حسب رغبتكم.
إليكم بعا صور احليواانت .يف إمكانكم ً
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نشاط افتتاحي" :ساحيت احلية"
معلومات للمرشدين:

التقصي يف البيئة القريبة ،واليت تُسهم يف تطوير قدرات األطفال الذهنيّة على فهم العالقات بني الكائنات احليّة والبيئة القريبة منهم،
إاتحة فرصة البحث و ّ
ود وتعاطف بينهم وبني الكائنات احليّة املختلفة.
كما تعمل على بناء عالقة ّ
املستلزمات:
مكربة؛ مناوري؛ أكياس بالستيكيّة صغرية؛ مالقط صغرية بالستيكية؛ قفازات أحاديّة االستعمال؛ كؤوس أحاديّة االستعمال.
عدسات ّ
س ْي النشاط:

جتولنا يف اخلارج ،خنرج مع األطفال يف جولة افتتاحيّة قصرية إىل ساحة
بعد توضيح تعليمات األمن واألمان واإلجراءات الوقائيّة اليت علينا اختاذها خالل ّ
املكربة ،واملناوري واألكياس وغريها .نتيح
الروضةلالبستان ،أو إىل احلديقة القريبة منّا .نصطحب معنا األدوات اليت حنتاجها يف جولتنا ،كالعدسات ّ
لألطفال فرصة البحث عن الكائنات احليّة اليت يشاهدوّنا خالل اجلولة ،وتتبّعها .من املمكن السماح هلم حبفظ واصطحاب ما أمكن من كائنات إىل
الروضةلالبستان ليتسىن هلم توثيق مشاهداهتم يف النشاط التا لذلك ليوم.

انتشارا"
نشاط إثرائي تربوي":األكثر
ً

معلومات للمرشدين:

االفتتاحي ،فتوثيق املعلومات هو مهارة تساعد األطفال على حفظ وتذ ّكر املعلومات ،وابلتا  ،يعمل على
مكمل لنشاطنا
ائي هو نشاط ّ
ّ
نشاطنا اإلثر ّ
تطوير قدراهتم الذهنيّة املختلفة.
املستلزمات:
الئحة توثيق؛ أقالم رصاص؛ أقالم تلوين؛ الكائنات احليّة اليت قام األطفال بتجميعها؛ طبع أعداد الصقة.
س ْي النشاط:

جهزانها مس ببب ًقا ،ويتذ ّكر الكائنات احليّة اليت ش بباهدها واليت مجّعها ،ويوثّقها يف الالئحة بواس ببطة الرس ببم والتلوين
كل طفل على الئحة التوثيق اليت ّ
حيص ببل ّ
احلي ،أو كم كائنًا حيًّا مجع من نفس النوع).
مرات انتشاره ( ّ
أي كم ّ
حي ،حسب ّ
وإلصاق طُبَع األعداد جبانب ّ
مرة شاهد نفس الكائن ّ
كل كائن ّ
مرات انتش ب ب ببار الكائن لدى مجيع أفراد اجملموعة ،مثّ نُقارن بني مجيع
كل طفل منهم ،يقومون جبمع ّ
بعد توثيق مجيع األطفال للكائنات احليّة اليت ش ب ب بباهدها ّ
انتشارا يف ساحتنا.
أي الكائنات احليّة أكثر
اجملموعات لنكتشف ً
ً
معا ّ
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الكائن احلي

وجدت منه (العدد)

يف جمموعتنا يوجد منه

(اجملموع لدى كل اجملموعة)

اجملموع الكلي

مثال:

2
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نشاط ختامي" :أشارك صديقي"
معلومات للمرشدين:

يعمل هذا النش ب ب بباط على زايدة قدرة التعبري عن املش ب ب بباعر والرغبات ،كما أنّه يعمل على زايدة الرتكيز لدى األطفال ،واإلص ب ب ببغاء إىل اآلخرين ومش ب ب بباركتهم
رغباهتم ومشاعرهم.
س ْي النشاط:

جيلس األطفال يف وضبعيّة شبكل احللقة املفتوحة .يتق ّدم الطفل الذي يرغب مبشباركة أصبدقائه مشباعره اليت رافقته خالل اجلولة .من املمكن أن نطرح عليه
أس ببئلة بس ببيطة حنو :هل أنت ر ٍ
عما وجدت واكتش ببفت خالل اجلولة؟ هل توقّعت مش بباهدة كائنات أخرى ومل جتدها؟ هل ش ببعرت خبيبة أمل بس بببب
اض ّ
حىت لو كانت مشب ب بباعره سب ب ببلبيّة ،وإكسب ب ببابه طرقًا وأدوات لتقبّل الواقع والتحلّي ابلص ب ببرب
عدم حت ّقق توقعاتك؟ وما إىل ذلك .اهلدف هو تدريبه على التعبري ّ
واألمل يف فرص أخرى قادمة.
القصة.
ميكن االستعانة برابط ّ
بث "أصوات احلروف" وإجراء حوار حول سلوك األصدقاء يف ّ

