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مقدِّ مة

برنامج اإلثراء التعليمي الذي أمامكم مخصص كجزء من تفعيل األطفال خالل خمسة أيام متتالية في عطلة الشتاء صفوف األول
قيما اجتماع ّية بطرق تعليم ّية ممتعة ومتن ّوعة.
والثاني ،يحتوي البرنامج على ف ّعال ّيات مختلفة فيها يكتسب ويذوت األطفال ً
في ّ
قصة أو قصيدة وف ّعال ّية تلخيص ّية نختتم يومنا فيها.
كل يوم نبدأ يومنا بف ّعال ّية افتتاح ّية ،ف ّعال ّية تربو ّية ،حركات إيقاع ّيةّ ،
ينمي شعوره باملقدرة واملتعة.
تعتمد الف ّعال ّيات على قيام التلميذ بتجارب ناجحة وبالتالي ّ
التلميذ هو شريك ،ف ّعال ،مبادر ومؤ ّثر
أفكار مقترحة من التالميذ
 ّ
يطور التلميذ مهاراته االجتماع ّية من خالل املشاركة في الف ّعال ّيات املقترحة
يومي.
يستمتع التلميذ باملشاركة والنجاح من خالل ممارسة الف ّعال ّيات واأللعاب بشكل ّ

التعليمي هو " ُنسا ِمحُ ،ن ِح ّب َو َن ْح َت ِرم"
املركزي في برنامجنا
املضمون
ّ
ّ

سوف نقوم يوم ًّيا بف ّعال ّيات متن ّوعة تساهم في فهم وتذويت ق ّيم التسامح واحمل ّبة واالحترام لدى التالميذ من
خالل إفساح املجال للجميع للتعبير عن أنفسهم أمام اآلخرين واملشاركة واملبادرة.

املعرفة:

وأهم ّية املجموعة للفرد.
أهم ّية وقيمة الفرد في املجموعة ّ
يدرك التلميذ ّ
يتع ّلم التلميذ طرق وآليات اجتماع ّية-عاطف ّية قد يستخدمها للتغ ّلب على املشاكل التي تواجهه في حياته اليوم ّية.
يذ ّوت التلميذ مفهوم قيمة التسامح والشعور مع اآلخر من خالل ممارسته للعب واملشاركة بالف ّعال ّيات.
يكتسب التلميذ مهارات حيات ّية مثل احترام اآلخر وتق ّبل االختالف في الرأي.

مهارات تفكير ّية ،حرك ّية ،اجتماع ّية وعاطف ّية

يكتسب التالميذ مهارات عديدة في مختلف مراحل من ّوهم من خالل املشاركة والتجربة في ف ّعال ّيات املخ ّيم املقترحة في هذا البرنامج،
وحتمل املسؤول ّية والتعاون واملشاركة باملشاعر واالحاسيس ،كذلك ينمي العالقات
ينمي لديهم القدرة على التفكير والتخطيط ّ
فهو ّ
املتبادلة ويقوم على تدريب وتقوية العضالت الغليظة والدقيقة.

القيم:

أهم ّية املجموعة للفرد ،التعاون واملشاركة.
احترام اآلخر ،التسامح ،احمل ّبة ،قيمة الفرد في املجموعةّ ،
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ف ّعال ّية افتتاح ّية
ألعاب
الطاولة
االجتماع ّية

اليوم األ ّول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

" ف ّعال ّية المشاعر"

"القلب الراقص"

" َمن الطارق"

"رسالة مح ّبة "

"ببدا يومي
بضحكة"

شطرجن ،الكنز ،من سيربح املليون وغيرها من األلعاب
سن الطالب
التي تناسب ّ

وجبة فطور
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"ف ّعال ّية إنتاج ّية
حرة -قوالب
ّ
اجلبص"

"لوحة ف ّن ّية"

"نقطة البداية"

ف ّعال ّية
حرك ّية/
إيقاع ّية

ّ
"حط إيدك بإيدي"

"لعبة الكراسي
الوهم ّية"

"أغنية الكلمة
احللوة"

"حامي بارد"

"يا جسر من ذهب"

قصة
ساعة ّ

"قصيدة ّ
فكر
َ
بغيرك"

"زياد فوق جبل
النورس"

"شكرا آمو"
ً

فأرا
"إذا أعطيت ً
آيفون"

غدا"
"ربّ ا ً

ف ّعال ّية ختام ّية

"أحببت اللعب
ُ
معك"

"سلسلة من القيم
اجلميلة"

"مسرح املواهب"

"صوت املطر
مبهارات بشر ّية"

"العصا السحر ّية"

ف ّعال ّية إثراء

"بأيدينا نصنع
السالم"

"أمطار القلوب"

األول
اليوم ّ

ف ّعال ّية افتتاح ّية  -ف ّعال ّية املشاعر

معلومات للمرشدين:
ّ
منوذجا ُيحتذى به من ِقبل األطفال ممّا ّ
احملب والدّ اعم
املرشد/املوجه
يشكل
ّ
يؤكد ضرورة حت ّليه بالصفات احلميدة حيث يكون الشخص ّ
ً
للتالميذ خالل فترة تعامله معهم واحلرص على مراعاة مشاعرهم وتلبية حاجاتهم في جميع املجاالت كما عليه أن ي ّتسم بالتسامح
كبارا.
واحمل ّبة في تعامله مع اآلخرين
صغارا كانوا أم ً
ً
األدوات املستخدمة:
مجهزة ِمن ِقبل املرشد ،حاسوب/مسالط أو هواتف ن ّقالة.
لعبة محوسبة ّ
باإلمكان االستعانة مبواقع األلعاب احملوسبة ()…wordwall, nearpod
https://wordwall.net/he/resource/9584087

سير الف ّعال ّية
عند فتج اللعبة وعرضها من ّ
املفضل إشراك التالميذ بقراءة املشاعر املكتوبة على الدوالب ،وذلك لتهيئتهم للمشاركة الف ّعلة في اللعبة
أيضا.
وإلثراء قاموسهم
ّ
اللغوي ً
ثم نفسح أمامه املجال بالتحدّ ث عن مشاعره ،وإذا احتاج األمر
يضغط التلميذعلى كلمة ِأدرّ ،
يسمي الشعور الذي تع ّبر عنه اجلملةّ ،
لتوجيه التلميذ يقوم املرشد بتوجيهه من خالل أسئلة بسيطة مثل :هل شعرت أنت في أحد األ ّيام بهذا الشعور؟ ماذا كان السبب
لشعورك بالــ...؟ َمن يس ّبب َ
لك الشعور بالــ...؟ ابحث عن شخص آخر ينتابه نفس شعورك.

