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ِّ
مقدمة
برانمج اإلثراء التعليميّ الذي أمامكم ُم َعدّ لتفعيل األطفال يف شهر أيلول ضمن برانمج "براعم" .حيتوي الربانمج على أنشطة خمتلفة
يكتسب فيها األطفال مهارات أساسية بطُُرق تعليمية ممتعة ومتنوعة.
نبدأ اليوم بنشاط افتتاحي ،ثّ ننتقل إىل نشاطّ تربوي ،فنشاطّ تلخيصيّ خنتتم به يومنا.
تعتمد األنشطة على قيام الطفل بتجارب انجحة وأنشطة حيوية ذات صلة تعود عليه ابلفائدة واكتساب املعلومات واملهارات
األساسية.
.1

التطوريّة مفهوم الذات ،ومن املهمّ مساندهتم لتطوير مفهوم إجيابّ واعّ وواثق.
يشكل األطفال يف هذه املرحلة ّ

سوف نعمل هذا الشهر على إثراء األطفال مبهارات يف التأقلم ،وبناء العالقات مع أتراهبم ّومعّالبالغني ،من خالل موضوع
.1
ومزهّر".
هذا الشهر "عام جديد ُّ
نعمل على زايدة شعور الطفل ابألمان واالطمئنان.
.2
التعبي عن ذاته ،وترمجّةَ مشاعره بواسطة مفردات لغوية
نعمل على إكساب الطفل خربات ذات معىن يستطيع من خالهلا َّ
.3
بسيطة.
يشارك األطفال يف نشاطات ضمن جمموعات صغية وجمموعات أزواج.
.4
نتيح الفرص أمام األطفال خلوض التجارب واالستكشافّ،وذلك من خالل التعامل مع املواقف اليومية يف بيئتهم الطبيعية.
.5
آخرّغي مقبول.
.6
نعمل على تطوير قدرة األطفال على اإلدراك والتمييز بني سلوك مقبول ّو َ
نعمل على تطوير قدرات األطفال يف اجملاالت املختلفة :االجتماعية؛ العاطفية؛ اجلسدية؛ املعرفية.
.7
نعمل على تطوير القدرة على التأقلم يف ظروف متغية.
.8
دائما ما يلي:
علينا أن نتذكر ً
.1

يك ،فعال ،مبادر ومؤثر.
الطفل هو شر ٌ

.2

أفكارا لتنفيذها.
نتيح لألطفال أن يقرتحوا ً

.3

املقرتحة.
يطور الطفل مهاراته االجتماعية من خالل املشاركة يف األنشطة َ
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.4

يستمتع الطفل ابملشاركة والنجاح من خالل ممارسة األنشطة واأللعاب على حنوّ يوميّ.

زهر"
املضمون املركزيّ لشهر أيلول هو "عام جديد ومُ ُِّ
نعزز إدراك الطفل ألمهية فهم وتذويت خربات حياتية عديدة ،وذلك من خالل إاتحة الفرص أمامه ابملشاركة واملبادرة يف أنشطة
الربانمج اليومية.

املعرفة:
يطور الطفل قدراته االجتماعية من خالل مشاركة أفراد اجملموعة يف األنشطة املتنوعة.
تعرضّهّ للمواقف املتعددة ،ويفّبناءّ صداقات
تعاملّهّ مع املوادّ واألدوات املختلفة ّو ّ
يذوت الطفل آليات تساعده يف حلّ املشاكل عند ُّ
جديدة ّواكتسابّ وتذويتّ عادات جديدةّ ،ومشاركتّهّ يف األنشطة املختلفة.
ويتعرف على مفاهيم جديدة.
يكتسب الطفل مهارات عديدة تزيد من قدرته على التعبي واإلبداعَّ ،
يدرك الطفل أمهية التواصل بني أفراد اجملموعة الواحدة ،وتزداد قدرته على حتمل املسؤّولية واحرتام م ْلكية الغي.
التعبي عن فكرة يكون من خالل استخدام مفردات اللغة املالئمة.

مهارات:
ذهنية؛ حركية؛ اجتماعية؛ عاطفية
املقرتحة يف
يكتسب األطفال مهارات عديدة يف خمتلف جماالت النموّّ،وذلك من خالل املشاركة والتجربة يف أنشطة اخلطة التعليمية َ
هذا الربانمج؛ فهو برانمج يهدف إىل تنمية مهارات التفكي والتخطيط ،وتعزيز ثقة الطفل بنفسه ،وتطوير مهاراته اإلبداعية ،ومهارات
التعبي عن النفس ،إضافّةً إىل حتمل املسؤولية والتعاون ،واملشاركة الفعالة ،والعالقات املتبادلة ،واملبادرة ،وتقوية وتدريب العضالت
الغليظة والدقيقة.
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القيَم:

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

التغيات والتغلب
يدرك األطفال قيم ّةَ كلّ فرد يف اجملتمع ،وقيمّةَ العالقات املتبادلة بني األفراد ،و ّطُرقًا جديدة للتأقلم مع ّ
على الصعاب.
يزداد شعور الطفل ابملسؤولية جتاه نفسه وجتاه اآلخرين احمليطني به.
نسعى إىل تطوير طفل يتحلّى ابملسؤولية الذاتية ،ومنسجم عاطفيًّا واجتماعيًّا.
تعزيزّاحلوارّالشائقّواملتعة.
تعزيز التواصل اإلجيابّ بني األطفال.
تعزيز ُمناخ تربويّ إجيابّ وممتع ينبذ العنف.
تنمية روابط عاطفية بني األطفال ،وتعزيز الشعور ابالنتماءّلديهم.

إعدادّوتطويرّإبتسامّشليان ّ
افيكيّهاجرّأورن
تصميمّجر
َ
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عنوان لكلُ أسبوع
سوف نقرتح ًُ
األسبوع األول  -هيا نتعاُرف
األسبوع الثاين  -صداقات جديدة
األسبوع الثالث  -نتعاون حتُ ننجح
معا ننتج ألعابنا
األسبوع الرابع ً -
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مقدمة:
البداايت اجلديدة مليئة ابملشاعر والتحدايت .وبداية عام جديد قد
صغيا .بداية عام جديد
كبيا كان ّأَّْم ً
تشكل حتد ًّاي لكلّ فرد مناً ،
ابلنسبة لألطفال هي بداية صداقات جديدةّ ،وعالقات جديدة،
ّوأشخاص جدد ،وبيئة جديدة.
وجدان حاجة ألن تكون أنشطتنا اخلاصةّهبذا الشهر حمفّزة ومشجعة
لبناء عالقات جديدة سليمة ،ترتكز على العمل اجلماعيّ ّوالثنائي،
لتسهم يف زايدة شعور األطفال ابالطمئنان والراحة ّواالنتماءّّوالرغبة
واألمان.

ٍ
ملزيدُمنُالتوسعُحولُبدايةُالسنةُالدراسيةُ،وكيفيةُمراعاةُاجلوانبُاملختلفةُ،ننصحُابالطالعُعلىُنشرةّ"بداايتّجديدة"ّ .
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"هيا نتعاُرف"
األسبوع األول
اليومّاألول

نشاطّ
افتتاحيّ

اليومّالثاين

مكعبّاملشاعر

اليومّالثالث

صباحكمّخي

عّ"الروضةّاحللوة"
أغنيةّ َّ

اليومّالرابع

نتشاركّيفّ...

اليومّاخلامس

نكونّفري ًقا

وجبةٌّساخنةٌّصحي ّةٌ
نشاطّإثرائيّ
تربويّ

نشاطّختاميّ

فريقّواحد

قصةّ"حذاءّلينةّ
متوتر"

فقاعاتّالصابون

كّ
امسيّوامسُ َ

أمساؤانّمنّالفسيفساء

ُكَرة وسؤال

اعرفينّمنّصفايت

تذكرتّأنّ...
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صفي اآلخر؟
أينّن ْ

سباقّالبالوانت

مقدمة:

انطباعا إجيابيًّا لدى األشخاص ،والّسيما األطفال؛ فهم حيتاجون إىل بيئة ُحمبة داعمة ومرحية .التع ّارف بني
البداايت اجليدة ترتك
ً
األشخاص اجلدد والتقرب منهم جيعل عملية االندماج والتأقلم أسهل على اإلنسان عامةّ ،وعلىّاألطفال خاصة .خيوض الطفل جتارب
حياتية بصورة يوميّة؛ إذ تسهم يف زايدة قدرته على التأقلم ومعرفة البيئة احمليطة به ،وتزيد شعوره ابلقبول واألمان ،على أن تكون هذه
اختيار األنشطة املالئمة لقدرات األطفال وميوهلم.
ُّ
التجارب إجيابية وانجحة ،وهوّما يؤكد أنّه علينا كطواقم تربوية تعليمية
الشعور ابلراحة واالطمئنان.
َّ
سوف نسلط الضوء ،يف بداايتنا هلذا الشهر ،على أنشطة تعمل على كسر وإذابة اجلليدّ ،وتُشيعّابلتايل

نشاط افتتاحيُ" :مكعب املشاعر"
املستلزمات:
مكعب؛ رسومات لبعض املشاعر الشائعة.
ي النشاط:
َس ُْ
جيلس األطفال على شكل حلقة دائرية .ترمي املرشدة املكعب يف وسط احللقة لّتَظهر على أحد أوجهه صورّةٌ تعربّ عن شعور معني،
األطفال الذين يتماثلون مع هذا الشعور على املشاركة ،وّتُوجّه النقاش من خالل طرح أسئلة ،حنو :عنّأيّشعورّتعربّ
َّ
فتشجع املرشدّةُ
أيضا تشعر ابلفرح؟ (إن كان الشعور هو الفرح) مىت ّيفّالغالب تشعر ابلفرح؟ َّمن هو الشخص الذي
الصورةّاليت أمامك؟ هل أنت ً
حني تراه ينتابك شعور ابلفرح؟ ما هي اللعبة أو الشيء الذي جيعلك تشعر ابلفرح؟...
عند انتهاء الطفل من التحدّث ،نتيح ألطفال آخرين يشعرون ابلفرح اإلمكاني ّةَ ملشاركة احلاضرين ،ثّ يرمي الطفل الذي شارك يف بداية
النشاط املكعب ليظهر وجه جديد للمكعب مع شعور جديد ،ليشارك طفل آخر بشعوره املماثل جتاهّالشعور الظاهر على وجه املكعب.
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نشاط إثرائيُ تربويُ :نشاط حركيُ "فريق واحد"
معلومات للمرشدين:
األنشطة اجلماعية تسهم يف ت ّوثيق العالقات بني األطفال وتعميق املعرفة بينهم .نبدأ بنشاطات مجاعية ،حبيث تتكون اجملموعة من زوجني
من األطفال ،ثّ ننتقل إىل نشاطات مجاعية حيث يكون عدد األطفال يف اجملموعة أكرب ،ليتسىنّ لألطفال التعارف علىّحنوّ تدرجييّ
وبعمق أكرب.
املستلزمات:
نوعا ما؛ زوجان من السالل الـﭘـالستيكية أو الدالء؛ كرات بالستيكية صغية؛ موسيقى محاسية.
زوجان من أكياس النفاايت السميكة ً
ي النشاط:
َس ُْ

كيس النفاايت
األول من كلّ فريق حلق ّةً مثبَّّـّتًا على ّقُطرها ُّ
يشرتك يف كلّ جولة زوجان من األطفال ليكون كلّ زوجّ فري ًّقا .حيمل الطفل ّ
مرتا ونص ًّفا أو م ّرتين (األمرّيتعلق
ليشكل سلة واسعة لرمي الكرات داخلها .أما الطفل الثاين ،فيقف مقابل زميله يف الفريق مبسافة تبعد ً
إحراز أكرب عدد من األهداف حىتّ
حماوال ّ
بسنّ األطفال ّوقدراهتم) .عند مساع املوسيقى ،يبدأ الطفل بقذف الكرات داخل الكيسًّ ،
توقّف املوسيقى ،أو حىتّ تفريغ سلة الكرات.