نشاط افتتاحي" :أحجية وفزورة"
معلومات للمرشدين:

جوا من احلماس واملتعة يف
أحب النش ب ب ب ب ب بباطات إىل قلب األطفال ،فهي تنش ب ب ب ب ب ببر روح التح ّدي واملنافس ب ب ب ب ب ببة بينهم كما وتنش ب ب ب ب ب ببر ًّ
مس ب ب ب ب ب ببابقات األحاجي من ّ
الروضةلالبستان.
س ْي النشاط:

نُعطي تفاصبيل معيّنة عن حيوان ،مثل وصبف شبكله أو حركته أو مكان عيشبه .نتيح لألطفال فرصبة التفكري وتاولة معرفة هويّة احليوان .من املمكن منح
مكافأة متواضعة لألطفال ،كتقدير ملشاركتهم وجتاوهبم خالل النشاط واالمتناع عن تشجيع أصحاب اإلجاابت الصحيحة فقط.
خنتتم النشاط أبنشودة مجيلة يكتسب األطفال منها معلومات وصفات عن احليواانت .لرابط آمن لألغنية  ،اضغط هنا.
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نشاط إثرائي تربوي :قصة "بيت لألرنب الصغي" -مكتبة الفانوس
معلومات لللمرشدين:

الصغري" أتليف تغريد عارف النّجار ،رسومات رمي العسكري ،نشر ق ّديتا -حيفا.
قصة "بيت لألرنب ّ
ّ
يتح ّدث النع عن أمهّيّة البيت وحاجتنا له ،فهو املكان الذي نشعر فيه ابلراحة واألمان .كذلك ،يعاجل النع قضيّة الشعور مع اآلخرين وعدم إزعاجم
ألال يرحلوا عنّا ابحثني عن مكان أفضل .يكتسب األطفال من خالل النع معرفة حول بيوت بعا احليواانت وأمسائها.
ّ
املستلزمات:
ضوئي.
ّ
قصة "بيت صغري لألرنب" ،جهاز عرض ّ

سي النشاط:

جيلس األطفال بوضعيّة مالئمة ملشاهدة شاشة العرض بوضوح ،وبشكل يساعدهم على
القصة ابلتزامن مع عرضها على جهاز
الرتكيز خالل العرض والسرد .نقرتح أن نقوم بسرد ّ
ليتعرف األطفال إىل أشكال بيوت احليواانت وأمسائها .نتح ّدث مع األطفال
العرض
الضوئي ّ
ّ
عن حاجتنا للشعور ابلراحة داخل بيوتنا ،وابلتا علينا عدم إزعاج جرياننا لكي يشعروا هم
أيضا ابلراحة يف بيوهتم وال يرحلوا عنها كما فعل األرنب.
ً

ّ
ختامي" :أختار مشه ًدا"
نشاط
معلومات للمرشدين:

ص بة ،فهي تسبباهم يف تذ ّكر وفهم املغزى والتأ ّكد من
ص بة ضببروريّة لرتسببيخ املعلومات اليت اكتسبببها األطفال من أحداث الق ّ
نرى أن األنشببطة يف أعقاب الق ّ
حتقيق األهداف.
املستلزمات:
متنوعة ،أوراق بيضاء حجم A4
أقالم تلوين ّ
س ْي النشاط:
لكل طفل .نطلب من األطفال تذ ّكر مشهد من قصة
كل جمموعة على أقالم تلوين كافية ،وورقة بيضاء ّ
جيلس األطفال يف جمموعات صغرية حيث حتصل ّ
منطقي حس ببب تس ببلس ببل
"بيت لألرنب الص ببغري" وتاولة رمسه على الورقة .عند انتهاء األطفال من الرس ببم ،نعرض رس ببومات املش بباهد املختلفة بتس ببلس ببل
ّ
القصة.
أحداث ّ

68

ضا"
نشاط افتتاحي" :للحيواًنت مشاعر أي ً
معلومات للمرشدين:

يؤدي إىل تنمية قدرات األطفال على التعاطف مع الكائنات
نرى أنّه من الضروري أن يدرك األطفال أب ّن بعا الكائنات احليّة لديها مشاعر مثلنا ،فهذا ّ
خاصة تلك القريبة من بيئتهم ،أو اليت يعتنون هبا يف بيوهتم.
احليّة ،و ّ
املستلزمات:
توضيحي قصري؛ بطاقات صور.
معلومات من مصادر موثوقة عن عامل احليوان -ويكيبيداي؛ فيديو
ّ

س ْي النشاط:
من الضب ببروري دراسب ببة املعلومات من خالل تص ب ب ّفح املعلومات يف الرابط أعاله لتجنّب إكسب بباب األطفال معلومات ليسب ببت دقيقة .ندعم معلوماتنا بعرض
أي فيلم آخر جتدونه مناسب بببًا ويعمل على حتقيق هدف النشب بباط ،ليشب بباهد األطفال ردود فعل احليواانت ملواقف معيّنة وطريقة تعبريها عن
الفيلم املرفق ،أو ّ
مشاعرها .نقرتح تسليط الضوء على سبب الفروق بني اإلنسان واحليوان يف التعبري عن املشاعر ،وهو قدرة اإلنسان على الكالم.