محبة

تسامح

ارتياح

فرح

ازعاج

غضب
شكر

حزن
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ف ّعال ّية إثراء تربو ّية  -بأيدينا نصنع السالم

معلومات للمرشدين:
نقوم بطرح معلومات جديدة عن احلمامة أمام األطفال قبل البدء بالفعالية وذلك لترسيخ معلومات تتعلق باحلمامة تساعدنا باحلصول
على فعالية ناجعه أكثر.
تعتبر احلمامة البيضاء ،أو احلمامة التي حتمل غصن الزيتون في منقارها رمز السالم املتداول واملتعارف عليه من كل أمم العالم ،وليس
اآلن فقط ،بل هي رموز قدمية للسالم ترتبط مبجموعة من األحداث التاريخية ،وجند أكثر هذه القصص.
قصة مرتبطة بالنبي نوح عليه السالم وسفينته ،ففي قصة سيدنا نوح عليه السالم بعد الطوفان العظيم الذي غمر األرض إال سفينة نوح
ومن عليها من املؤمنني واحليوانات ،عندها كان ُيرسل سيدنا نوح حمامة لتكتشف إن كان هناك يابسة ،وفي كل مرة كانت تعود خالية
في داللة على أن املاء لم يجف بعد ولم تظهر اليابسة،
وفي مرة من املرات أرسل سيدنا نوح احلمامة فعادت وفي منقارها غصن زيتون ،ففرح بها فرحا شديدا ألن ذلك يعني أن األشجار بدأت
تظهر واملياه بدأت باالنحسار ،وفي مرة أخرى عادت احلمامة وقد تلطخت أقدامها بالطني ،ما يعني أن اليابسة قد ظهرت ،وبالتالي
يستطيع كل من على السفينة أن ينزل إلى األرض بسالم.
ومنذ ذلك الوقت ارتبطت احلمامة التي حتمل مبنقارها غصن زيتون مع السالم.
املستلزمات:
مقصات.
كرتون أبيض حجم  ،A4كرتون كبير -البريستول ،أقالم رصاص ،ألوان خشب ّية /ألوان الباندا /ألوان توشّ /
سير الف ّعال ّية:
نوزّع على التالميذ كراتني  A4باللون األبيضّ ،
اخلاصة به شكل ك ّفة يده ،يكتب ّ
كل تلميذ اسمه داخل
يخطط التلميذ على الكرتونة ّ
يحب ،عند انتهاء التالميذ من تلوين ك ّفات أيديهم يقومون بإلصاقها على
ك ّفة يده ،يقوم بتلوينها بحسب رغبته وبنوع األلوان الذي ّ
كرتونة  -بريستول كبيرة ّ
ّ
املهمة بنجاح ،نضع للوحة
يتم إجناز ّ
مشكلني شكل طير احلمامة ،يقوم املرشد بإرشادهم وتوجيههم ح ّتى ّ
ثم جنري محادثة مع التالميذ عن السلوك السليم الذي علينا
العنوان «بأيدينا نصنع السالم» ونلصق غصن زيتون على منقار اليمامةّ ،
اتّباعه ومدى تأثيره على الشعور بالسالم الذي يسود في بيئتنا القريبة وعلى جميع َمن حولنا.
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إيدك بإيدي"
"ح ّط َف ّعال ّية إيقاع ّية ُ

معلومات للمرشدين:
أغنية هادفة وحتمل الكثير من معاني احمل ّبة والتسامح ،باإلضافة إلى بعض املفاهيم األساس ّية مثل ّ
االتاهات .من املمكن أن نقوم مبشاركة
التالميذ في اختيار حركات جسد ّية تع ّبر عن الكالم املغ ّنى.
كلمات األغنية:
الالزمةُ :حط إيدَ ك في إيدي
أنا وإنت صحاب كتير()2
البيت األول :ميني ميني ميني ميني

نلعب ونطير في الهوا ()2
يال نلعب مع سوا
شمال شمال شمال شمال

لقدّ ام ولورا يال نلعب مع سوا
الالزمةُ :حط إيدَ ك في إيدي

أنا وإنت صحاب كتير()2

البيت الثاني :عيني وعينك ما أحالها

نلعب ونطير في الهوا ()2
يال نلعب مع سوا
ما منعيش بالها ()2

لقدّ ام ولورا يال نلعب مع سوا

املستلزمات:
ملحنة بإمكاننا استخدام حلن معروف ودندنتها مع
منظومة أقراص األغاني ،مك ّبر صوت ،قرص األغنية ،إذا لم تتو ّفر لدينا األغنية ّ
األطفال.
سير الف ّعال ّية:
ثم نقوم
نقرأ كلمات األغنية على مسامع التالميذ ،نشرح معاني الكالم ،نختار م ًعا حركات تع ّبرعن الكالم ّ
بتقليد احلركات مع جميع التالميذ عند سماع األغنية أو إنشادها.