قواعد اللعبة:
الّنتخطى احلدّ املرسوم ابلالصق امللون عند قذف الكرات.
ستخدامها مرة أخرى.
ُّ
الّنلحق ابل ُّكرات اليت تسقط على األرض ال
نقوم إبحصاء ال ُّكرات يف كلّ كيس لإلعالن عن الفريق الفائز .كما نشي ابستمرار ،علينا التشديد على املتعة يف اللعّب ،الّعلى الربح
ابالستمتاع خالل اللعب.
ّ
أو اخلسارة ،ولكن يف الوقت نفسهّعلينا تدريب األطفال على تقبّل اخلسارة واالهتمام
صورة توضيحية للنشاط:

9

نشاط ختاميُ :قصة "حذاء لينة متوتر"-مكتبةُالفانوس

ُ

معلومات للمرشدين:
البّْرس ،والرسوماتّبريشة جواان مدينا ،والرتمجةّقامتّهبا منية جبايل نصار .قام ابلنشر شربل إلياس.
النصّ من أتليف كيث كا ّ
التعرف على أطفال آخرين ّواللعّب
مشاعر خمتلطة عديدة ،فهو متلهف للقدوم إليها و ّ
ُّ
األول يف الروضة /البستان
الطفل يف يومه ّ
َّ
ّتُر ّاود
واالستمتاع معهم ،ولكن يف الوقت ذاتهّتكون لديه مشاعر أخرى مربكة ،كالقلق واخلوف من اجملهول .لدى كلّ طفل توقعاته بشأن
دائما يكون الواقع حسب التوقّعات؛ ففي قصتنا اليوم
اليوم ّ
األول يف الرّوضةّ/البستانّ ،وبشأن املكان اجلديد الذي سينضمّ إليه ،وليس ً
نتطرق إىلّمجيع املشاعر اليت ختتلج يفّصدور األطفالّ،وإىل كيفية التغلب على خيبات األمل والتأقلم مع املكان واألشخاص
سوف ّ
اجلدد علىّحنوّ انجح.
يُسقّط الكاتب مشاعر القلق واخلوف ّاليتّتساور لينة على احلذاء ،مما يضفي متعة وتشوي ًّقا لدى األطفال ،وخيفف من وتية القلق
لديهم .نصّ "حذاء لينة متوتر" يسلطّالضوء على شعور األطفال ابلقلق واخلوف ،ويّـَ ّْعرض ّطُُّرّقًا للتغلّب على هذه املخاوف من خالل
التعاون واملساندة حني ساعد الطوق احلذاء على التغلب على اخلوفّ ،وكذلكّيظهر دعم األب لطفلته ّوتفهمه ّهلا ومساعدته ّإايها
أيضا من خالل اللعب معها وطرح األسئلة عليها.
للتغلّب على خماوفها ً
املستلزمات:
َُ
كتاب "حذاء لينة متوتر".
ي النشاط:
َس ُْ

نقرتح أن تعرض املرشدة صورة الغالف أمام األطفال ،وإاتحة الفرصة أمامهم الستنتاج مضمونّالقصة منّعنواهنا ،ثّ تقرأ القصة علىّ
مسامع األطفال بلغة سليمة مع عرض الصور لرتسيخ َّمشاهد وأحداث القصة .نوصي بطرح األسئلة بعد السرد وإدارة احملادثة مع األطفال
صبّأعينناّعند اختياران للقصة.
حول مغزى القصة لنتمكن من حتقيق أهدافنا اليت وضعناها نُ ْ
نوصي بتشجيع األطفال على تذكّر َّمشاهد من القصة من خالل رمسها على الورق األبيض؛ فتنشيط الذاكرة لدى األطفال يسهم يف
ترسيخ املعلومات اليت اكتسبوها من خالل السرد.
ّ
لرابطّالقصةّإضغطّهنا ّ
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ُ

عُ"الروضة احللوة "
نشاط افتتاحيُ :أغنية األطفالُ َ
معلومات للمرشدين:

يتعلم األطفال مبتعة من خالل الغناء والرقص .كلمات األانشيد اهلادفة تّـُّثْري قاموسهم اللغويّ واملعريفّ .الغناء يبعث اهلدوء والطمأنينة
يف قلوب األطفال.
ي النشاط:
َس ُْ

ع "الروضة احللوة" .نشجّعهم على ترديد الكالم .نكرر العرض أكثر من مرة لزايدة فرص حفظ اللحن والكالم
نعرض لألطفال أغنية َّ
لدى األطفال .لرابط األغنية اآلمن اضغط هنا.
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :فُقاعات الصابون"

معلومات للمرشدين:
جوا من املتعة والرتفيهّ،وذلك من خالل استخدام املاء والصابون إلنتاج ّفُقاعات من
يف نشاطنا اإلثرائيّ اليوم ،سوف هنيّئ لألطفال ًّّ
الصابون دون تقييدات أو حتديد .نقرتح أن نقوم بتجهيز الصابون مبشاركة األطفال ،واستخدام أدوات متاحة يف كلّ بيت لنفخ الفقاعات
حنوّ:خفّاقة البيض اليدوية؛ قشّ العصي،؛ مالعق بالستيكية؛ أغطية دائرية الشكل ( ُّم ْفَّرغ داخلها -إذا أمكنّذلك).املستلزمات:
َُ

صابون تنظيف األواين؛ ماء فاتر؛ وعاء كبي؛ خفّاقات؛ قشّ؛ مالعق؛ أغطية وغيها من األدواتّ(يفّاإلمكان إضافة أصباغ الطعام إىل
املاء والصابون)؛ موسيقى محاسية.
ي النشاط:
َس ُْ

من احملّبَّذ القيام ابلنشاط يف اخلارج .جنهّز بعض أوعية فيها ماء وصابون إلاتحة الفرصة أمام عدد أكرب من األطفال ملمارسة النشاط.
نوزع عليهم املوادّ اليت جهزانها مسب ًقا .نشغل املوسيقى ويبدأ األطفال ابللعب .علينا أنّنكون بني األطفال علىّحنوّ فعالّ ،وأنّنشاركهم
منوذجا لّلَّعّب بطريقة آمنة وسليمة.
اللعب لنمثل هلم ً
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ك"
نشاط ختاميُ" :امسي وامس َُ

املستلزمات:
َُ
خيوط صوف (أو أيّ نوع من اخليوط املتاح لدينا).
ي النشاط:
َس ُْ

ألعاب التعارف تسهم يف كسر اجلليد ّوجتاوز اخلجل لدى األطفال ،وابلتايل تعمل على تقريبهم ّبعضهم من بعض عند التعارف من
طريف اخليط مبساعدة املرشدة،
خالل األلعاب املمتعة .يقف األطفال مشكّلني شكل حلقة .ميسك كلّ زوجنيّثنائيني من األطفال أبحد َّ
ّمنهماّعلىّاآلخر .يتقدّمان إىل
بطريف اخليطّنفسه القيام أنّيتعرفّكل
حيث إنه على كلّ زوجنيّثنائيني من األطفال املمكسني َّ
َ
وسهال .أان خبي .وامسي فالن".
أهال ًّ
الوسط فيق ّول أحدمها لآلخر" :مرحبًا ،كيف حالك؟ أان امسي فالن .وأنت"؟ جييبه الطفل اآلخرًّ " :
ثّ يعيدان اخليط إىلّاملرشدة وجيلسان يف مكانـَّْيهما .تستمرّ اللعبة حىتّ جيلس اجلميع يف مقاعدهم .حتاول املرشدة تنشيط ذاكرة األطفال،
وتطلب إليهم ابلتناوب تذكّر اسم زميلهم يف اللعبة.

نشاط افتتاحيُ" :صباحكم خي"

ي النشاط:
َس ُْ

نقرتح أن جتهز املرشدة دمية الستخدامها بصورة يوميّة إللقاء التحية على األطفال من خالهلا .يشعر األطفال ابلسعادة عندما نستخدم
دمى حيبّوهنا لتبادل األحاديث معهم .يفّاإلمكان أن تسأهلم الدمية عن شعورهم اليوم ،عنّأمسائهم ،عنّأمساء يتذكّروهنا من اليوم
السابق...

نشاط إثرائيُ تربويُ" :أمساؤن من الفسيفساء"
املستلزمات:
َُ

ملون أبشكال وأحجام خمتلفة؛ ألوان توش مائية؛ أوراق بيضاء حبجم 4A؛ صمغ.
ّقُصاصات ورق َّّ
ي النشاط:
َس ُْ

املفضل تنفيذ النشاط مبجموعات صغية أو أزواجّثنائية .نكتب لكلّ طفل امسه خبطّ واضح على مساحة الورقة البيضاء بقلم توش
من َّّ
امللون فيحصل على صورة امسه مزينة ابلفسيفساء.
مائي ،ليقوم هو بتغطية اخلطّ ب ُّقصاصات الورق َّّ
يفّاإلمكان اختيار أزواجّثنائية من األطفال لديهم نفس االسم للعمل على نفس الطاولة؛ وذلكّأنّهذا األمر من شأنه أن يطور العالقة
املشرتكة بني األطفال تزيد من رغبتهم يفّالتقارب.
بينهما ،فاألمور ّ َ
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نشاط ختاميُ" :اعرفين من صفايت"
معلومات للمرشدين

ترمي األنشطة اخلتامية إىل تنشيط ذاكرة األطفال .ونشاطنا اليوم يعمل على زايدة دقّة املالحظة والقدرة على الوصف.
ي النشاط
َس ُْ

جيلس األطفال على شكل حلقةّدائرية ّ ،وجيلس أفراد الطاقم بينهم ملشاركتهم النشاط .تقوم املرشدة ابختيار أحد األطفال أو أفراد
الطاقم ،وتبدأ بوصفه مظهّرًّة الصفات اليت متيز هذا الطفل عن غيهّ ،وتتيح اإلمكانية أمام األطفال للتفكي وحماولة ختمني اسم الطفل
املوصوف من خالل الربط بني الصفات والطفل الذي قد تناسبه هذه الصفاتّ.يفّاإلمكان أن تضيف املرشدة صفات أخرى إذا تعذر
على األطفال معرفة اسم الطفل .يعملّهذا النشاط على تنشيط ذاكرة األطفال يف تذكّر أمساء زمالئهم اجلددّ ،وكذلكّيزيد من اهتمام
التعرف على صفات ومميزات كلّ طفل ،والبحث عن الصفات املشرتكة بينهم .علىّسبيلّاملثالّ،يفّ
األطفالّبعضهم ببعض من خالل ّ
اإلمكان أن تلفت املرشدة انتباه األطفال حني تصف أحدهمّأوّإحداهنّ بقوهلا" :شعره أملس مثل شعر فالن .لون عينَّـّْيها أزرق مثل
عيين فالنة".
لون َّْ
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نشاط افتتاحيُ" :نتشارك يفُ"...