نشاط إثرائي تعليمي" :نبين بيتًا مشرتًكا"
معلومات للمرشدين:

النمو لدى األطفال ،ومنها :التعاون؛ املشب ب ب ب ب ب بباركة؛ احرتام رأي اآلخرين واألخذ به؛ التخطيط؛
ّ
ينمي هذا النشب ب ب ب ب ب بباط العديد من املهارات يف مجيع جماالت ّ
الرتكيز ،وغريها.
املستلزمات:
مقصات؛ دابسات؛ أقالم توش وغريها من املواد اليت تصلح لبناء جمسم البيت.
جمسمات الروضةلالبستان؛ كراتني كبرية غري قابلة لالستعمال؛ صمغ؛ ّ
ّ
س ْي النشاط:

معا عن مكان مالئم لنضع فيه بيتنا املشرتك بعد بنائه .من املمكن أن نقرتح على أها األطفال
ننسق األمر مع مربّية الروضةلالبستان .نبحث ً
نقرتح أن ّ
االنضمام إلينا يف التخطيط والتنفيذ هلذا النشاط .بعد التخطيط ،نقوم بتجهيز مجيع املستلزمات لبناء بيتنا املشرتك.
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نشاط ختامي" :غذائي املفضل"
معلومات للمرشدين:

حي هي من املعلومات األساسيّة ضمن موضوعنا هلذا األسبوع "عامل احليواانت احملبوبة".
أنواع األغذية ّ
املفضلة لدى ّ
كل حيوان أو كائن ّ
س ْي النشاط:

ض ب بل .من املمكن أن نوثّق املعلومات اليت
تفتتح املرشب ببدة النشب بباط بطرح األسب ببئلة على األطفال عن حيواانت يعرفوّنا أو يقومون برتبيتها ،وعن غذائها املف ّ
ض ب ب ب بل لديها .جدير ابلذكر أ ّن الكثري من البيوت ،يف أايمنا ،تعتين حبيوان
يذكرها األطفال ،كما من املمكن إضب ب ب ببافة أمساء حيواانت أخرى ونوع الغذاء املف ّ
ضب با بش ب ٍ
خاص للعالقات املتبادلة بني اإلنس ببان
فردا من العائلة بس بببب التعامل
نتطرق أي ً
معني يص بببح ً
ّ
بكل ّ
اليومي والعالقات املتبادلة بينهم وبينه .نقرتح أن ّ
ّ
واحليوان الذي يعي معه يف البيت  ،وللحيواانت األخرى بش ب ب ب ب ٍ
عام .على س ب ب ب بببيل املثال ،حتص ب ب ب ببل احليواانت منّا على الغذاء واالهتمام والعناية ،بينما
بكل ّ
جوا من املتعة والفرح يف البيت ،كما أنّنا حنصب ببل على احلماية واألمان ،وغريها من
حنصب ببل حنن على أوقات ممتعة بصب ببحبتها ،فهي تشب بباركنا اللعب وتنشب ببر ً
الفوائد.
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" كل ٍ
يوم حكاية"
األسبوع الرابع

نشاط

يوم اإلثنني

يوم الثالاثء

يوم األربعاء

يوم اخلميس

يوم اجلمعة/

لعبة أحبها

أًن امللك

أغنية "دول العامل"

هيا نتسابق

أقرتح أن

افتتاحي

نشاط إثرائي

ة
ساخن
ة
وجب
صحيّةٌ
ٌ
ٌ
ّ

حكاية "أًن وماما"

حكاية "ملك الغابة"

تربوي
نشاط
ختامي
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(ماشا والدب)

الدف الصامت

اتجا
امللك يلبس ً

حكاية

حكاية

يوم السبت

حكاية

"العنزة وصغارها"

"من يتحدى األرنب"

"من يعلق اجلرس"

حبر  -بار

بطلي السريع/بطلي

أجراس احملبة

املثابر

نشاط افتتاحي" :لعبة أحبها"
معلومات للمرشدين:

نفتتح أس بببوعنا األخري هلذا الش ببهر مبحادثة عن عاملنا (عامل الطفولة) ،وعن األش ببياء اليت حنبّها يف هذا العامل .نُتيح لألطفال فرص ببة للتعبري عن األش ببياء اليت
مقربون ،قصع وغريها.
جتعلهم سعداءً ،
مثال :ألعاهبم ،أماكن معيّنة ،أشخاص ّ
س ْي النشاط:

جيلس األطفال على شب ببكل حلقة مفتوحة .خنتار أحد األطفال الراغبني ابملشب بباركة ،ونطلب منه التح ّدث عن األشب ببياء اليت حيبّها وتُسب بببّب له السب ببعادة ،مثّ
املفضلة.
حيب مشاركتهم اللعب بلعبته ّ
نطلب منه ذكر لعبة واحدة ّ
مفضلة لديه ،وسبب تفضيله هلذه اللعبة ،واألشخاص الذين ّ
فضلة اليت حيبّوّنا أمام أصدقائهم للمحافظة على عالقة وثيقة بينهم.
علينا تشجيع مجيع األطفال على املشاركة والتعبري عن األشياء امل ّ
قصة" وإجراء حوار حول الطبيعة ومغامرات األصدقاء فيها.
للمزيد ميكن متابعة حلقة "نؤلّف ّ
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نشاط إثرائي تربوي :قصة "أًن وماما" -مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:
مق ّدمة:
ُنري تادثة مع األطفال عن القصع وحبّهم لسماعها واالستمتاع هبا.
نتح ّدث عن قصع يعرفها مجيع أطفال العامل ،ونُكسب األطفال معلومات
حول تع ّدد اللغات يف العامل ،ما يدعو إىل ترمجة القصع إىل مجيع اللغات لكي
يفهمها ويستمتع هبا مجيع أطفال العامل.
خنرب األطفال أبنّنا سوف نسلّط الضوء يف أسبوعنا األخري هلذا الشهر على قصع
عامليّة وحكاايت عرفها وأحبّها مجيع أطفال العامل ،وذلك حتت عنوان
"كل ٍ
يوم حكاية" ،األمر الذي سيسهم يف زايدة مقدرة األطفال
ّ
على الربط والتواصل مع أطفال من عوامل أخرى بعيدة.
منسى ،نشر "كتب قديتا".
ّ
قصة "أان وماما"ّ :
نع ورسومات إميا شيشسرت كالرك ،الرتمجة إىل اللغة العربيّة :إيلني نور ّ
املستلزمات:
قصة "أان وماما" من مكتبة الفانوس.
ّ
س ْي النشاط:

القصة
تعرض املرشدة صورة الغالف أمام األطفال .تتح ّدث معهم بضع دقائق قبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم مساحة للتخمني واالستدالل على مضمون ّ
وضح املرشدة أمهّيّة وجود الرمسات لألطفال،
الرسام) .ت ّ
من خالل صورة الغالف :ما هي ُهويّة ّ
القصة؟ (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلّف؛ اسم ّ
القصة ،جتري حو ًارا مع األطفال حول األنشطة اليت نتشارك هبا مع املاما يف البيت ،ماذا نفعل إذا كانت املاما
وتساعدهم على فهم وإدراك أحداث ّ
وحتمل املسؤولية
حنب القيام به مع املاما وعن تاولة االعتماد على أنفسنا ّ
منشغلة أبمور البيت ومل تستطع قضاء الوقت معنا؟ نتح ّدث عن أكثر نشاط ّ
القصة ،من املمكن أن نطلب من األطفال
القصة وعرض الصور خالل السرد .يف أعقاب ّ
يف حال مل حنصل على مساعدة من أحد .من مثّ نبدأ بسرد ّ
القيام بتجهيز لعبة بسيطة يف البيت وإحضارها إىل الروضةلالبستان يف اليوم التا  ،وذلك ملشاركة أصدقائهم اللعب فيها.
للمزيد ميكن االطّالع على االقرتاحات يف رابط الكتاب.
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نشاط ختامي" :الدف الصامت"
معلومات للمرشدين:

التحرك هبدوء وبدون إصدار الضجيج.
لعبة " ّ
الدف الصامت" من األلعاب اليت تزيد قدرة األطفال على االنتباه والرتكيز؛ فهي تعتمد على ّ
املستلزمات:
دف.
ّ
س ْي النشاط:

متحرًكا حنو الصببديق الذي يرغب يف اختياره
جيلس األطفال على شببكل حلقة مفتوحة وخنتار أحد األطفال الراغبني ابملشبباركة .ميسببك الطفل ّ
الدف بيديه ّ
الدف .للنجاح يف تنفيذ النش ب بباط حس ب ببب التعليمات ،على الطفل البحث عن طريقة
الدف دون إص ب ببدار الض ب ببجيج ودون أن يُس ب ببمع ص ب ببوت نقر ّ
ليعطيه ّ
ابلدف والتن ّقل دون إص ببدار ص ببوت أو خش ببخش ببة ،كما أنّه على األطفال اجلالس ببني يف مقاعدهم احملافظة على اهلدوء ،واالنتباه والرتكيز
مالئمة لإلمس بباك
ّ
الدف أصبو ًاات أو خشببخشببة ،وال
ليتسب ّبىن هلم االسببتمرار يف اللعب عند اختيارهم .خيسببر الطفل الذي ال يتم ّكن من التن ّقل واختيار ً
زميال له دون أن يصببدر ّ
حىت انتهاء اجلولة.
يشارك ّ
ملز ٍ
يد من األلعاب ميكن االستعانة مبقرتحات نشرة "بداايت جديدة" من إعداد أنوار األنوار.