7

لغتي اجلميلة  -قصيدة ّ
بغيرك"
"فكر ِ

معلومات للمرشدين:
حتتوي قصيدة ّ
أهم ّية الشعور باآلخر
فكر ِبغَيرك على مصطلحات وتعابير التعاطف والتفكير بالغير ،يدرك التالميذ من خاللها ّ
واملساعدة.
املستلزمات:
الصوتي للشاعر محمود درويش.
القصيدة مطبوعة ،من املمكن التسجيل
ّ
سير الف ّعال ّية:
مبعان
ونفسرها ٍ
من املمكن أن نفتتح الف ّعال ّية بإسماع التالميذ القصيدة بصوت الشاعر محمود درويش ،نستخرج م ًعا املفردات الصعبة ّ
ثم نطلب من التالميذ قراءة األبيات بالتناوب ح ّتى ال يشعروا
معروفة للتالميذ ،نتحدّ ث عن مبنى القصيدة ومفهوم الشطر والبيتّ ،
املهم ًّ
جدا أن نتحدّ ث عن قيمة التعاطف في أعقاب القراءة ومشاركة التالميذ بعضهم
بامللل بل باملشاركة الف ّعالة خالل القراءة .من ّ
لبعض في مواقف تعاطف يتع ّرضون لها في حياتهم اليوم ّية.

ِّ
يرك
فكر َب َغ ِ

فطوركّ ،
وأنت ُتعدّ
يرك
فكر ب َغ ِ
َ
َ
				
قوت احلمام
نس َ
ال َت َ
تخوض ُحروبِكِّ ،
فكر ِب َغيرك		
وأنت
ُ
َ
تنس َمن يطلبون السالم			
ال َ
وأنت ُتسدّ د فاتورة املاءّ ،
		
فكر ِب َغيرك
َ
				
َمن يرضعون الغمام
وأنت َتعود إلى بي ِتكّ ،
فكر ِب َغيرك		
َ
قل :ليتني شمع ٌة في الظالم

شعب ا ِخليام
تنس
َ
ال َ
الكواك َبِّ ،
وأنت تنام َ
ِ
فكر ِب َغيرك
وتصي
َ
ثمة َمن لم َيجِ د ح ّي ًزا للمنام
ّ
حترر نفسك باالستعاراتَ ،ف ّكر ِب َغيرك
َ
وأنت ّ
َمن فقدوا ح ّقهم بالكالم
تفكر باآلخرين البعيدينّ ،
وأنت ّ
فكر ِب َغيرك
َ

محمود درويش
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"أحببت ال ّلعب معك"
ف ّعال ّية ختام ّية -
ُ

معلومات للمرشد:
نفسح املجال أمام التالميذ للتعبير عن مشاعرهم واظهارها أمام اآلخرين.

سير الف ّعال ّية:
يحب اللعب معه/ـها في هذا
في لقاء نهاية اليوم نفسح املجال أمام التالميذ لتبادل املشاعر واآلراء ،يذكرالتلميذ اسم صديق /صديقة ّ
يحب املشاركة".
"أحببت
مثل:
اليوم ويذكر سبب ذلكً .
ُ
َ
اللعب مع صديقي هاني ألنّه ُّ
لتذويت األعمال والصفات التي يذكرها التالميذ من احمل ّبذ تكرار اجلمل ومدح السلوك أو العمل.
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اليوم الثاني

ف ّعال ّية افتتاح ّية " -القلب الراقص"

معلومات للمرشدين:
نهيأ ال ُفرص للتالميذ لكي يع ّبروا عن مشاعرهم اجتاه زمالئهم ويصغون بدورهم إلى مشاعر زمالئهم اجتاههم واجتاه اآلخرين ،فكلما
أفصح الفرد عن مشاعره أمام زمالئه في املجموعة وأصغى إلى مشاعر اآلخرين ،يزداد شعوره بالراحة وتزيد مشاعر اإللفة والقربة بني
جميع األفراد.
املستلزمات:
قلوب مقصوصة مث ّبتة على أعواد خشب ّية.
سير الف ّعال ّية:
التوجه إلى الوسط والتقاط أحد القلوب
السجادة بشكل
ّ
جنلس على ّ
دائري ،نضع القلوب املقصوصة في الوسط ونطلب من التالميذ ّ
ثم العودة إلى مكانهم ،يجب أن يلتزم التالميذ بعدم التدافع إلى داخل الدائرة فعلى التلميذ املتقدّ م إلى الوسط التراجع في حال تقدّ م
تلميذ آخر في الوقت ذاته ،مسموح تواجد تلميذ واحد فقط في الوسط ال غير .بعد التقاط القلب يبدأ الطفل بالتعبير عن مشاعره
يتوجه إلى أحدهم إلهدائه القلب الذي اختاره في البداية.
أمام أصدقائه ثم ّ

نع ّبر عن مشاعرنا

مح ّبة
تعاون

غضب
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احترام

ت
س
ا
م
ح

مشاركة

سالم

قلق

راحة
استياء

ف ّعال ّية إثراء تربو ّية " -قوالب اجلبص"

املستلزمات:
قوالب بأشكال مختلفة (مظ ّلة ،غيمة جنمة ،قلوب ،)...إذا لم تتوفر لدينا قوالب خاصة نستطيع استخدام قوالب بالستيكية أو قوالب
السيليكون املستخدمة للتجميد أو اخلبيز.
أيضا إلى اجلبص أو الطني ،كاسات كرتون ّية ومالعق بالستيك ّية أحاد ّية االستعمال.
نحن بحاجة ً
سير الف ّعال ّية:
الكرتوني ويضيف اليه القليل من املاء ،يعمل على مزج املواد م ًعا بواسطة
معي من اجلبص داخل الكأس
يحصل كل طفل على مقدار ّ
ّ
خاصته ،يختار كل طفل القالب الذي يرغب به ويسكب املزيج داخله ثم ينتظر حتى يجف ويقسو ،يقوم كل طفل بتزيني
امللعقة ّ
الشكل الذي حصل عليه باملواد املتاحة أمامه وبحسب رغبته.
ً
وسيطا ليذوت لدى األطفال قيمة االحترام
يعرض كل طفل منتوجه ويتحدّ ث عنه وعن املواد التي اختارها لتزيينه ،على املرشد أن يكون
وتقبل رأي/عمل/اختيارات الشخص اآلخر من خالل تسليط الضوء على ما مي ّيز كل منتوج.