ي النشاط:
َس ُْ
أحد األطفال الذين
جيلس األطفال على شكل حلقةّدائريةّ ،ويشاركون حبسب رغبتهم .يتقدم الطفل املشارك إىل وسط احللقة ،وخيتار َّ
فالان ألنّ َّشعره أجعد مثل شعري) .يفّاإلمكانّأالّيقتصرّاألمرّعلىّالصفاتّ،
يشرتكون معه يف إحدى صفاته (علىّسبيلّاملثال :أختار ًّ
أوّطفالّيشبههّيفّلون املالبس أوّاحلقيبة.
مشاهبًا حلذائه،
حذاءً ّ
طفال ينتعل ّ
فيختارّ ًّ
ً

نشاط إثرائيُ تربويُ" :كَُُرة وسؤال"
معلومات للمرشدين:

استخدام لغة سليمة مع األطفال يؤدي إىل تطوير قدرات األطفال اللغوية علىّحنوّ سليم .نستطيع إثراء األطفال مبفردات جديدة من
عاّلَمهم اليوميّ ،من خالل طرح األسئلة عليهم وإاتحة الفرص أمامهم للتفكي ثّ اإلجابة.
املستلزمات:
َُ

ُّكَّرة البحر؛ أقالم توش.
ي النشاط:
َس ُْ

ومالئما لقدرة األطفال على الفهم واإلجابة .جيلس األطفال على
ًّ
اال بسي ّطًا
ننفخ ال ُّكَّرة أوًّال ،ثّ نكتب على كلّ لون من ألّواهنا سؤ ًّ
السجّادة علىّهيئة حلقةّدائرية .ترمي املرشدة ال ُّكَّرة ابجتّاه أحد األطفال مع بدءّمساع املوسيقى .يستمرّ األطفال يفّتناّقُل ال ُّكَّرة يفّما
َّّ
بكف ّْي يديه ،فتطرح املرشدة
بينهم دون أن ترتفع الكرة عن األرض حىتّ توقّف املوسيقى .عندذاك ميسك الطفل الذي حصل على الكرة َّّ
السؤال الظاهر على وجه ال ُّكَّرة العلويّ ليجيب الطفل عن السؤال.
أمثلة لألسئلة :ما هي لعبتك املفضلة؟ كيف تصل إىل الروضة /البستان؟ ماذا حتبّ أن تتناول من األطعمة يف وجبة الفطور؟...
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نشاط ختاميُ" :تذكرت أنُ"...
معلومات للمرشدين:

يهدف النشاط إىل توثيق العالقات بني األطفال ،وزايدة اهتمام األطفال مبا حيبه زمالّؤهم.
ي النشاط:
َس ُْ

يفّاإلمكان إجراء حمادثة مع األطفال عن املعلومات اليت حصلنا عليها من زمالئنا الذين أجابوا عن األسئلة اليت كتبناها على ال ُّكَّرة،
فالان حيبّ اللون األمحر...
حماولني تذكّر بعض أقوال أصدقائنا ،حنو :تذكّرت أنّ ًّ

نشاط افتتاحيُ" :نكون فري ًقا"
املستلزمات:
َُ

بطاقات نكتب عليها أمساء األطفال؛ وعاء متوسّط احلجم.

ي النشاط:
َس ُْ
جيلس األطفال على هيئة حلقةّدائرية .توضح املرشدة اهلدف من النشاط .على كلّ طفل يرغب ابملشاركة أن يسحب بطاقة بشكل
عشوائيّ من الوعاء ملعرفة اسم شريكه يف اللعب يف النشاط األخي هلذا اليوم "سباق البالوانت" .وهبذا يكون كلّ زوجنيّثنائيني من
األطفال قد كوان فري ًقا.

اسم الطفل
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صفي اآلخر؟"
نشاط إثرائيُ تربويُ" :أين ُنِّ ُْ
معلومات للمرشدين:

يتجزأ من هذه
يف هذا النشاط ،سوف نسلط الضوء على أمهّيّة الفرد للمجموعة ،وإن كانت اجملموعة صغية؛ فهو ّوعمله جزء ال ّ
اجملموعة .نقرتح أن يكون النشاط زوجّيًّاّثنائيًّا لتتضح أمهّية كلّ من أفراد اجملموعة.
املستلزمات:
مقوى أبيض اللون؛ رسومات خمتلفة؛ أقالم تلوين متنوعة؛ الصقات خمتلفة األشكال واأللّوان؛ صمغ أو الصق شفاف.
كرتون ًّّ
ي النشاط:
َس ُْ

مسبَّـ ًقا رسومات خمتلفة مطبوعة على كراتني بيضاء ،وتقصها إىل أنصاف ،فيحصل كلّ طفل على نصف رمسة حسب
جتهز املرشدة ّْ
يلوهنا ّويزيّنها ابلالصقات املتاحة أمامه .يبدأ البحث عن نصفه اآلخر،
اختياره .نكتب اسم الطفل على اجلهة اخللفية من الرمسة ،ثّ ّ
ّوحني جيده يضمّ الطفالن النصفني ّويلصاقهما ليحصال على الرمسة كاملة مزينة بطريقة مميزة .مبا أهنما قاما بتلوين وتزيني النصفني علىّ
حنوّ فرديّ وعلى انفراد ،فمن املؤكّد أنّ النتيجة سوف تكون غريبة بعض الشيء وممّيَّزة ابلتأكيد.
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نشاط ختاميُ" :سباق البالونت"
مستلزمات النشاط:
َُ

أعدادا حبيث يكون لكلّ عدد اثنتان من البطاقات ( )...1-1-2-2-3-3-4-4-5-5؛
ابلوانت؛ بطاقات صغية نكتب عليها ًّ
وعاء أو سلّة صغية؛ موسيقى محاسية.
ي النشاط:
َس ُْ

بتكون الفريق الواحد من زوجنيّثنائيني من
يعتمد هذا النشاط على التعاون بني أفراد الفريق الواحد ،وحيتاج إىل الدقّة والتنسيق بينهمّ ،
جسدّيْهما يف القسم العلويّ منه (البطن) بدون استخدام األيدي .عند
األطفال حيث حيصل على ابلون منفوخ ،ميسكان به بني َّ
ابلتحرك يف مساحة الروضةّ/البستان مع احلفاظ على عدم سقوط البالون على األرض .الفريق الفائز
تشغيل املوسيقى ،يبدأ كلّ فريق ّ
هو الفريق الذي حيافظ على البالون دون إسقاطه حىتّ هناية السباق.
للعمل على توسيع دائرة الصداقات بني األطفال وت ّوثيق العالقات بينهم ،نقرتح أن نفتتح النشاط بقرعة عن طريقها جيري تكوين
جمموعات اللعّب املكونة من زوجنيّثنائيني من األطفال .ندعو األطفال ابلتناوب لسحب بطاقة من الوعاء أو السلة .على كلّ
طفلني حيصالن على نفس العدد أن يكوان فري ًقا لّلَّعب يف هذا السباق.
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"صداقاتُجديدة"
األسبوعُالثاين
اليومّاألول

نشاطّ

اليومّالثاين

صحيحّّ/خطأّّّّّ مكعبّاألشكال

افتتاحيّ

اليومّالثالث

فكر ثّ مخن()1

اليومّالرابع

فكر ثّ مخن()2

اليومّاخلامس

حروفناّمتشاهبة

وجبةٌّساخنةٌّصحي ّةٌ
نشاطّإثرائيّ
تربويّ
نشاطّ
ختاميّ

قصة
دستوران

أغنيةّ"الكلمةّاحللوة"

أغنيتناّاألوىل

كؤوسّورؤوس

لوحةّالصداقة

نـَ ْع ُربّالنفق
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الـﭘـازلّالعجيب

معاّمنررّال ُكَرة
ً

"الصديقان"

هديةّلصديقي

نشاطُافتتاحيُ" :صحيحُُُُُُ،خطأُُ"
معلوماتُللمرشدين:

من الضروريّ وضع األنظمة والقواعدّالسلوكية للحصول على بيئة آمنة وتكوين ُمناخ تربويّ سليم؛ فاألنظمة والقواعدّالسلوكية تعمل
قيما وعاداتّ سليم ّةً يف التعامل اليوميّ مع اآلخرين .تصبح فائدة األنظمة
على محاية األطفال واحملافظة على حقوقهم ،وّتُكسبهم ًّ
والقواعدّالسلوكية أكرب أبضعاف حني يشارك األطفال يف وضعها بعد مناقشتها وفهمها جي ًدا.
ي النشاط:
َس ُْ

ّ
علىّحنو
معا يف الروضة ّ/البستان
نقرتح أن جنلس مع األطفال على األرض ،مشكلني حلقة كبية .جنُّري معهمّحمادثة عن وج ّودان ً
يوميّ ،و ّطُرق التعامل السليمة واملقبولةّ ،والّلَّعّب واملشاركة .نتحدث معهم عن املسموحات قبل املمنوعات .نتيح اإلمكانية أمام األطفال
بطرح أفكارهم وجتارهبم.
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :دستورن"

مستلزمات:
َُ
جمهزة مسب ًقا.
كرتون ﭘـريستول؛ أقالم توش؛ رسومات إيضاحية َّّ
ي النشاط:
َس ُْ

بعد احملادثة اليت أجريناها يف النشاط االفتتاحيّ هلذا اليوم ،نوثق األفكار اليت ذكرانها على الـﭘـريستول بواسطة الرسومات التوضيحية اليت
جهزانها .يفّاإلمكان أن تضيف املرشدة الرسومات إذا كانت تتمتع مبوهبة الرسم ،أو إذاّكانت رسوماهتا واضحةّ.حنن نثق بطواقمنا
خط وسطّ
وإبداعاتّأفرادها .هناك طرق عديدة لتوثيق األنظمة والقواعدّالسلوكية على قطعة الـﭘـريستول .نقرتح أن خنطط على الكرتون َّّ
األول إشارة "صحيح" ويف النصف الثاين إشارة "خطأ" ،ثّ نقوم مبشاركة األطفال برسم أو إلصاق
طولّيًّاّ ،ونكتب يف أعلى النصف ّ
رسومات تدلّ على أفعال وسلوكيات مقبولة حتت إشارة الصحيح ،ورسومات السلوكيات غي املقبولة واملمنوعة حتت إشارة اخلطأ.