74

نشاط افتتاحي" :أًن امللك"
معلومات للمرشدين:

أمرا على اجلميع تنفيذه يف احلال.
ّ
نوضح لألطفال أ ّن امللك هو صاحب املكانة األعلى يف البلد الذي حيكمه ،وحني يصدر امللك ً

سي النشاط:
احلق للملك
نبدأ نش ب ب بباطنا مع ّأول ملك يف الروض ب ب ببةلالبس ب ب ببتان .يُص ب ب ببدر امللك األوامر وينف ّذها ابقي األطفال يف احلال .يُعطي ّ
التأخر يف التنفيذ أو عدمه ّ
التوجه إىل
إصب ببدار عقاب على الطفل الذي ّ
مرة ،أو ّ
أتخر أو مل ين ّفذ األوامر .من املمكن أن يكون العقاب على شب ببكل القفز على رجل واحدة عشب ببرين ّ
مكان ما إلحضار غرض ما من ذلك املكان ،أو حرمانه من املشاركة يف اجلولة القادمة ،وما إىل ذلك.

نشاط إثرائي تربوي :حكاية "ملك الغابة" -مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:

كل شيء".
حكاية "ملك الغابة"ّ ،
نع ،حنّا أبو حنّا ،رسومات ،رعد عبد الواحد ،ونشر "مكتبة ّ
حجما منهم .من خالل حكايتنا
صبة قضببية منتشببرة بني األطفال ،وهي شببعور األطفال صببغريي احلجم ّ
تعاجل الق ّ
أقل قدرة وذكاء من األطفال األكرب ً
أبّنم ّ
هلذا اليوم ،يُدرك األطفال الصغار أ ّن القدرات ال تُقاس حبجم األجسام ،وإّمنا بطريقة التفكري والتخطيط ،والتعاون بني األصدقاء وانتهاز الفرص املالئمة.
املستلزمات:
صب بات؛ داببيس إبرة؛ قطع َسب ب ّجاد
الص ببقات دائريّة ابللون األمحر؛ الص ببق "س ببكوت " (خش ببن – انعم)؛ أقالم توش؛ كراتني غري ص بباحلة لالس ببتعمال؛ م َق ّ
صغرية (للتخرمي).
س ْي النشاط:

نقرتح أن نستوضح من األطفال من هو ملك الغابة؟ وملاذا حصل على هذا
اللقب؟ بعد مساع آراء األطفال ،نتح ّدث معهم عن سبب حصول األسد

نوضح لألطفال ضرورة حتلّي امللوك بصفات معيّنة،
على لقب "ملك الغابة"ّ .
أمهّها الذكاء والشجاعة؛ فاألسد حيمل هذه الصفات اليت جعلته مستحقًّا
أيضا يف عاملنا
للقب "ملك الغابة" .امللوك ليسوا يف الغاابت فقط ،وإّمنا ً
اإلنسانّ .هنالك ملوك حيكمون بعا البلدان ،وهم ميتلكون الصفات ذاهتا
تقريبًا ،من املمكن عرض صور مللوك يف عاملنا احلا ّ.
كل فرصة ساحنة إلضافة معلومة
نسرد ّ
القصة لألطفال ونعرض الصور وننتهز ّ
معا
جديدة عن احليواانت وصفاهتا .نتابع حديثنا مع األطفال عن صفات األسد الذي ّ
فضل نفسه هبا عن ابقي احليواانت األخرى .نقرتح أن نبحث ً
بعيدا والوصول إليه
عن صفات متتلكها احليواانت األخرى وال ميتلكها األسد ،مثل خرطوم الفيل الطويل الذي مي ّكنه من شرب املاء ،حىت لو كان ً
حيال ،ومثل الذاببة ذات احلجم الصغري الذي ُمي ّكنها من عبور أضيق األماكن اليت ال يستطيع األسد عبورها جبسمه.
مست ً
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نتيح لألطفال الفرصة للمشاركة يف قصع شبيهة يعرفوّنا عن احليواانت الصغرية اليت استخدمت الذكاء واحليلة للتخلّع من خطر ما ،أو ملساعدة
اآلخرين.