ف ّعال ّية حرك ّية " -الكراسي الوهم ّية"

معلومات للمرشدين:
مبا ّأن هدفنا اليوم هوغرس قيم سامية كالتعاون ،احمل ّبة املشاركة واالحترام وليس سرعة البديهة واملنافسة ،سنقوم بتنفيذ اللعبة بطريقة
بحب العطاء،
مختلفة عن املعتاد ،اجلدير بالذكر أنّه ك ّلما د ّربنا التلميذ على العمل
ننمي لديه الشعور ّ
اجلماعي ،التعاون واملساعدة ّ
ّ
مح ّبة الغير ،التعاون ،املسؤول ّية واالحترام.
املستلزمات:
دائري بحيث يكون اجتاه الكراسي إلى داخل الدائرة ،نحتاج إلى جهاز لتشغيل املوسيقى خالل اللعب.
نضع كراسي بعدد التالميذ بشكل
ّ
سير الف ّعال ّية:
يجلس ّ
اجلانبي وليس بحسب الطريقة امل ّتبعة عادة للجلوس بحيث تكون أقدام األرجل
اخلاص به من الطرف
الكرسي
كل تلميذ على
ّ
ّ
ّ
الكرسي
ساندا رأسه على حجر التلميذ التالي اجلالس على
ثم مييل إلى اخللف ً
على األرض وزاوية اجللوس قائمة أي مبقدار  90درجةّ ،
ّ
املجاور ،وهكذا...
صامدا
عشوائي ،على التلميذ أن يبقى
مع بدء املوسيقى تبدأ املرشدة بسحب الكراسي من حتت التالميذ بطريقة سلسة وبترتيب
ً
ّ
مستعي ًنا بق ّوة دفع أرجله وبزميله الذي كان قد اتّكأ عليه.
صامدا مبساعدة
التطرق لها مع التالميذ بعد انتهاء اللعبة :كيف شعرت حني ُأزيل الكرسي من حتتك ولك ّنك بقيت
نقاط علينا
ً
ّ
زميلك؟ كيف كان شعورك عندما لم تستطع الصمود ووقعت على األرض؟ كيف كان شعورك عندما ساعدت صديقك على الصمود
دون أن يسقط على األرض؟
نعمل على تدريب التالميذ على التعاون واملساعدة وبالتالي الشعور بالفرح واملتعة ملا قاموا به.

الصورة للتوضيح فقط
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قصة " -زياد فوق جبل ال ّنورس"  -مكتبة الفانوس
ساعة ّ

معلومات للمرشدين
ص العربي منى زريقات هيننغ ود .وليد سيف.
ّ
نص َي ْنز آلبوم ،ال ّن ّ
قصة زياد فوق جبل النورس هي من ّ

زياد طفل مختلف عن باقي األطفال في قريته ،فقد كان جلميع أطفال القرية أجنحة أ ّما زياد ف ُو ِلد بدون أجنحة.
املستلزمات:
قصة "زياد فوق جبل النورس" من مكتبة الفانوس
كتاب ّ
سير الف ّعال ّية:
جنري محادثة مع ّ
القصة من خالل التأ ّمل
الطلب قبل البدء بالقراءة متأ ّملني الغالف ،نعمل على توجيه التالميذ لالستدالل على فحوى وأحداث ّ
القصة أو خالل القراءة األولى.
نفسر معاني املفردات اجلديدة على مسامع التالميذ قبل قراءة ّ
بالغالف ،نبحث ّ
عما هو غريب ونحاول فهمهّ .
القصة جنري محادثة مع ال ّتالميذ حول شعور زياد بسبب اختالفه ،شعورنا نحن لو ك ّنا أصدقاءه ،هل هناك أحد م ّنا كان شعوره مثل شعور
بعد قراءة ّ
زياد في أحد األ ّيام؟
من املمكن اختيار زوج من ّ
ّ
الصف وحسب اختيار التالميذ ،من ّ
املفضل اختيار أزواج ذوي قدرات
الطلب للقيام بصنع أجنحة من موا ّد متاحة في
يتم التعاون واملساندة بينهما.
مختلفة وذلك ح ّتى ّ
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ف ّعال ّية ختام ّية " -سلسلة من القيم اجلميلة"

املستلزمات:
شرائط عريضة مل ّونة مقصوصة بأطوال متساوية  10سم ،أقالم توش ،د ّباسة ،بطاقات صغيرة مطو ّية مكتوب عليها قيم مختلفة وكلمات أخرى مثل:
مح ّبة ،تعاون ،حديقةّ ،
قطة ،تسامح...
سير الف ّعال ّية:
تقسم املرشدة التالميذ إلى مجموعات حيث يكون في ّ
كل مجموعة ستة تالميذ ،تضع أمامهم الشرائط املقصوصة ،د ّباسة وأقالم توش .تشغّل
ّ
املوسيقى أو إحدى األغاني احمل ّببة للتالميذ كإشارة لبدء الف ّعال ّية ومع انتهاء األغنية تنتهي الف ّعال ّية.
يقوم أعضاء املجموعة ّ
كل بحسب دورة بالتقاط بطاقة عن الطاولة وفتحها ،إذا ُك ِتب عليها إحدى القيم يقوم التلميذ بكتابة القيمة بقلم توش على
دائري كاحللقة بواسطة الد ّباسة أ ّما إذا ُك ِتبت عليها كلمات أخرى غير القيم فينتقل الدور لعضو آخر من املجموعة بدون
ثم يغلقه بشكل
ّ
الشريط ّ
إغالق احللقة وهكذا ح ّتى انتهاء األغنية ،مندّ األشرطة على األرض الواحد بجانب اآلخر ونقيس .الشريط األطول يكون للمجموعة الرابحة ،نز ّين
ّ
الصف باألشرطة املل ّونة التي حتمل أجمل القيم.
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اليوم الثالث

ف ّعال ّية افتتاح ّية َ " -من الطارق"