نشاط ختاميُ :أغنية "الكلمة احللوة"
معلومات للمرشدين:

أغنية "الكلمة احللوة" للفنانة األردنية "سناء معشر" غنية ابلتعابي
واملفردات اجلميلة .من خالهلا يتعلم األطفال مفردات جديدةّ ،
ويكتسبون طرّقًا مجيلة يف التعامل مع اآلخرين بلطف.
املستلزمات:
َُ
بطاقات حتويّمفردات األغنية اليت نريد إكساهبا لألطفال
عفوا؛
شكرا؛ ً
(يفّاإلمكان أن تكون مكتوبة ومرسومة ،حنوً :
من فضلك؛ لو مسحت؛ صباح اخلي؛ مساء اخلي؛ حببك)...؛ أغنية "الكلمة احللوة"؛ مكربّ صوت؛ شبكة إنرتنت فعالة.
الرابط اآلمن لألغنية
ي النشاط:
َس ُْ

نتحدث مع األطفال عن املفردات اليت نستعملها يف املواقف املختلفة .خنترب معرفة األطفال من خالل احملادثة من خالل طرح بعض
صباحا؟ ماذا نقول للماما حني جتهز لنا الطعام؟ إذا َش َكَران أحد ،فماذا نقول له؟ إذا أردان
األسئلة ،حنو :ماذا نقول عندما نستيقظ ً
معروفًا أو طلبًا من أحد ،فماذا نقول؟ بعد التعرف على املفردات واستخدامها يف املوقفّالصحيح أو السياق الصحيح ،نشغل تسجيلّ
مساع األغنية حىتّ يتمّ تذويت وحفظ الكالم واللحن من قبل األطفال.
معا .نكرر إ ّْ
األغنية على مسامع األطفال ونشجّعهم على الغناء ً
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األطفال على مدار السنة ،لّما فيها من تعابي ومفردات تسهم يف تغييّ سلوك األطفال وحثّهم على اتباع
َّ
نقرتح أن تالزم هذه األغنية
واستخدام املفردات واألساليب اللطيفة.

نشاط افتتاحيُ" :مكعب األشكال"

معلومات:
البصرية لدى األطفال ومتييز األشكال اهلندسية .عندما تكون الذاكرة
يسهم نشاطنا االفتتاحيّ
َّ
املخصص لليوم يف تنشيط وتنمية الذاكرة َ
وقتًا أطول ،وابلتايل يَسهل استخراجها عند
املكتسبة وحفظها ّ
البصرية متطورة لدى األطفال ،تزداد قدرهتم على تذويت املعلومات
َ
َ
احلاجة.
املستلزمات:
َُ

املكعب الذي قمنا بتجهيزه يف األسبوع املاضي لنشاط املشاعر (مع تبديل بطاقات املشاعر ببطاقات األشكال اهلندسية).
ي النشاط:
َس ُْ
جيلس األطفال يف مقاعدهم على شكل حلقةّدائرية .يشارك األطفال حسب الرغبة .يرمي الالعب املكعّبّ ،وحياول متييز وتسمية
الشكل اهلندسيّ ّنفسه،
ُّ
الشكل اهلندسيّ الذي يظهر على الوجه العلويّ منه ،ثّ يبحث عن عناصر موجودة يف الروضة ّ/البستان هلا
حنو :دائرة؛ّساعة؛ مصباح؛ طاولة...
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :أنشودتنا األوىل"
معلومات للمرشدين:

املنتَجات املصنوعة من املوادّ اإلنتاجية؛ فكلّ م ّنتَج خيلقه الفرد أو األفراد ويصبح ذا فائدة هو
اإلبداع يف االبتكار واإلنتاج ال يعين فقط ّ
طوّران لديهم القدرة على الدقة واإلتقان يف العمل ،وتزيدان
كتُهم يف إنتاج أعمال فنـية إبداعيةّ ،تُ ّ
عمل إنتاجيّ .مبادرّةُ األطفال ،ومشار ّ
املنتَج الذي ّأُجنَّز أو أُنتّ َّج مبجهودهم اخلاصّ أكرب
أيضا ،فتكون الفائدة من ّ
لديهم الشعور بقيمة العمل الذي قاموا به وقيمة أنفسهم ً
املنتَجات أو األلعاب اجلاهزة.
بكثي من الفائدة اليت حيصلون عليها من ّ
املستلزمات:
َُ

ورق أبيض حجم 4A؛ أقالم رصاص؛ أقالم تلوين.
ي النشاط:
َس ُْ

جنُّري حمادثة مع األطفال عن أغاين وأانشيد األطفال اجلميلة اليت حيبون مساعها .نوضح هلم مراحل ابتكار أو إنتاج األغنية .موضوع
معا هو الصداقة .نبدأ بتوجيه األطفال الختيار الكالم .ندرهبم على اختيار كالم يالئم موضوع األغنية:
أغنيتنا اليت سوف نقوم بتأليفها ً
مفردات قريبة من عامل األطفال؛ مفردات تسهم يف تذويت عادات الصداقة وقّّيَمها .نلفت انتباه األطفال إىل القافية يف هناية كلّ مجلة،
ونساعدهم على اختيار مفردات .نكتب كلمات األغنية ،وحناول إرفاق بعض الرسومات لتوضيح الكالم ومساعدة األطفال على حفظ
الكالم وترسيخه .يفّاإلمكان اختيار أغنية مألوفة لدى األطفال واستخدام حلنها ألغنيتهم األوىل اليت قاموا بتأليفها .يفّاإلمكان أن
اثبتًا ويومّيًّا يف اللقاء االفتتاحيّ نفتتح هبا دوامنا
عنصرا ّ
يتدرب األطفال على الغناء بصورة يوميّة يف النشاط االفتتاحيّ ،لتصبح األغنية ًّ
علىّحنو يوميّ.
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نشاط ختاميُ" :كؤوس ورؤوس"
معلومات للمرشدين:

يذوت األطفال عدد رؤوس كلّ من األشكال اهلندسية.
نشاطنا اخلتاميّ اليوم عبارة عن نشاط حركيّ تعليميّ من خالله ّ
املستلزمات:
َُ

ملون؛ كؤوس أحادية االستعمال؛ كرات ﭘـالستيكية.
كرتون َّّ
ي النشاط:
َس ُْ
امللون مسب ًقا على شكل
ختتار املرشدة اثنني من األطفال الراغبني ابملشاركة .تقوم برتتيب األشكال اهلندسية اليت جهّزهتا من الكرتون َّّ
مسارّيْن لكلّ العب مسار من األشكال اهلندسية .حيصل كلّ العب على عدد من الكؤوس وال ُّكَّرات .عند بدء مساعّاملوسيقى ،تبدأ
َّ
املنافسةّ ،وعلى كلّ متسابق أن يغطّي رؤوس األشكال اهلندسيّة ابلكؤوس ،ثّ يضع على ّفوهة كلّ كأسّ ُّكَّرةًّ من نفس لون الشكل
اهلندسيّ -علىّسبيلّاملثال :يضع ثالث كؤوس على رؤوس املثلث ،وعلى ّفوهات الكؤوس يضع ُّكَّرات ابللون األصفر حني يكون
لون املثلث أصفر .الالعب الفائز هو الالعب الذي ينهي الـ َّم َّهمة أوًّال وبطريقة صحيحة.
غرضا حيبّ ّونه ،على أن حيافظوا عليه خمّبَّّأً فال يراه
مالحظة :نطلب منّجمموعةّ معينة من األطفال أن ُّْحيضّروا معهم من البيتّلليوم التايل ً
زمالّؤهم.
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فك ُْر ثُ
نشاط افتتاحيُُِّ " :
املستلزمات:
َُ

ن"()1
خ ُْ
ُِّ

صندوق املفاجآت؛ أغراض األطفال اليت أحضروها.

ي النشاط:
َس ُْ

جيلس األطفال على شكل حلقةّدائرية ّّ ،وتضع املرشدة الصندوق على الطاولة يف وسط الدائرة .تضع املرشدة الغرض الذي أحضره
الطفل داخل الصندوق .يبدأ الطفل بوصف الغرض الذي أحضره :لونه ...شكله ...حجمه ...مصنوع منّ ...يُستخدم لـّ...
يتيحّذلك الفرصة أمام زمالئه للتفكي ومن َّث التخمني .بعد الكشف عن الغرض ،يتحدث الطفل بتوسع أكثر عن الغرض وعن عالقته
به :ملاذا حيبه؟ َمن أحضره له؟ مىت حيبّ أن يستخدمه أو يلعب به (إذا كان احلديث عن لعبة)؟...

نشاط إثرائيُ تربويُ" :لوحة الصداقة"
معلومات للمرشدين:

العمل اجلماعيّ يعمل على زايدة شعور األطفال ابالنتماءّ ،وكذلكّ ّيزيد الشعور ابملسؤولية جتاه اجملموعة ،وهذا من شأنه تقوية وت ّوثيق
العالقات بني األطفال يف الروضة /البستان.
املستلزمات:
َُ

ملونة َوأوراق بيضاء؛ أقالم تلوين متنوعة؛ مّقصّ؛ صمغ؛ الصقات أبشكال وألوان عديدة.
كراتني َّّ
ي النشاط:
َس ُْ
حيصل كلّ زوجنيّثنائيني من األطفال على ورقة بيضاء حبجم  ،4Aوحيصالنّّكذلك على مجيع املوادّ واألدوات املذكورة أعاله .يقومان
ابلتعاون والتخطيط املشرتك إبنتاج لوحة تعربّ عن الصداقة ،حنو :تكوين طفلني ميسكان ابأليدي من الكراتني واملوادّ األخرى؛ّتكوين
أطفال يلعبون يف حديقة األزهار ...يفّاإلمكان أن نوجه األطفال إلنتاج لوحة الصداقة بطريقة وأسلوب يالئمان قدراهتم.
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نشاط ختاميُ" :نَ ْعبُ النفق"

معلومات للمرشدين:
جوا من الفرح يف الروضة /البستان .أجواء الفرح والسعادة تسهم يف ّزايدة حمبة األطفال للمكان.
املسابقات واألنشطة احلماسية ّتُشيع ًّ
املستلزمات:
َُ

امللون اجلاهز أو عجال بالستيكية؛ كراسي األطفال.
نفق القماش َّّ

ي النشاط:
َس ُْ
هنيّئ مساحة آمنة داخل الروضة /البستان ،ويفّاإلمكان أن ميارس األطفال النشاط يف الساحة اخلارجية إذا كانت آمنة .نقوم بتجهيز
اآلخر يكون من العجال البالستيكية وكراسي األطفال أنفسهم ،حيث نثبت
نفقني .يفّاإلمكان استخدام النفق اجلاهز إذا ُوجد ،والنفق َّ

نوعا ما ليمرّ األطفال من حتته.
كلّ عجل على ظهرّأحد الكرسّيَّ ْ ّ
ني .نعمل على هذا النحو حىتّ يصبح لدينا نفق طويل ً

امسًا لكلّ فريق ( فريق األبطال؛ فريق الشجعان؛ النجوم؛ الكواكب .)...يقف كلّ فريق يف طابور.
معا ّ
يتوزعّاألطفالّيفّفريقني ،خنتار ً

ني من األطفال حبسب َّدّْوره يف الطابور.
نيّثنائّيَّ ْ ّ
زوج ْ ّ
السباق أو ُّل َّ
َّ
يبدأ

غرضا حيبّ ّونه من البيت ،على أن حيافظوا عليه خمّبَّّأً
مالحظة :نطلب إىل أفرادّجمموعة جديدة من األطفال أن ُّْحيضّروا معهم لليوم التايل ً
حبيث ال يراه زمالّؤهم.

فك ُْر ثُ
نشاط افتتاحيُُِّ " :
املستلزمات:
َُ

ن"( )1
خ ُْ
ُِّ

صندوق املفاجآت؛ أغراض األطفال اليت أحضروها.