اتجا"
نشاط ختامي" :امللك يلبس ً

معلومات للمرشدين:
كل طفل يرغب بلبس اتج امللك بصنع اتج مجيل يزيّنه حسب رغبته.
من املمكن أن يكون هذا النشاط اختيارًاي ،حيث يقوم ّ

س ْي النشاط:
قصه مثّ بلبسه.
اتجا يقوم بتلوينه ،وتزيينه ،و ّ
ّ
كل طفل ً
نهز بعا الرسومات لتيجان ملوكيّة ،حيث خيتار ّ
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نشاط افتتاحي :أغنية "دول العامل" -من حلقات "ماشا والدب"

املستلزمات:

مكرب صوت؛ لرابط آمن لألغنية إضغط هنا
حاسوب؛ مسالط؛ شاشة كبرية؛ شبكة إنرتنت؛ ّ
س ْي النشاط:

جمسم الكرة األرضيّة ،وهو صورة مصغّرة عن العامل ،حيث ال نستطيع رسم العامل
نعرض األغنية أمام االطفال و ّ
نوضح هلم ّأّنم يشاهدون من خالل األغنية ّ
بجعهم على الغناء مع ماشببا وحفظ مصببطلح أو اثنني بلغة
حبجمه
الطبيعي على الورق لضببخامته .نتح ّدث مع األطفال حول تع ّدد اللغات يف العامل ،ونشب ّ
ّ
األم.
جديدة غري لغتهم ّ
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نشاط إثرائي تربوي :حكاية "العنزة وصغارها" -مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين
نع :د .جهاد غوشة عراقي ،رسومات :عبد هللا عمري ،ونشر "دار اهلدى كرمي".
حكاية العنزة وصغارهاّ ،
كل شعوب العامل .تعاجل احلكاية قضيّة انصياع األطفال لتعليمات األهل واحلذر من الغرابء،
"العنزة وصغارها" هي حكاية معروفة لدى ّ
القصة مهارات حياتيّة حلماية أنفسهم
حل املشاكل اليت قد تواجههم .يكتسب األطفال من هذه ّ
ابإلضافة إىل استخدام الذكاء يف ّ
حني يتواجدون يف البيت مبفردهم بسبب انشغال األهل يف عملهم ،وهي واهرة أصبحت شائعة ،رغم خطورهتا.
املستلزمات:
قصة "العنزة وصغارها".
املسالط؛ شاشة العرضة ّ
س ْي النشاط:

قصة.
نعرض لألطفال صورة الغالف ،ونُتيح هلم فرصة التخمني والبحث عن هويّة ال ّ
مرة من جديد ،رغم ّأّنا مألوفة لديهم.
يتوق األطفال لسماع هذه ّ
كل ّ
القصة ّ
نسلّط ال ضوء على قدرات األطفال الصغار يف محاية نفسهم من الغرابء يف حال شعروا ابخلطر.
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نشاط ختامي" :حبر  -بر"
معلومات للمرشدين:

لعبة "حبر – ببَّر" هي لعبة معروفة لدى خمتلف ش ب ببعوب العامل وميارس ب ببها الكبار والص ب ببغار .تُس ب ببهم اللعبة يف زايدة القدرة على الرتكيز لدى األطفال وس ب ببرعة
البديهة يف االنتقال من مكان إىل آخر ،أو من حركة إىل أخرى حسب التعليمات اليت تصدر من املرشدة بشكل سريع.
املستلزمات:
البين ،حيث متثّل اليابسة.
ملون عريا؛ قطعتان من كرتون الربستول؛ األوىل ابللون األزرق ،حيث متثّل البحر ،والثانية ابللون األخضر أو ّ
الصق ّ
س ْي النشاط:

مييين وقس ب ببم
خنتار جمموعة من األطفال الراغبني يف املش ب بباركة (حبيث يكون عدد األطفال ً
مالئما للمس ب بباحة املتاحة) .نق ّسب ب بم املس ب بباحة إىل قس ب ببمني (قس ب ببم ّ
ونشجعهم حني ينجحون بذلك.
يساري) .نشرح لألطفال تعليمات اللعبة ،وننبّه األطفال إىل أمهيّة الرتكيز لالنتباه إىل التعليمات،
ّ
ّ
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نشاط افتتاحي" :هيا نتسابق"

املستلزمات:

ملون عريا.
موسيقى محاسيّة تالئم ألعاب املنافسة؛ ّ
مكرب صوت؛ الصق ّ
س ْي النشاط:

ليتحرك األطفال حبُّريّة .حنافظ على تعليمات األمن والسالمة للمحافظة على سالمة األطفال.
ّنيء مساحة كافية من الروضةلالبستان ّ
ّ
كل فريق للبدء ابلسباق،
حن ّدد نقطة االنطالق ونقطة النهاية بواسطة الالصق ّ
امللونّ .
نقسم األطفال إىل فريقني لتكون املنافسة بينهما .خنتار متساب ًقا من ّ
كل فريق.
و ّ
كل جولة ،مثّ نقوم جبمع النقاط اليت أحرزها ّ
نسجل النقاط يف ّ
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نشاط إثرائي تربوي :حكاية "من يتحدى األرنب؟"
معلومات للمرشدين:
نع :جليل خزعل ،رسومات :لبىن طه ،ونشر:
حكاية " َمن يتحدى األرنب؟ّ ،
"دار األسوار" .تعاجل هذه احلكاية العامليّة املشهورة قضيّة الغرور
"التنمر" ،وتسلّط الضوء على
والسخرية من اآلخرين أو ّ
حىت حتقيق اهلدف.
أمهّيّة املثابرة واإلصرار ّ
املستلزمات:
قصة "من يتح ّدى األرنب؟"
جهاز العرض
الضوئي؛ شاشة العرض؛ ّ
ّ
س ْي النشاط:

قصة مألوفة لديهم لكنّهم سيسمعوّنا اليوم بطريقة خمتلفة
القصة ،إذ هي ّ
نعرض صورة الغالف أمام األطفال لتنشيط ذاكرهتم وتذكريهم أبحداث ّ
شعري ،نتالعب يف نربات صوتنا مبا يتالءم مع األحداث والشخصيّات.
القصة أبسلوب
بعا الشيء ،فهي منصوصة يف قالب
شعري ممتع .نلقي ّ
ّ
ّ
يف أعقاب السرد أو اإللقاء ،نتح ّدث مع األطفال حول سلوك األرنب وجزائه وحول إصرار واجتهاد السلحفاة وجزائها .نثري األطفال مبعلومات
ونوضح معىن كلمة "التح ّدي" نستمع إىل خربات األطفال عن ألعاب حت ٍّد يعرفوّنا.
عن قدرات األرنب اجلسديّة وقدرات السلحفاة ابملقابلّ .
أضداد الصفات :سريع وبطيء .من املمكن إجراء حت ٍّد بني األطفال من خالل لعبة األضداد أو العكوس.
املضادة هلا حنو:
نذكر الصفة ونطلب من األطفال ذكر الصفة
ّ
غب ل طويل – قصري ل نظيف – قذر ،وما إىل ذلك.
ذكي – ّ
كبري – صغري ل ّ
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نشاط ختامي" :بطلي السريع /بطلي املثابر"
املستلزمات:

مقصات؛ صمغ؛ رسومات ألقسام من جسم األرنب والسلحفاة.
ملونة؛ ّ
ل ّفات مناديل املطبخ الورقيّة؛ كراتني ّ
س ْي النشاط:

صب بة ،حنو :خيتار الطفل األرنب السب بريع أو الس ببلحفاة املثابرة ،مثّ
بطلي الق ّ
كل طفل بطله من الق ّ
صب بة مع التش ببديد على اس ببتخدام الوص ببف ّ
خيتار ّ
لكل من ّ
مقع ،كرتون مع رس ببومات أعض بباء الش ببخص ببيّة اليت اختارها .لص ببنع
حيص ببل على ل ّفة مناديل ورقيّة ص ببغرية أو نص ببف ل ّفة مناديل املطبخ الورقيّة ،ص ببمغّ ،
يقع ويلص ب ب ب ب ب ببق األطراف على
يقع الطفل ويلص ب ب ب ب ب ببق األذنني على الطرف العلوي من لفة املناديل الورقيّة ،مثّ يرس ب ب ب ب ب ببم العينني ،واألنف ،والفم ،و ّ
األرنبّ :
فيقصه ويلصقه على فتحة ل ّفة املناديل الورقيّة من اجلهة اخللفيّة.
اجلوانبّ .أما الذيلّ ،
يقع ويلص ب ببق األطراف على اجلوانبّ .أما القوقعة،
يقع الطفل ويلص ب ببق الرأس على فتحة لفة املناديل الورقيّة من إحدى اجلهتني ،مثّ ّ
لص ب ببنع الس ب ببلحفاةّ :
قصها ويلصقها يف وسط اللفة من اجلهة العلويّة.
في ّ
صور توضيحيّة للمنتجات
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نشاط افتتاحي" :أقرتح أن"
معلومات للمرشدين:

التدرب على توويف الكالم
نوصي ابستمرار إاتحة الفرص لألطفال للتعبري عن مشاعرهم ،ورغباهتم وآرائهمّ ،
ليتسىن هلم استخدام اللغة بشكل صحيح و ّ
أهم أهدافنا يف سن الطفولة املبكرة.
يف سياقات مالئمةّ ،
فتتطور لديهم املهارات اللغويّة املختلفة واليت تع ّد من ّ
س ْي النشاط:

االفتتاحي آلخر يوم يف السنة الدراسيّة مبحادثة عن العطلة الصيفيّة وعن السلوكيّات املالئمة
جيلس األطفال على شكل حلقة مفتوحة .نفتتح النشاط
ّ
كل حسب
احلي أو الشارع ،ونثري النقاش فيما بيننا لنستمع إىل آراء األطفال املتفاوتة ّ
واآلمنة اليت علينا أن نسلكها خالل تواجدان يف البيت ،والساحة ،و ّ
جتاربه يف احلياة .نطلب من األطفال التق ّدم إىل وسط احللقة إلبداء رأيهم وتقدمي اقرتاحاهتم لقضاء أوقات ممتعة وآمنة خالل العطلة الصيفيّة .يبدأ أحد
تشجع املرشدة
األطفال الراغبني ابملشاركة النشاط جبملة" :أقرتح أن" ،مثّ يتابع ويشركنا ابقرتاح يق ّدمه ألصدقائه للعمل حبسبه خالل العطلة الصيفيّةّ .
مجيع األطفال على املشاركة.
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نشاط إثرائي تربوي :حكاية "من يعلق اجلرس؟"
معلومات للمرشدين:

شوشنه تسحور ،رسومات :طوبيا كورتس،
نعَ :
يقي ،واليت أصبحت من احلكاايت العامليّة ّ
حكاية "من يعلّق اجلرس؟" هي من حكاايت "إيسوب" اإلغر ّ
ترمجة :د .أمحد سليمان ،ونشر "احلكيم للنشر".
أيضا إىل إاتحة
النع ً
يتطرق ّ
يعاجل ّ
النع قضيّة البحث عن احللول لعالج املشاكل اليت تواجهنا ،وما إذا كان إمكاننا تنفيذ مجيع احللول املقرتحةّ .
الفرصة للصغار للمشاركة يف اختاذ القرارات داخل العائلة.
املستلزمات:
قصة "من علّق اجلرس؟".
ّ
س ْي النشاط:

نعرض صورة الغالف أمام األطفال لنتيح هلم فرصة التخمني وتاولة معرفة
نعرف األطفال
عنوان ّ
القصة ،ولسماع توقّعاهتم واستنتاجاهتم .بعد أن ّ
القصة ،نبدأ السرد .حناول االستماع إىل آرائهم مبا قام الفئران
إىل هويّة ّ
بفعله مع القط ليتنبّهوا إىل قدومه.
نطلب من األطفال مشاركتنا بعمل قاموا به ابلتعاون مع أصدقائهم أو
حلل مشكلة واجهتهم.
أخوهتم ّ

نشاط ختامي" :أجراس احملبة"
معلومات للمرشدين:

كامال برفقة
عاما ً
اسي سوف حيمل معه رسالة وذكرى تبقى يف ذاكرة األطفال .قضاء األطفال ً
نشاطنا األخري يف يومنا األخري لشهران األخري يف العام الدر ّ
أصدقاءهم هو أمر يستحق أن منيّزه يف ذكرى مجيلة تبقى معنا وترافقنا يف ّأايم العطلة.
املستلزمات:
مقصات.
رسومات أجراس؛ أقالم تلوين خشبيّة؛ طبع الصقة أبشكال مجيلة (قلوب،ورود ،فراشات ،نوم وغريها)؛ قطع مغناطيسيّة الصقة؛ ّ
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س ْي النشاط:

ضب ب بل بدء النش ب بباط ابالس ب ببتماع إىل اقرتاحات األطفال إلمكانيّات حتض ب ببري اجلَرس ،وإاتحة الفرص ب ببة هلم
لتطوير التفكري
اإلبداعي واملبادرة لدى األطفال ،يف ّ
ّ
بكم يات تكفي السب ب ب ب ب ب ببتخدام مجيع أفراد
منوذجا إلحدى
ّ
لكل منهم .وندرج هنا ً
اإلمكانيات ،حيث نوفّر مسب ب ب ب ب ب ببتلزمات الع مل ّ
الختيار الطريقة املالئمة ّ
صب ب ب ب بها ،مثّ يلص ب ب ب ببق قطعة املغناطيس على اجلهة اخللفيّة للجرس ليتم ّكن الطفل من تثبيتها على
يلوّنا مثّ يق ّ
كل طفل على رمسة اجلرسّ ،
اجملموعة .وحيص ب ب ب ببل ّ
تعرب عن احملبّة ،أو إلص ب ب بباق
مس ب ب ب بطّح معدنّ يف منزله .يتن ّقل األطفال بني الطاوالت لرتك ذكرى على أجراس زمالئهم ،من املمكن أن تكون رمسة صب ب ب ببغرية ّ
طبعات الصب ببقة ،أو كتابة كلمة طيّبة ،كتعبري عن شب ببكر لصب ببديقهم على قضب بباء أوقات مجيلة معه خالل العام الدراسب ب ّبي ،لتصب بببح هذه الرسب ببومات والطبع
كل طفل معه يف يومه األخري يف الروضةلالبستان.
الالصقة مبثابة رسائل تبّة حيملها ّ
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عاملي -عامل الطفولة
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