معلومات للمرشدين:
علينا محادثة التالميذ بعد الف ّعال ّية لنساعدهم على تذويت هدف اللعبة أو الف ّعال ّية.
املستلزمات:
شريط أو شال من القماش.
سير الف ّعال ّية:
يتم اختيار التلميذ باإلشارة للمحافظة على عدم
ثم نختار تلميذً ا آخر لير ّبت على ظهر التلميذ مغمض العينني حيث ّ
نغمض أعني التلميذ املشارك ّ
سائل إ ّياه َمن أنا؟
كشف هو ّيته ،مع إشارة املرشدة يقوم التلميذ بالتربيت على ظهر التلميذ مغمض العينني ً
يحاول التلميذ معرفة شخص ّية زميله من صوته .من اجلدير بالذكر ّأن الف ّعال ّية بحاجة إلى الهدوء ،التركيز واإلصغاء ،لذلك علينا توفير ج ّو من الهدوء
إلجناح الف ّعال ّية.
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ف ّعال ّية إثراء تربو ّية "-لوحة فن ّية بعمل مشترك"

معلومات للمرشدين:
اجلماعي ،إذ يقوم ّ
مهمته بشكل ح ّر وعلى انفراد ،إال ّأن املنتوج عبارة عن جتميع أعمال األطفال ك ّلها
تعتمد هذه الف ّعال ّية على العمل
كل تلميذ بأداء ّ
ّ
في جعبةٍ واحدة ،عنصر التشويق واملفاجأة قد يجعل الف ّعال ّية أكثر متع ًة وحتدّ ًيا.
املستلزمات:
معي ،ألوان خشب ّية
رسومات للتلوين بحسب اختيارنا أو بحسب هدف ّ
سير الف ّعال ّية:
نقوم باختيار عدّ ة رسومات للتلوين (فصل الشتاء ،احمل ّبة ،التعاون ،عيد امليالد املجيد ،احلمض ّيات )...نرسم على اجلهة اخللف ّية من ّ
كل رسمةٍ
ص املر ّبعات لتصبح اللوحة عبارة عن قطع رباع ّية الشكل وكأنّها
متوسطة بحجم  6سم ،2نر ّقم املربعات بالترتيب لنعيد جتميعها بسهولة ،ن ُق ّ
مر ّبعات ّ
ّ
حصته من الرسمة ويبدأ بالتلوين بشكل ح ّر.
بازل .يحصل كل تلميذ في املجموعة على ّ
عند االنتهاء من التلوين نقوم بترتيب املر ّبعات حسب تسلسل األعداد ونلصقها على لوحة بيضاء فارغة ح ّتى تكتمل الرسمة.
ّ
مالحظة :على املرشد االنتباه إلى الرقم األخير في ّ
ّ
ليتمكن من مساعدة التالميذ في
خاصة املوجودة على األطراف،
كل سطر
وتذكر مكان املر ّبعاتّ ،
تثبيتها الحقًا واحلصول على الرسمة بشكل صحيح .إليكم النموذج التالي للتوضيح فقط:
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ف ّعال ّية إيقاع ّية  -أغنية "الكلمة احللوة"

معلومات للمرشدين:
أغنية الكلمة احللوة من ألبوم علبة ألوان ،غناء الفنانة األردن ّية سناء ّ
معشر .حتمل الكثير من معاني الرأفة والتسامح ،التعامل مع اآلخرين بلطف ،فهي
اللغوي بالكالم اللطيف وبالتالي تكسبهم أدوات للتعامل السليم واللطيف مع اآلخرين.
حتتوي مصطلحات من شأنها أن تثري قاموس األطفال
ّ
ميكن احلصول عليها من منظومة ّ
الوزاري في إحدى حلقات مدر ّبة املوسيقا « رنا ورور».
البث
ّ
الكلمة احللوة
ّ
كل واحد م ّنا بيختار يحكي كلمة الالزمة :الكلمة احللوة بتخ ّلي األجواء من حولي حلوة

بحب دا ًميا أختار الكلمة احللوة
أنا ّ

الكلمة احللوة بحكيها والكلمة البشعة بلغيها

 )1أنا بحب أبدا نهاري بكلمة حلوة
صباح اخلير هي دا ًميا أفضل كلمة
أنا بحب أنهي نهاري بكلمة حلوة
مساء اخلير هي دا ًميا أفضل كلمة

الالزمة :الكلمة احللوة بتخ ّلي األجواء من حولي حلوة
الكلمة احللوة بحكيها والكلمة البشعة بلغيها

شكرا
 )2أنا بحب لو سمحت أو كلمة ً
عفوا
ملا بيشكرني صديقي بقوله ً
فورا
يلي بيزعل مني بقوله آسف ً
أيضا
يلي بح ّبني بقوله بح ّبك أنا ً

الالزمة :الكلمة احللوة بتخ ّلي األجواء من حولي حلوة
الكلمة احللوة بحكيها والكلمة البشعة بلغيها

املستلزمات:
األغنية ،مك ّبر صوت.
سير الف ّعال ّية:

1.نقرأ الكالم على مسمع التالميذ
2.نتحدث عن املعاني
3.نسمع منهم إذا أحبوا مشاركتنا بتجاربهم
4.نغني األغنية م ًعا مبصاحبة حركات جسدية تعبر عن الكالم.

https://www.youtube.com/watch?v=d-6iftd7CDA&ab_channel=LaliKids-ArabicForKids

16

"شكرا آمو"  -مكتبة الفانوسقصة
ساعة ّ
ً

معلومات للمرشدين:
تأليف و ُرسومات أوجي مورا ،ترجمة متارا ناصر

فإن آمو تطعم ّ
القصة تعمل على تعزيز قيمة العطاء واملساعدة لدى التالميذّ ،
ويشم رائحة اليخنة الشه ّية التي
كل َمن يشعر باجلوع حني مي ّر بقربها
هذه ّ
ّ
جتهزها ّ
كل مساء.
ّ
املستلزمات:
مقص ،د ّباسة
قص
كتاب ّ
ة"شكرا آمو" ،أوراق بيضاء ،أقالم رصاصّ ،
ً
سير الف ّعال ّية:
نبسط معاني املفردات
القصة ،من يشكر آمو؟ ما هو سبب شكرها؟ بعد احملادثة مع التالميذ نبدأ بقراءة ّ
جنري محادثة مع التالميذ حول عنوان ّ
القصةّ ،
الصعبة واجلديدة.
ّ
يجهز ّ
ثم يقوم بالتن ّقل بني األصدقاء والتحدّ ث معهم عن طبق لذيذ يح ّبه،
دفترا
ف ّعال ّيات في أعقاب ّ
القصةّ :
صغيرا بإرشاد وتوجيه املرشدة ّ
ً
كل تلميذ ً
تبادل الوصفات وتوثيقها في الدفتر الذي أعدّ ه لنفسه ،يكتب التلميذ اسم صديقه صاحب الوصفة في أسفل الصفحة.
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ف ّعال ّية ختام ّية –"مسرح املواهب"