ي النشاط:
َس ُْ

الغرض الذي
َّ
جيلس األطفال على شكل دائرة حبيث تضع املرشدة الصندوق على الطاولة يف وسط الدائرة .تضع املرشدةّداخل الصندوق
ستخدم لـّ...
أحضره الطفل .يبدأ الطفل بوصف الغرض الذي أحضره :لونه ...شكله ...حجمه ...مصنوع مّنّ ...يُ َّ
يتيح الفرصة أمام زمالئه للتفكي ومن َّث التخمني .بعد الكشف عن الغرض ،يتحدث الطفل بتوسع أكثر عن الغرض وعن عالقته به:
ملاذا حيبه؟ َمن أحضره له؟ مىت حيبّ أن يستخدمه أو يلعب به؟ (إذا كان احلديث عن لعبة)...
لالستزادة ،مرفق رابط لقاء للوصف واملقارنة مع املرشدة أنوار األنوار
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :ال ﭘ ازل العجيب"

املستلزمات:
َُ
مقوى؛ صمغ.
ّرمسة من عامل الطفولة؛ أقالم تلوين ﭘـاندا؛ كرتون ًّّ
ي النشاط:
َس ُْ

نوزعّاألطفالّيف جمموعات صغية .ختتار اجملموعة إحدى الرمسات اجلاهزة .تقص ّاملرشدةّالرمسة إىل عدد من القطع يالئم عدد أفراد
اجملموعةّ.يلون كلّ طفلّحسب ّرغبته القطعة اليت حصل عليها .بعد االنتهاء من تلوين مجيع القطع ،جتمع كلّ جمموعة القطع وإلصاقها
على الكرت ّون املقوى ليحصلّأفرادها على لوحة عجيبة أبلواهنا اجلميلة.
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معا منرر الكَُُرة"
نشاط ختاميُ :لعبة " ً
معلومات للمرشدين:

يضا أن يدرك الطفل قيمة العمل الذي
من املهمّ جدًّا تدريب األطفال على التعاون واملشاركة من خالل األنشطة املختلفة .من املهمّ أ ً
هاما يف إجناح عمل اجملموعة.
يقوم به ،وابلتايل يدرك أنّ له َّدّْوًّرا ًّّ
املستلزمات:
َُ

مقاعد األطفال؛ كرة متوسّطة احلجم؛ موسيقى محاسية.

ي النشاط:
َس ُْ

مسارا من املقاعد .يشاركّيف اللعب زوجانّثنائيان من األطفال
نرتب املقاعد حسب الصورة التوضيحية املرفقة أسفل النشاط ،لنكون ً
معا بدون اإلمساك هبا بكفوف األيديّ ،وعليهما احملافظة على الكرة ّومنّاملمنوع إسقاطها على
يف كلّ جولة ،عليهما مترير الكرة ً
األرض حىتّ االنتهاء من مسار املقاعد.
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نشاط افتتاحيُ" :حروفنا متشاهبة"
معلومات للمرشدين:

األول
فيزداد اهتمامه ابمسه وابحلرف ّ
املبكّرة ّ
كثيا ما ينشغل الطفل يف مرحلة الطفولة ّْ
اسم الطفل هو عبارة عن ُّهويته اليت متيزه عن غيه ،و ً
منه ،وبتشاهبه مع حروف وأمساء زمالئهم .هذه احلقيقة قد تزيد الرتابط بني األطفال ،والّسيما حني جيدون ما هو مشرتك بينهم.

يفّاإلمكانّاستبدالّمضمونّالنشاطّلّّ"صورنُمتشاهبةُ"معّاألطفالّصغييّالسنّوتبينّنفسّطريقةّالتنفيذّولكنّمعّصورّاألطفالّ

وليسّبطاقاتّاحلروفّ،نتيحّإمكانيةّإجيلدّالتشابهّبنيّصورهمّ(ألوانّاملالبسّ،الشعرّ،العيونّ ّوغيها) ّ
املستلزمات:
بطاقات احلروف األبتثية منفصلة؛ حلقات بالستيكية؛ دفّ.
ي النشاط:
َس ُْ

عددا من األطفال الذين تتشابه احلروفّاألوىل من أمسائهم.
نقرتح أن نبعثر احللقات على األرض ونضع داخل كلّ حلقة حرّفًا .خنتار ًّ
الدوران حول احللقات .عند توقّف النقر على الدفّ ،يقف كلّ طفل داخل
بدّْورهم ابحلركة و َّ
نبدأ ابلنقر على الدفّ ،فيبدأ األطفال َّ
العجل أو احللقة اليت يف داخلها بطاقة أول حرف من امسه ،فيلتقي األطفال الذين تبدأ أمساّؤهم ابحلرف نفسه داخل ذات احللقة .هذا
النشاط يسهم يف إكساب األطفال معلومة إضافية عن زمالئهم يف الروضةّ/البستان.
لالستزادة ،مرفق رابط معرفة احلروف مع املرشدة ال ُّق ّطْرية أنوار األنوار
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نشاط إثرائيُ تربويُ :قصة "الصديقان" – مكتبة الفانوس ُ

معلومات للمرشدين:
قصة "الصديقان" من أتليف كوثر سعيدّ ،ورمساهتاّبريشة ميس حاجّ حيىي ،وهيّمنّنشرّدار النهضة.
كثيا ما يعتقد األطفال أنّ الصداقة هي بني شخصني
تطرح القصة مواقف يواجهها األطفال خالل بناء عالقات صداقة مع أتراهبمً .
اثنني فقطّ ،وأنهّإذا انضمّ إليهما شخص اثلث فهذا يعين تدمي العالقة .القصّة تعمل على زايدة خربات األطفال بشأن بناء عالقات
تقاسم الصداقات وتوسيع دائرهتا.
الصداقة واحلفاظ عليها ،وّتُكسّبهم مهارات يف ُّ
املستلزمات:
َُ

قصة "الصديقان".
ي النشاط:
َس ُْ

تَـ ْعرض املرشدة صورة الغالف أمام األطفال .تتحدث معهم بضع دقائق قبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم مساحة للتخمني واالستدالل على
مضمون القصة من خالل صورة الغالف :ما هي ُهوية القصة؟ (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلف؛ اسم الرسام) .توضح املرشدة أمهية
وجود الرمسات لألطفال ،وتساعدهم على فهم وإدراك أحداث القصة ،ثّ تبدأ بسرد القصة وعرض الصور خالل السرد.
ّ
لرابطّالقصةّإضغطّهنا ّ
ّ

"الصديقان"
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نشاط ختاميُ" :هدية لصديقي"
معلومات للمرشدين:

نرى أنّ تبادل اهلدااي بني األطفال من شأنه أن ي ّوثق العالقات بينهم .نلفت انتباه املرشدين إىل ضرورةّالتأكّد من أنه قدّجرى اختيار
مجيع األطفال للحصول على هدية من صديق ،ونقرتح التدخل إن مل حيدثّهذاّاالختيارّ ّ،وذلك من خالل توجيه األطفال إىلّاختيار
زمالئهم الذين مل ُخيتاروا بعد.
املستلزمات:
َُ

ملونة؛ أقالم تلوين خشبية؛ مّقصات.
رسومات قلوب مطبوعة على كّراتني َّّ
ي النشاط:
َس ُْ

خيتار الطفل الذي يرغب بتقدمي هديّة لصديقّ رمس ّةَ القلب مع ربطة العنق .أما الطفل الذي يرغب بتقدمي اهلدية لصديقة ،فيختار رمسة
القلب مع الوردة .يقصّ األطفال القلب ثّيلونون الوردة أو ربطة العنق ،ثّ يقدمها ملن يرغب من األصدقاء.
وقدراهتم يف ال َّقصّ غي متطورة ،ففيّ
مالحظة :يفّاإلمكان ختطيط تنفيذ النشاط حسب قدرات ومرحلة منوّ األطفال؛ فإذا كانت سنهم ّ
االكتفاءُ بتلوين الطفل واختيار الصديق.
ّ
استبدال ال َّقصّ ابلتخرمي أو بتجهيز القلوب مقصوصّةً ،و
ُّ
اإلمكان
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نتعاون حتُ ننجح
األسبوعُالثالث
اليومّاألول
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اشتقتّإىل...

اليومّالثاين

أغنيةّ"زرعناّجزرة"

اليومّالثالث

سلوىّايّسلوى

اليومّالرابع

صيادّماهر

اليومّاخلامس

أفرقعّابلوانّ
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وجبةٌّساخنةٌّصحي ّةٌ
نشاطّ
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َمجعّاألشكال
أ ُّ

نتحدثّعنّلوحتنا

ختميّاألول

سحرّالصابون

نشاطُافتتاحيُ" :اشتقتُإىل"...

معلوماتُللمرشدين:
نتيح الفرصة أمام األطفال للتعبي عن مشاعرهم جتاه أصدقائهم اجلدد .نّـُّثْري قاموسهم اللغّويّ مبفردات جديدة من خالل تبادل
األحاديث واإلفصاح عن مشاعرهم.
ي النشاط:
َس ُْ

جيلس األطفال على شكل حلقةّدائرية صغية للمحافظة على اإلصغاء .يفّاإلمكان أن خنتار األطفال للمشاركة عن طريق القرعة.
نشجع األطفال للتعبي عن اشتياقهم لزمالئهم ّوللبيئة اجلديدة واألنشطة اليومية يف دوام "براعم" اجلديد.

معا"
نشاط إثرائيُ تربويُ" :نبدع ً
معلومات للمرشدين:

العمل على ت ّوثيق العالقات بني األطفالّ،وذلك من خالل األنشطة اليت ترتكز
من أهمّ أهداف عملنا مع األطفال يف هذا الشهر ُّ
على العمل اجلماعيّ ّواملشاركة والتعاون.
املستلزمات:
َُ

ملون؛ صمغ.
لوحات لرمسات خمتلفة على كرتون أبيض متوسط احلجم 3A؛ رمل َّّ

ي النشاط:
َس ُْ

جيلس األطفال يف جمموعات صغية حسب اختيارهم .نعرض لوحات الرمسات أمامهم ،فتختار كلّ جمموعة الرمسة اليت ترغبّفيها.
امللون.
امللون والصمغ ،ابإلضافة إىل ّفَراشي دهان ملدّ الصمغ ،ثّ تبدأ اجملموعات بتلوين رمساهتا ابلرمل َّّ
حتصل كلّ جمموعة على الرمل َّّ
بعد انتهاء كلّ اجملموعات من العمل ،نقرتح أن نعرض مجيع اللوحات ونّـُّثْين على طريقة تنفيذ النشاط ،وعلىّالتعاون الذي شهدانه
خالل العمل واملشاركة الفعالة.
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نشاط ختاميُ" :سؤال وجواب"
املستلزمات:
َُ

قارورة ماء صغية.
ي النشاط:
َس ُْ

جنلس مع األطفال على َّسجّادة الروضةّ/البستان على شكل حلقة .يبدأ أحد أفراد الطاقم ابللعب لتوضيح طريقة اللعب لألطفال.
متاما ،حنو :ما هو لونك املفضّل؟
ّنُدير القارورة وننتظرها حىتّ تتوقف عن الدوران ،فنوجه سؤ ًّ
اال إىلّالطفل اجلالس مقابل فوهة القارورة ً
ماذا حتبّ أن تتناول يف وجبة الفطور؟ مع من حتبّ أن تلعب؟ ...عندما جييب الطفل عن السؤال ،أيخذ القارورة ليلعب بنفس
الطريقةّ ،ونعيدّال َكرة...
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نشاط افتتاحيُ :أغنية "زرعنا جزرة"
معلومات للمرشدين:

أغنية "زرعنا جزرة" ّتُ ّْكسّب األطفال مهارات عن التعاون ،وعن قيمة الفرد وأمهية وجوده يف اجملموعة.
املستلزمات:
َُ

شاشة عرض؛ جهاز عرض ضوئيّ؛ مكربّ صوت؛ رابط أغنية "زرعنا جزرة" .
ي النشاط:
َس ُْ

يستمعّاألطفالّإىلّاألغنية .من اجلدير ابلذكر أنّ أغنية "زرعنا جزرة" هي أغنية مألوفة وحمبوبة لدى األطفال .يفّاإلمكان أن ميثل
األطفال األغنية بتقليد الشخصيات حسب ظهورها ووظيفتها .نوضح لألطفال أمهية التعاون ّومساعدة اآلخرين لتحقيق األهداف.
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :لوحتنا الفسيفسائية"
املستلزمات:
َُ

امللون؛ صمغ؛ رمسة جزرة كبية على أوراق بيضاء حبجم .3A
قُصاصات من الورق َّّ
ي النشاط:
َس ُْ

وعلىّكمية كافية من
مكونة منّ 6-5أطفال .حتصل كلّ جمموعة على رمسة جزرة كبيةّ ّ،
توزع املرشدة األطفال يف جمموعات صغية َّّ
ال ُقصاصات ابللونني الربتقايلّ واألخضرّ ،وصمغ وم َقصات .تغطي كلّ جمموعة الرمسة ب ُّقصاصات الورق ،لتحصل على جزرة من
الفسيفساء .نقرتح أن تتنقل املرشدة بني اجملموعات لتُّـّثْين على عمل كلّ جمموعة وتُّـّْبدي إعجاهبا ابلتعاون بني أفراد اجملموعة ،وعلى
املشرتك.
ّ
املنتَجات اليت حصلوا عليها نتيجة هذا التعاون والعمل َّ

نشاط ختاميُُِّ " :
مرر الكَُُرة"
معلومات للمرشدين:

من خالل نشاطنا اخلتاميّ اليوم ،سوف يدرك األطفال أمهية التعاون بني أفراد اجملموعة الواحدة ،وأنّ لكلّ فرد يف اجملموعة َّم َّهمة تقعّ
على عاتقه مسؤولية القيام هبا على أكمل وجه.

مستلزمات النشاط:
َُ

جمموعتان من الكرات البالستيكية بلونني خمتلفني؛ مقاعد األطفال؛ أربع حلقات بالستيكية؛ موسيقى محاسية.
ي النشاط:
َس ُْ

نرتب املقاعد على شكل طابورين متوازيني ،حبيث يكون يف كلّ طابور مثانية إىل عشرة مقاعد (حسب عدد األطفال يف اإلطار).
ال خلف املقعد األخي من كلّ طابورّ.نوزعّاألطفالّيفّ
ج ًّ
ال أمام املقعد األول من كلّ طابور ،وحلقّةً أو َّع َّ
ج ًّ
نضع حلقة أو َّع َّ
جمموعتني متساويتني .جيلس كلّ فريق على املقاعد يف الطابور ليشكل سلسلة بشرية .عند بدء مساعّاملوسيقى ،على األطفال أنّينقلّ
جل اخللفيّ .يستمرّ ّويكرر
الع َّ
وصوال إىل َّ
جل األماميّ من خالل متريرها أبزواج إىلّالطفل اجلالس خلفهًّ ،
الع َّ
كلّمنهم ال ُّكرات من َّ
جل اخللفيّ
الع َّ
جل اخللفيّ .الفريق الذي يوصل ال ُّكَّرات مجيعها إىل َّ
الع َّ
األطفال العملية إىل أن يّـَ ّْفرغ العجل األماميّ من ال ُّكَّرات وميتلئ َّ
نوعا ما .يف هناية اللعبة ،نقوم إبحصاء
أوًّال هو الفريق الفائز .نشي أنه على الفريقني البدء بنقل ال ُّكرات يف نفس الوقت وبسرعة كبية ً
مجََّعها كلّ فريق .من املهمّ أن نّـُّثْين على التعاون واملشاركة بني أفراد اجملموعة ،وأن نعطي أمهية لقيمة العمل اجلماعيّ ال
ال ُّكرات اليت َّ
للنتيجة.
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نشاط افتتاحيُ" :سلوى اي سلوى"

ي النشاط:
َس ُْ

يشكل األطفال حلقة مغلقة .يشارك الطفل الذي يرغب بذلكّ ،فيَدخل وسط احللقة حبيث جيلس بوضعية القرفصاء ،مغطيًا وجهه
كأنه ابكّ أو حزين .يقوم األطفال يف احللقة مبناداة الطفل الالعب:
 "سلوى اي سلوى ليش َّع ّْمّتبكي"؟ "بدي رفيقايت".ب يَالّ قومي نـَقي".
 "طَ ّْقائال" :أنتّمجيل/ة ...أنتّمجيل/ةّ...اخرتتكّأنتّايّفالن"،
مشيا إبصبعه إىل زمالئه ًّ
يقف الالعب ويبدأ ابملرور على األطفالً ،
ويَذكر اسم الطفل الذي اختاره لتؤكد املرشدة حضور الطفل.

نشاط إثرائيُ تربويُ :قصة "القنفذ الصغي" ُ-مكتبة الفانوس

معلومات للمرشدين:

برتمجتها إايد برغوثي.
قصة "القنفذ الصغي" من أتليف زمانيلّ ،ورمساهتاّبريشة فينّسا غوتييه .قام ّ
تتحدث القصة عن قيمة الصداقة واملشاركة ،وعن التنازالت اليت ّنُضطرّ إىل تقدميها من أجل أصدقائنا ،ويفّسبيل احلفاظ على هذه
الصداقة.
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املستلزمات:
َُ

قصة "القنفذ الصغي"؛ جهاز عرض ضوئيّ.
ي النشاط:
َس ُْ

جيلس األطفال على شكل حلقة دائرية مفتوحة؛ فتلك هي الوضعية املالئمة لنشاطات حتتاج إىل الرتكيز واالنتباه .تَـ ّْعرض املرشدة صورة
الغالف أمام األطفال .تتحدث معهم بضع دقائق قبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم مساحة للتخمني واالستدالل على مضمون القصة من
خالل صورة الغالف :ما هي ُهوية القصة؟ (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلف؛ اسم الرسام) .توضح املرشدة أمهية وجود الرمسات يف
مهما يف التذكر وترسيخ املعلومات .بعد
القصص ،فهي تسهم يف تذكر األطفال ألحداث القصة؛ إذ إنّ لذاكرةّاألطفال البصرية َد ْوًّرا ًّ
سرد القصة ،نسلط الضوء على أمهية املشاركة بني األفراد يف اجملموعة الواحدة ،ونوضح لألطفال أمهية احلفاظ على الصداقة واألصدقاء
وإن خسران بعض األشياء (حنو :لعبة؛ رمسة؛ أكلة؛ نشاط معنيّ) .نشدد على ضرورة القيام مبا حنبّ ،ال مبا حيبه غيان ،ولكن يف الوقت
ذاته نبقى أصدقاء وإن اختلفت ميولنا ورغباتنا .نعلم األطفال احرتام رأي أصدقائنا وإن اختلف عن رأينا؛ فهذا ال مينع أن نكون
أصدقاء مع اختالفات يف الرأي.
يفّاإلمكان أن نسرد القصة خالل عرضها على شاشة اجلهاز الضوئيّ اخلاصّ ابلروضة /البستان؛ فرؤية الـ َّمشاهد بوضوح تسهم يف
تذكّر األحداث وترسيخها يف ذاكرة األطفال.
لرابطّالقصةّإضغطّهنا ّ
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نشاط ختاميُ" :أمجل ما شاهدت"
معلومات للمرشدين:

يشعر األطفال ابملتعة خالل ممارسة مهارة الرسم والتلوين ،ألهنا تتيح هلم ترمجة أفكارهم ابالستعانةّخبياهلم من خالل الرسم ابأللوان.
املستلزمات:
َُ

أقالم تلوين متنوعة؛ أقالم رصاص؛ ممحاة؛ أوراق رسم بيضاء.

ي النشاط:
َس ُْ

مشهدا أحباه من
نوزع األطفال يف جمموعات صغية حبيث تتكون اجملموعة من زوجنيّثنائيني من األطفال .خيتار كلّ زوجنيّثنائيني
ً
لتشارك .نقرتح أن جنمع رسومات األطفال ونرتّبها بتسلسل منطقيّ ،لتوّلَد لدينا قصة جديدة
َّمشاهد القصة ،وحياوالن رمسه ابلتعاون وا ُ
من جمهود األطفال .والدة قصة من صنع أيدي األطفال جتعل قيمة العمل الذي قاموا به أكربّ ،وّتُ ّْدخل الفرح والسرور إىل قلوهبم،
وابلتايل تسهم يف حثهم على احملاولة مر ًارا وتكر ًارا ،فيطورون مهاراهتم احلركية والذهنية لّما ميارسونه من ختطيط وتنفيذ.
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نشاط افتتاحيُ" :صياد ماهر"
معلومات للمرشدين:

من خالل ممارسة األنشطة اليومية املمتعةّ،يكتسب األطفال املعلومات ويطورون مهاراهتم احلركية ّوالذهنية واالجتماعية العاطفية.
ومنتَجاتّ لتنفيذ النشاط مع األطفال.
أحياان يتطلب منا األمر جتهيز مو َّّاد ّ
ًّ
املستلزمات:
َُ

ممغنَطة الصقة؛ مصاصة عصي أو سيخ خشبّ
ّقُصاصات أمساك من ألواح الـﭘـوليـﭼـال أو امليالمني أو الصول؛ مشّبَّك حديديّ؛ قطع ّ
مسيك؛ خيط شفاف بالستيكيّ.
ي النشاط:
َس ُْ

عددا من األمساك من قطع الـﭘـوليجال أو امليالمني أو الصولّ .نُلصّق على كلّ واحدة منها قطعة مغناطيس ،وعلى اجلهة
جنهز مسب ًقا ً
شبك حديديّ
اآلخر ّمبَ ّْ
األخرى منها نُلصقّحرّفًا من حروف اللغة العربية .نربط اخليط حول املصاصة أو السيخ اخلشبّ ،ثّ نربط طرفه َّ
ليصبح مبثابة صنارة صيد.
يفّاملعتادّ،نعتمد يف اللقاءات االفتتاحيّة جلوس األطفال على شكل حلقةّدائرية .خنتار أحد األطفال الراغبني يف املشاركة ليقوم بصيد
االنتقال إىل
َّ
مسكة واحدة ،ويطلب إىل األطفال الذين تبدأ أمساّؤهم ابحلرف الذي ظهر على السمكة اليت اصطادها الطفل الصياد
مائدة الغداء.
يفّاإلمكان أن نكتب على األمساك األعدادّ 5-1عندما تكون سنّ األطفال أصغرّ ،ويفّاملقابل نلصق األرقامّنفسها على مقاعد
األطفال ،فإذا اصطاد الطفل الصياد مسكة عليها العدد ّ،4ينتقل مجيع األطفال الذين أُلصّ َّق العدد  4على مقاعدهم منتقلني إىل
وجبة الغداء.
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :أمجعُ األشكال"
املستلزمات:
َُ