معلومات للمرشدين:
من الضروري إعطاء فرص التعبير بحر ّية للتالميذ واحلديث معهم عن رغباتهم وعن مستقبلهم ،ممّا يساعدهم على التخطيط ودراسة خطواتهم بشكل
واملوجه الصادق..
مبسط ومالئم لس ّنهم .علينا أن نكون األذن الصاغية لهم ،الوسيط الداعم
ّ
ّ
املستلزمات:
ّ
سماعة يد ،بعض املالبس
منصة وكأنّها مسرح في مركز
ّ
الصف ،من املمكن استخدام مسرح الدّ مى إذا تو ّفر لدينا ،الفتة نكتب عليها "مسرح املواهب" ّ
إذا تو ّفرت مثل :شال ،ق ّبعة ،جلباب ،قميص ،فستانّ ،
عكازة ،حقيبة كتف...
سير الف ّعال ّية:
ثم تبدأ مشاركات التالميذ ّ
يتوجه التلميذ إلى املسرح وكأنّه جنم وميارس
كل بحسب رغبتهّ ،
تختار املرشدة أحد التالميذ ليقوم بدور مقدّ م البرنامجّ ،
ّ
موهبته ّ
معي لكل تلميذ لتقدمي الفقرة
يتقمص شخص ّية يح ّبها أو مهنة يرغب أن ميتهنها في املستقبل ،يجب حتديد وقت ّ
املفضلة ،من املمكن ً
أيضا أن ّ
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اليوم الرابع
ف ّعال ّية افتتاح ّية " -رسالة مح ّبة"

معلومات للمرشدين:
طرق التعبير عن املشاعر متعدّ دة ،فمنها التعبير الكالمي ،التعبير اجلسدي ،التعبير الكتابي وغيرها ،البعض م ّنا يتقن التعبير عن مشاعره بالكالم
النصية القصيرة .والتعبير عن مشاعرهم بالكتابة من
والبعض اآلخر بسلوك ّ
معي ،ف ّعال ّية «رسالة مح ّبة» تفسح املجال أمام الطالب إلرسال الرسائل ّ
خالل استعمال الهواتف ال ّن ّقالة ألهداف تربو ّية-إيحاب ّية وك ّلنا يعلم مدى تع ّلق ورغبة الطالب في استخدام الهواتف ال ّن ّقالة في أ ّيامنا هذه.
املستلزمات:
هاتف نقال /تابليت.

اشتقت إليك يا سامر
وأحب أن ألعب معك.
ّ

سير الف ّعال ّية:
أيضا.
ميكن القيام بكتابة رسائل تع ّبر عن مح ّبتنا ألصدقائنا ،وإرسالها عبر تطبيق الواتس أب إلى األصدقاء املتواجدين والغائبني ً
صوتي لعبارة مح ّبة وإرسالها لألصدقاء عبر تطبيق الواتس أب.
تسجيل
ّ
عبارات مثل :أشكرك على تعاملك اللطيف ،أح ّبك ،سالمتك ،أو ّد أن ألعب معك ،أمت ّنى أن تكون بخير...
أيضا القيام بعمل جماعي وحتضير لعبة بواسطة لوح بادلت (لوح الكتروني)،
ميكن ً
وإرسال رسالة مح ّبة من خاللها لصديق ما.

ف ّعال ّية إثراء تربو ّية –"نقطة البداية"

معلومات للمرشدين:
نتحدّ ث مع التالميذ عند عرض لوحاتهم والتشديد على ّأن نقطة البداية في جميع اللوحات متشابهة اال ّأن النتيجة سوف تكون مختلفة ومم ّيزة.
نشدّ د على احترام عمل ّ
كل فرد م ّنا ح ّتى ولو كان مختلفًا ع ّنا.
األدوات املستخدمة:
ورقة  A4مرسوم عليها ّ
خط صغيرعبارة عن نقطة بداية لرسمة ما ،أقالم رصاص وألوان من أنواع مختلفة.
سير الف ّعال ّية:
نطلب من التالميذ تكملة الرسمة ّ
ّ
ّ
الصف مع
الصف بلوحات التالميذ على حائط العرض في
ثم تلوينها ،نقوم بعرض وتزيني بيئة
كل حسب رغبته ّ
التشديد على التن ّوع والتم ّيز في ّ
كل لوحة.
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ف ّعال ّية حرك ّية " -حامي بارد"

معلومات للمرشدين:
تقرب األطفال من بعضهم البعض ،املشاركة في اللعب واكتساب مهارات حيات ّية اجتماع ّية
تعمل اللعبة على إضفاء ج ّو من املتعة ،تتيح إمكان ّية ّ
العاطفي للتالميذ اآلخرين.
الدعم
زيادة
مبشاركة جميع األفراد في املجموعة .كما تساهم في
ّ
األدوات املستخدمة:
ّ
الصف ي ّتفق عليه األطفال قبل البدء باللعب.
أي ّغرض من
سير الف ّعال ّية:
ّ
تتم دعوته من ِق َبل املرشد/ة على أن تكون باقي املجموعة قد خ ّبأت الغرض امل ّتفق عليه .يبدأ
الصف ،ينتظر
يخرج أحد التالميذ من
خارجا ح ّتى ّ
ً
التلميذ بالبحث عن الغرض ثم يقوم أفراد املجموعة بتشجيعه ومساعدته بترديد كلمات «حامي حامي» ك ّلما اقترب من املخبأ وك ّلما ابتعد عن املخبأ
يهتفون "بارد بارد" ,ح ّتى يجد التلميذ الغرض..

حامي
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بارد

فأرا آيفون"
قصة " -إذا
ساعة ّ
َ
أعطيت ً

معلومات للمرشدين:
آيفون» من تأليف ورسم آن درو ْيد ،وترجمة كفاح عبد احلليم
فأرا
ً
ّ
قصة إذا «أعطيت ً
القصة ظاهرة تع ّلق األطفال بالهواتف الن ّقالة و ُبعدهم عن التواصل
االجتماعي املباشر مع اآلخرين وتعلقهم بعالم التكنولوجيا والهواتف الذكية.
تعالج هذه ّ
ّ
املستلزمات:
مقص ،أقالم.
ّ
فأرا آيفون" ،كراتني مل ّونةّ ،
قصة "إذا أعطيت ً
سير الف ّعال ّية:
القصة واسم املؤلّف املستعار (آيفون وآن درويد) لنعمل على جذبهم للقصة
القصة مع التالميذ ،نلفت انتباههم إلى العالقة بني عنوان ّ
قبل البدء بقراءة ّ
القصة م ًعا.
ثم نقرأ ّ
وزيادة رغبتهم في القراءةّ ،
القصة جنري محادثة مع التالميذ حول األحداث واملغزى ،ونذكر ما الذي خسره الفأر وملاذا.
بعد قراءة ّ
القصة:
أفكار ميكن تطبيقها بعد قراءة ّ
نطلب من ّ
يومي في هاتفه الن ّقال أو أكثر
كل
ٍ
تلميذ تصميم هاتف ن ّقال من الكرتون املق ّوى ّ
ثم كتابة املواقع اإللكترون ّية التي يستخدمها بشكل ّ
ً
استعمال لديه.
التطبيقات
نقاشا حول املواقع التي كتبوها ،نقوم بإرشادهم إلى املواقع اآلمنة لالستعمال ،بعدها
نقوم بعرض الهواتف الن ّقالة التي صنعها التالميذ ثم جنري ً
نفسح املجال أمام جميع التالميذ للمشاركة ح ّتى تتك ّون لدينا صورة واضحة عن مدى إدراكهم خلطورة هذا اجلهاز إذا اس ُتخدم بطريقة خاطئة.
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ف ّعال ّية ختام ّية "-صوت املطر مبهارات بشر ّية"

معلومات للمرشدين:
هذا النشاط مأخوذ من مقترح وزارة التربية والتعليم "ش ّتي يا دنيا" ملخ ّيم شتاء 2021-2020
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Winter-newsletter-arabic.pdf

تستند هذه الفعالية على العمل اجلماعي ،حيث تعمل على توطيد العالقات بني التالميذ ،اذ عليهم أن يعملوا معا بدقة وتناغم ،كما وحتتاج هذه
عال من التركيز واالنتباه .مرفق رابط الفعالية.
الفعالية الى مستوى ٍ
األدوات املستخدمة:
حاسوب ،جهاز عرض ضوئي ،مك ّبر صوت وشبكة إنترنت.
سير الف ّعال ّية:
أي حركة جسد ّية ،من املمكن في
"نتفقّ مع التالميذ على إشارة للغناء ،ترفع املرشدة اإلشارة للبدء بالغناء وتنزلها للتو ّقف عن الغناء .ميكن أداء ّ
ّ
ثم نرفعها من جديد
البداية تنفيذ احلركات ببطء إلى أن يتمكن منها التالميذ ،ننزل اإلشارة في منتصف الكالم أو احلركة وفي احلال يتوقف التالميذ ّ
ليتابعوا من نفس املكان الذي تو ّقفوا عنده".
https://www.youtube.com/watch?v=BIE1Vg8KEW4&ab_channel=RashedAl-Yemni&app=desktop
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اليوم اخلامس

ف ّعال ّية افتتاح ّية  -أغنية "ببدا يومي بضحكة"

معلومات للمرشدين:
األغنية من كلمات وأحلان أسعد هريش ،غناء أسعد هريش ورنا ورور.
كلمات األغنية سهلة ومعانيها قريبة ًّ
جدا من األطفال.

https://www.youtube.com/watch?v=W6-Odo-NqNg&ab_channel=RanaWarwar

سير الف ّعال ّية:
علينا إتاحة املجال أمام األطفال بإبداء رأيهم واقتراحاتهم ،بعد تشغيل األغنية للمرة األولى ولفظ الكالم أمام األطفال بوضوح نقوم بتأليف حركات
تناسب معاني الكلمات مبشاركة األطفال ثم نبدأ بالغناء ،نر ّددها أكثر من مرة حتى يذ ّوت األطفال الكلمات واحلركات.

		
ببدا يومي بضحكة

برسمها عوجهي

			
بهديها إل ّمي
		
جلاري ورفيقي

ب ّيي خ ّيي وإختي
ألستاذي ومع ّلمتي

في سما وفي شمس

في طريق مبشيه

مبشي ملدرستي عأصوات العصافير
اللي بتغرد وبتقول يا صباح اخلير
يا صباح اخلير يا صباح اخلير ()2
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ف ّعال ّية إثراء تربو ّية – ف ّعال ّية إنتاج ّية "أمطار القلوب"