امللون؛ مقصات؛ صمغ؛ مصاصات العصائر؛ أوراق رسم بيضاء حبجم كبي.
أشكال هندسية مقصوصة من كرتون الصول َّ
ي النشاط:
َس ُْ

األشكال اهلندسية املقصوصة من
َّ
نوزع األطفال يف جمموعات صغية .حيصل كلّ طفل على مصاصة العصائر .نبعثر أمام كلّ جمموعة
الصول اليت جهزانها مسب ًّقا .تقوم اجملموعة بتصنيف األشكال من خالل توزيع املهامّ بني أطفال اجملموعة ،حبيث تكون َّم َّهمة كلّ
طفل جتميع كلّ ال ُّقصاصات اليت هلا الشكلّنفسهّ -علىّسبيلّاملثال :سليم عليه أن جيمع مجيع املثلثات؛ َّحال جتمع كلّ
املربعات...
عند االنتهاء من تصنيف األشكال وفصلها ،تقوم كلّ جمموعة إبنتاج لوحة فنـية من األشكال اهلندسيّة املختلفة ابستخدام املوادّ
واألدوات املتاحة أمامها.
شأنهّكشأنّمجيع األنشطة اليت منارسها مع األطفال؛ يعمل على
طريقة التجميع هي بواسطة سحب الن َّفس ابملصاصة .هذا النشاط ّ
تطوير مهارات عديدة كتقوية القدرة على التنفّس والسحب ،وابلتايل يعمل على تقوية عضالت الفم واحلنك ،وهي من أهمّ العضالت
املسؤولة عن اللفظ والنطق بشكل سليم ،كما أنه ّيُكسّب األطفال مهارة التمييزّبني األشكالّ ،ويطور مهارة األطفال على التصنيف
وضمّ العناصر إىل احلقول الداللية اليت تنتمي إليها.
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نشاط ختاميُ" :نتحدث عن لوحتنا"
معلومات للمرشدين:

طور لدى
القدرة على وصف العمل الذي قام به الطفل ،والتحدث عن طريقة العمل والتنفيذّ ،والتخطيط للعمل واملشاركةّ،كلّهذه ّتُ ّ
الطفل مهاراته اللغوية يف مثل هذه السنّ.
املستلزمات:
َُ

لوحات األطفال من النشاط السابق.

ي النشاط:
َس ُْ

تَّـ ّْعرض كلّ جمموعة لوحتها أمام اجلميع ،وتتحدث عن طريقة العملّ،وعن البداية التخطيط ،وعنّالفكرة ،وعنّالتعاون بني أفراد
اجملموعة ،وعنّاختالف آراء بني أفراد اجملموعة .نقرتح اغتنام الفرصة للتحدّث مع األطفال أبسلوب مبسط ومالئم لسنهم ومرحلة
نضجهم ،ونوضح هلم أمهية التعاون يف العمل اجلماعيّّ ،واالختالف يفّاآلراءّ ،والتخطيطّ ،وغيها من األمور.
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ابلون"
نشاط افتتاحيُ" :أفرقع ًُ
املستلزمات:
َُ

ابلوانت منفوخة؛ بطاقاتّيفّداخلها أعداد؛ الصق شفاف "سيلوتيـﭖ".

َس ّْي النشاط:
جيلس األطفال يف اللقاء االفتتاحيّ على شكل حلقةّدائرية .يفّاإلمكان أن جتُّري املرشدة قرعة الختيار األطفال للمشاركة يف النشاط.
ابلوان ويقوم بتفجيه ليحصل على البطاقة اليت يفّداخله .يقرأ العدد بصوت
املشارك ،فيحصل على دبّوس إبرةّ ،وخيتار ًّ
يتقدم الطفل ّ
أطفاال حيملونّقيمة العددّنفسه الذي قرأه لالنضمام إىل مائدة الوجبة الساخنة.
مرتفع ،وخيتار ًّ

نشاط إثرائيُ تعليميَُ " :ختمي األول"
معلومات للمرشدين:

مالءَمة الكمية للعدد بطريقة ممتعة ومبوادّ يّرغب األطفال يف التعامل معها.
ّنُثري األطفال مبهاّرة ّ
املستلزمات:
َُ

أوراق بيضاء نكتب عليها بعض األرقام اليت مييزها األطفال؛ طالء ﭼـواش؛ موادّ خمتلفة متاحة من حولنا (قطعة أسفنجية؛ حبةّبطاطا
مقسومة إىل نصفني؛ نصف حبة ليمون؛ نصف خيارة؛ فرشاة أسنان -وغيها من املوادّ اليت يستطيع األطفال استخدامها لطبع الطالء
على الورقة).
ي النشاط:
َس ُْ
مكونة من أزواج ،حبيث حيصل كلّ زوجنيّثنائيني على ورقة حتتوي على أعداد معّيَّنة ،فيقومان ابلعمل
نوزع األطفال إىل جمموعات َّّ
مالءَمة عدد األختام للعدد املكتوب على الورقة .بوسع كلّ فريق اختيار
معا على طبع األختام جبانب كلّ عددّ ،وعليهما االنتباه إىل ّ
ً
املادّة أو الغرض الذي يرغب يفّتطبيع األختامّبه .يفّاإلمكان استخدام أكثر من غرضّ ،ولذلكّعلينا احلرص على حتضي كميّات
كافية من املوادّ واألدوات اليت سيستخدمها األطفال.
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حر الصابون"
نشاط ختاميُُِّ " :س ُْ

معلومات للمرشدين:
التنويع يف املوادّ يطور قدرات األطفال الذهنية على التخمني ،فيزداد لديهم حبّ االستطالع واالستكشاف؛ إذّإنّّكلّ جتربة جديدة
ّتُكسّب األطفال مهارات ومعلومات جديدة.
املستلزمات:
َُ
صابون حالقة؛ أصباغ الطعام.
ي النشاط:
َس ُْ

تطلي املرشدة مسطح طاوالت األطفال بصابون احلالقة ليصبح لوهنا أبيض .خيتار األطفال ألوان األصباغ اليت يرغبون هبا .يقوم
األطفال ابلرسم على الصابون ابستخدام أصابعهم .يرسم األطفال علىّحنوّ حرّ رمسات من اختيارهم .يفّاإلمكان أن نشجّعهم على
التشاور مع األصدقاء ّواالستماع إىلّأفكار جديدة.
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معا ننتج ألعابنا"
األسبوع الرابع ً " -
اليومُاألول

نشاطّ
افتتاحيّ

اليومُالثاين

حارسّالبالون

األلوانّاحملبوبة

اليومُالثالث

ابلكرةّأقطعّامسي

اليومُالرابع

نتحدثّمعّاألصدقاء

اليومُاخلامس

أمجلّقناع

وجبةٌّساخنةٌّصحي ّةٌ
نشاطّإثرائيّأقدامنا وكفوف أيدينا

تربويّ

نشاطّ
ختاميّ

يف مسار

تطابقّأفكار

زهرةّاألعدادّ

نتخطىّاحلواجزّ

قصةّ"غميضة"

َمنّأان؟
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َمنّهمّجياين؟ّ

ابلوانتّلزجة

ساعةّاحلروف

أهديكّقناعاّايّصديقي
ً

املبكّرة على أمهية صقل وبناء شخصية الطفل يف سنواته األوىل،
مقدمةُّْ :جيمّع الباحثون املختصون يف سنّ الطفولة ّْ
ودّْور الّلَّعّب يف تطوير قدراته ومهاراته احلياتية؛ فهو يكتسب العادات والقيمّ ،واملهارات واخلربات من
وعلى أمهية َّ
خالل اللعب مبتعة .تّزدادّمتعة األطفال يف الّلَّعّب وتصبح الفائدة أكرب حني يكون الطفل شري ًكا يف اختيار وابتكار

األول يف هذا العام الدراسيّ البتكار ألعاب
األلعاب اليت حيبّ .من هنا رأينا أن خنصص أسبوعنا األخي من شهران ّ
تربويّة ترفيهية هادفة من صنع أيدي األطفال ،وممارسة الّلَّعّب هبا يف األايم ّواألسابيع القادمةّ ،ويفّاإلمكانّذلك على
مدار العام الدراسيّ.

نشاط افتتاحيُ" :األلوان احملبوبة"

املستلزمات:
َُ
رسومات خمتلفة تصلح لتزيني الروضةّ/البستان؛ أقالم تلوين متنوعة؛ مّ َّقصات؛ خيط.
ي النشاط:
َس ُْ

جيلس األطفال على شكل حلقةّدائرية .ننثر أمامهم أقالم التلوين ،ونطلب إليهم اختيار لون حيبونه .نوزع األطفال يف جمموعات
تتكون من كلّ زوجني قاما ابختيار اللونّنفسه .حيصل كلّ زوجنيّثنائيني على رمسة وأقالم تلوين متنوعةّ ،ويعمالن على تلوين الرمسة
معا مع احلرص على التنويع يف األلوان .عند االنتهاء من التلوين ،نقوم مبساعدهتم على ّقَصّ الرسومات وتثبيت اخليط عليهاّ،كي
ً
نتمكن من تعليقها وتزيني بيئة الروضة أو البستان فيها.
مجاال.
حناول تشجيع األطفال على تبديل اللون عند الوصول إىل اخلطوط الفاصلة لزايدهتا ًّ

للمنتَج
صورة توضيحية ّ
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :أقدامنا وكفوف أيدينا يف مسار"
معلومات للمرشدين:

نفعا
معا يف التخطيط ثّ التنفيذ ،واستخدام ّ
املشاركة والتعاون بني األطفال ّيُكسّبان ّ
املنتَج جيدي ً
املنتَج قيمة أكرب؛ فمشاركةّاألطفال ً
أكرب ألنّه حصيلة جمهود مجيع األطفال.
املستلزمات:
نوعا ما ابللون األبيض أو األسود؛ م َقصات؛ طالء ﭼـواش أبلوان خمتلفة؛ صمغ.
كرتون َّّ
ملون؛ أقالم تلوين متنوعة؛ قطعة ّقُماش كبية ً
ي النشاط:
َس ُْ

أحد أفراد الطاقم .يطبع كلّّطفل كفّ يده يف إحدى اجملموعتني وّقَ َّدم رجله يف
كل جمموعة ُّ
نوزع األطفال إىل جمموعتني .يرافق َّّ
اجملموعة األخرى .خيتار الطفل طريقة الطبع؛ ففيّاإلمكان أن يغمس كفّ يده أو قدمه ابلطالءّ ،ويفّاإلمكان أن يقوم برمسها إذا
كانت لديه القدرة الكافية للقيام بذلك ،أو يفّاإلمكان أن يطلب ذلك من أفراد الطاقم.
بعد القيام برسم أو طبع كفوف األيدي واألقدام ،يقوم كلّ طفل بقصّ أو خترمي كفّ يده وقدمه (األمرّيتعلق بقدراتّاألطفال
سارا من األقدام وكفوف األيدي
املتفاوتة)ّ،ثّ يقومون ً
معا -بتوجيهات الطاقم -بلصقهما على قطعة ّقُماش طويلة لتشكّ َّل م ً
يستخدمونه لألنشطة احلركية يف الروضة /البستان ،حيث يكتسب األطفال مهارات ومعلومات (حنوّ:متييز اخلطوات؛ متييزّاالجتّاهات؛
متييزّاملسافة بني اخلطوات )...من خالل اللعب على املسار.
مالحظة :مسار كفوف األيدي واألقدام هو ليس جبديدّ ،وإمنا اجلديد يف نشاطنا هو أنّ األطفالّهم أبنفسهم قاموا بتجهيز املسار،
مشرتك.
من خالل استخدام شكل أجزاء من أجسادهم ،وهو نتيجة عمل مجاعيّ َّ