األدوات املستخدمة:
مقص ،غراء ،ألوان.
كرتون م ّلون ،ورق هدايا ،خيوطّ ،

سير الف ّعال ّية:
بقصه ،بعدها يغ ّلف التلميذ القلب بورق الهدايا الذي اختاره
ثم يقوم ّ
قلبا على الكرتون ّ
يختار التلميذ الكرتون وورق الهدايا بحسب رغبته ،يرسم ً
ويلصقه بواسطة الغراء ويث ّبت في طرفه ً
خيطا لتعليقه على احلبل املعدّ لذلك .يكتب اسمه على جهة واسم زميله الذي يو ّد أن يقدّ م له هذا القلب
ّ
ثم يقوم التلميذ بتعليقه كقطعة زينة في الصف .عند انتهاء دوام اليوم األخير من املخ ّيم يحصل كل تلميذ
كتعبيرعن مح ّبته له على اجلهة األخرىّ ،
يتم اللقاء بينهم م ّرة أخرى.
ى
ت
ح
جميلة
ذكرى
لتبقى
له
ا
يص
خص
بتحضيرها
يدي زميله الذي قام
على هد ّية من صنع ّ
ّ
ّ
ّ ً
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جسرا من ذهب"
ف ّعال ّية حرك ّية – "يا
ً

معلومات للمرشدين:
تساهم األلعاب احلرك ّية في تنمية وتطوير العضالت الغليظة باإلضافة إلى حتقيق أهداف أخرى وتطوير مهارات عديدة في مجاالت النم ّو املختلفة ،منها:
القدرة على اتخاذ القرارات (متى على أن أسرع حتى ال يتم اإلمساك بي) ،سرعة البديهة ،العمل اجلماعي ،القيام بأكثر من مهارة في آن واحد (احلركة،
ً
الغناء واتخاذ القرارات) من هنا يترتّب على املرشد أن يكون ف ّعاال ً
وسيطا لتوجيه األطفال إذا احتاج األمر ذلك.
ويقظا حتى يتمكن من أن يكون

سير الف ّعال ّية:
ّ
جسرا ،على التالميذ الباقني الوقوف على شكل طابور والعبور من حتت اجلسر على أنغام كلمات « يا
يقف تلميذان بأيدي متشابكة ومرتفعة ليشكال ً
جسر يا جسر يا جسر من ذهب ك ّلن مرقوا مرقوا األول التاني واألخير امنسك» ويقوم التلميذان بإغالق ايديهم حول التلميذان املتواجدان حتت اجلسر
ّ
جسرا آخر ،تستم ّر اللعبة على هذا النحو ح ّتى اإلمساك
فور قول كلمة «امنسك» ،يقف التلميذان الذي ُقبض عليهما بجانب تلميذا اجلسر ليشكال ً
بجميع التالميذ.
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غدا" -مكتبة الفانوس
ساعة ّ
قصة ُ " -ر ّبا ً

معلومات للمرشدين:
العربي د .جودت عيد.
ص
نص "ربّ ا ً
نص للكاتبة شارلوت أغيل ،رسوم آنا غونزا ِلس ،ال ّن ّ
غدا" هو ّ
ّ
ّ
تتحدّ ث الكاتبة عن املساندة وقيمة األصدقاءّ ،
أيضا هنالك
كل فردٍ م ّنا يحتاج إلى صديق يسانده وقت احلاجة ويخ ّفف عنه الصعاب ،في صفوفنا ً
غدا" نرى كيف كان "متسوح" يخ ّفف عن "لوال" أحمالها.
نص "ربّ ا ً
أشخاص بحاجة ملساندة األصدقاء ففي ّ
دائما وليست ّ
كل النهايات سعيدة ،بل توجد فيها صعاب ومتاعب ،لك ّنه يعطي ً
أمل ويظهر
نص
إنّه ّ
ّ
واقعي فيه يدرك التالميذ ّأن احلياة ليست مثال ّية ً
للتالميذ ق ّوة تأثير املساندة في تخفيف األعباء عن اآلخرين.
املستلزمات:
غدا".
قصة "ربّ ا ً
كتاب ّ
سير الف ّعال ّية:
القصة الرئيس ّيتني "لوال" و"متسوح" ،نطرح أسئلة على التالميذ حول العنوان" :
جنري محادثة مع التالميذ عن صورة الغالف ،نتع ّرف على شخصيتي ّ
غدا ...
لو أردت إمتام اجلملة فماذا كنت ستقول؟ ربّ ا ً
القصة:
تطبيقات في أعقاب قراءة ّ
نطلب من ّ
ثم كتابة الصفات املشتركة واملختلفة بينهما ،اقتراح حلول من املمكن أن تستخدمها
كل تلميذ اختيار الشخص ّية األقرب إلى شخص ّيته ّ
النص.
الشخص ّية لم تُذكر في ّ
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ف ّعال ّية ختام ّية "-العصا السحر ّية"

معلومات للمرشدين:
لعبة العصا السحر ّية من األلعاب املرغوبة لدى التالميذ ،فهي مبثابة عصا حتقيق األمنيات ،نفسح املجال أمام التالميذ للتم ّني بحر ّية ،نتدخّ ل فقط إذا
دعت احلاجة لذلك.
املستلزمات:
علينا جتهيز عصا مز ّينة بحسب اختيارنا مسبقًا.
سير الف ّعال ّية:
يشارك التالميذ بحسب رغبتهم ،من ّ
املفضل تشجيع جميع التالميذ على املشاركة ،يحمل التلميذ العصا ويقول لو كنت أملك عصا سحر ّية كنت
مثل :أن نرتب الكراسي عل شكل قطار
قطارا  ...هابرا كدابرا .من املمكن دعم التلميذ وحتقيق سحره إذا أمكننا ذلكً ،
سأح ّول هذا الكرسي الى ً
وتكون هذه طريقة اجللوس في الوقت احلالي.
حتاور املرشدة التلميذ وتقوم بتوجيه األسئلة له مثل :ملاذا اردت أن تسحر...؟ لو استطعت بالفعل أن تسحر ...ماذا سيكون شعورك؟ لو استطعت
بالفعل أن تسحر ...ماذا سيكون شعور أصدقائك؟
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في النهاية نتم ّنى أن تنال الف ّعال ّيات املرفقة استحسانكم
واعجابكم وأن تكون املوا ّد املطروحة في امللف قد
ساهمت في إجناح وتسهيل عملكم الرائع مع األطفال في
املخيم ّ
تعم
توي كما ونتم ّنى ّأو ًل
الش ّ
وأخيرا أن ّ
ً
الفائدة واملتعة على أطفالنا احللوين
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