نشاط ختاميُ" :تطابُق أفكار"
املستلزمات:
َُ

موسيقى؛ مكربّ صوت؛ زوجان من كراسي الروضةّ/البستان؛ أوراق رسم بيضاء؛ ألوان متنوعة.
ي النشاط:
َس ُْ

هتيّئ املرشدة الروضّةَ /البستا َّن للنشاط ،حبيث تضع كلّ زوجني من الكراسي ابجتّاهني متعاكسني متالصقني من اخللف .تلصق على
مقدمة ظهر كلّّّكرسيّ ورقّةً بيضاء فارغة .يتكون كلّ فريق من زوجني من األطفال جيثو كلّ ّواحد منهما على ركبتيه أمام الكرسيّ.
حيصل كلّ طفل على ألوان متنوعة .تتنقّل املرشدة بني جمموعاتّاألطفالّالزوجيةّالثنائيّة وهتمس لكلّ زوجني ابسم العنصر الذي
العنصر نفسهّالذي ذكرّتْه املرشدة،
َّ
عليهما القيام برمسه كي ال تتأثر اجملموعات األخرى فالّ َّْحتدث بلبلة .يرسم كلّ زوجنيّثنائيني
املرشدة بعرض
ولكن دون أن يرى أيّ منهما عمل اآلخر ألهنما يف وضعية ال يستطيع أيّمنهما رؤية عمل اآلخر .يف النهاية ،تقوم ّ
القيام برسم الرمسةّنفسها إالّ أنّ النتيجة ابلتأكيد مل تكن متطابقةّ.عندّإجراء
رمسات األزواج ،حيث طُلّب إىل كلّ زوجنيّثنائيني ُّ
أيضا لتلطيف األجواء وجعلها مرحة.
العرض ،علينا احلرص على مدح وتشجيع مجيع الرسوماتّ ،ويفّاإلمكان إدخال عنصر الفكاهة ً
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نشاط افتتاحيُ" :حارس البالون"
املستلزمات:
َُ

ابلوانت؛ خيوط؛ موسيقى محاسية.

ي النشاط:
َس ُْ

لوان بر ْجل كلّّمنهم بواسطة
ختتار املرشدة جمموعة من األطفال ( 10أطفال) لتشكيل  5جمموعات .خنتارّمخسةّأطفالّ ّونربط اب ًّ
اخليط ،ليبقى مخسة األطفال الباقني بدون ابلون ليتمكّنوا من التحرك ّحبُرية؛ إذّإنّ َّم َّهمّتهم محاية زميلهم يف الفريق وعدم متكني
القيام بتفجي ابلوانت
اجملموعات املنافسة من فرقعة البالوانت .نشغل املوسيقى ،فيبدأ األطفال ابللعب .على كلّ طفل برجله ابلو ٌّن ُّ
ول دون تفجي ابلونه من
احلُّؤ ُّ
ابلر ْجل ،ويف الوقت ذاته على كلّ طفل ليس برجله ابلو ٌّن محاي ّةُ زميله يف الفريق ،و ّ
أصدقائه ابلد َّْوس عليها ّ
منفوخا.
قبل اآلخرين .الفائز هو الفريق األخي الذي حيافظ على ابلونه ً
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :زهرة األعداد"
معلومات للمرشدين:

يستمتع األطفال خالل ممارسة النشاطات اإلنتاجية ،ألهنا تتيح هلم التعامل مع املوادّ املختلفة ،وكذلك حتثهم على التجربة والتعلم من
هام معّيَّنةّ .ينجذب األطفال إىل النشاطات القريبة من عالَمهم .هدفنا اليوم من نشاطنا اإلنتاجيّ هو
جناحهم أو من فشلهم يف تنفيذ َّم َّّ
ومالءَمةّ الكمية للعدد من خالل القيام إبنتاج لعبة ممتعة ومفيدة هلم.
تطوير قدرة األطفال على متييزّ األعداد ّ
املستلزمات:
َُ

رمستان لزهرتني متماثلتني؛ ّطُّبَ ٌّع الصقة دائرية الشكلّورسوماتّلبعضّاخلضارّوالفاكهةّملونةّلألطفالّاألصغرّسنًّا؛ بطاقات أعداد
منّّ1إىل  10وبطاقاتّألوانّإذاّكانّاألطفالّأصغرّسنًّا؛ صمغ؛ إطار قطعة كرتون مستطيلة الشكل متوسّطة احلجم.
ي النشاط:
َس ُْ

يتوزع األطفال يف جمموعات صغية .حتصل اجملموعة على األدوات واملوادّ الالزمة للنشاط .حتصل كلّ جمموعة على زهرتني .يقصّ
األطفال الزهرتني ،ثّ يلصقون على أوراق إحدىّالزهرتني بطاقات األعداد ويلصقون ّطُبَّـ ًّعا الصقة على أوراق الزهرة الثانية.
ابإلمكانّاستبدالّمضمونّالنشاطّمعّاألطفالّاألصغرّسنًّاّبّ"زهرةّاأللوان"ّحيثّيلصقونّبطاقاتّاأللوانّعلىّأوراقّإحدىّ
الزهرتنيّوبطاقاتّاخلضارّوالفاكهةّامللونةّعلىّاوراقّالزهرةّالثانيةّ .
للتوضيح رابط النشاط
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نشاط ختاميُ" :نتخطى احلواجز"
املستلزمات:
َُ

حواجز بالستيكية؛ نفق؛ حلقات بالستيكية.
ي النشاط:
َس ُْ

يشارك األطفال يف السي على مسار ختطي احلواجز حسب رغبتهم .حناول تشجيع مجيع األطفال على املشاركة لّما يف النشاطات
احلركية من فائدة؛ فهي تعمل على تطويرّ العضالت على أنواعهاّ ،وتطويرّ القدرة على التخطيط وختطي الصعابّ ،والشعورّ ابملتعة
والنشاط.
جنهز املسار ابلرتتيب الذي نراه مناسبًا ،وابستخدام األدوات املتاحة بني أيدينا .نشغّل املوسيقى احلماسية ليبدأ الطفل األول ابلسي
على املسار حسب املطلوبّ ،والقفز عن احلواجزّ ،و ّالزحف داخل النفقّ ،والركض أو القفز على ّر ّْجل واحدة داخل احللقات...

نشاط افتتاحيُ" :ابلكَُُرة أقطع امسي"

معلومات للمرشدين:
التعرف على احلروف األوىل اليت
للمهارات اللغوية َّدّْور كبي يف تطوير قدرات األطفال على معرفة ُّهويتهم الشخصية؛ فمن خالل ّ
تركب امسهّ ،والنغمة األوىلّ ،وعدد املقاطع وغيهاّ ،تزداد قدرة األطفال على فهم واستخدام اللغة بطرق سليمة .نستطيع إكساب
الطفل املهارات املختلفة بطرق ممتعة ومسلية من خالل األلعاب احلركية اهلادفة.
املستلزمات:
َُ

ُّكرة.

ي النشاط:
َس ُْ
اضحا عن طريقة اللعبّ.
منوذجا و ً
يقف األطفال يف وسط مساحة الروضة /البستان .تبدأ املرشدة مبمارسة اللعب ،كيّتعطي لألطفال ً
تقطع امسها إىل مقاطع مبرافقة ضرب الكرة على األرض ،على أن يكونّعدد الضرابت بعدد املقاطعّنفسه ،وتنقل الكرة إىل أحد
آخر ،وهكذا...
طفال َّ
األطفال مع ذ ّْكر امسه أو مناداته .يقطع الطفلّحروف امسه مبرافقة ضرب الكرة على األرض ،ثّ خيتار ًّ
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نشاط إثرائيُ تربويُ :قصة "غميضة"
معلومات للمرشدين:

القصة من أتليف ورسوم فيوان ُوّْد ُّكوك ،ومنّترمجة متارا انصر.
املمارسةّهي لعبتهم املفضلةّ ،وتقبّلّ اخلسارة،
يعاجل النصّ قضية استعداد األطفال ملشاركةّ غيهم يف اللعب وإن مل تكنّاللعبةّ َ
ّالقصةّتتطلبّنضجاّعاطفيًّاّوذهنيًّاّوقدّالّتالئمّمجيعّ
وااللتفاتّ إىل املتعة اليت يشعرون هبا خالل الّلَّعّب .جتدرّاإلشارةّإىلّأن
ً
األطفالّيفّبدايةّالعامّالدراسيّخاصةًّأهنمّملّيشكّلواّصداقاتّبعدّوتتطلبّوساطةّعاليةّمنّاملرشدةّ ّ.
ابإلمكانُاختيارُقصةُبديلةُلسردهاُألطفالُالروضةُصغييُالسنُأوُتبسيطُالسردُواختيارُماُيالئمُقدراتُ ُومستوىُنضجُ
األطفالُمنُالنصُأوُاالستعانةُبهُلتحقيقُاهلدفُمنُالنصُ.

املستلزمات:
َُ

القصة "غميضة".

ي النشاط :
َس ُْ

جيلس األطفال على شكل حلقة مفتوحة؛ فتلك هي الوضعية املالئمة لنشاطات حتتاج إىل الرتكيز واالنتباه .تَـ ّْعرض املرشدة صورة
الغالف أمام األطفال .تتحدث معهم بضع دقائق قبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم مساحة للتخمني واالستدالل على مضمون القصة من
خالل صورة الغالف :ما هي ُهوية القصة؟ (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلف؛ اسم الرسام) .توضح املرشدة أمهية وجود الرمسات يف
مهما يف التذكر وترسيخ املعلومات.
القصص ،فهي تسهم يف تذكر األطفال ألحداث القصة؛ إذ إنّ للذاكرة البصرية لدى األطفال َد ْوًرا ًّ
أيضا ،وعدم التمسك واإلصرار علىّأنّيقتصر
بعد سرد القصة ،نسلط الضوء على أمهية مشاركة اآلخرين يف األلعاب اليت حيبوهنا هم ً
َّ
ابلفرح والسرور ،وليس املنافسةّأو الربح أو
ينّاملتعة والشعور ّ
الّلعّب على األلعاب اليت حنبها حنن؛ وذلكّأنّاهلدف من اللعّب هو َج ْ ُ
اخلسارة.
لرابطّالقصةّإضغطّهنا ّ

57

نشاط ختاميَُ " :من أن"؟

ي النشاط:
َس ُْ

آخر
طفال َّ
ين الطفل الذي يرغب ابملشاركة ،ثّ ختتار ًّ
جيلس األطفال على مقاعدهم على شكل حلقة دائرية مفتوحة .تغطي املرشدة عي َّ
املغمض العينني ويسأله" :من أان"؟ حياول الالعب معرفة ُّهوية صديقه املتكلم منّ
ابإلشارة وبدون ذكر امسه .يقف الطفل خلف زميله َّ
خالل صوته .يفّاإلمكان أن يطرح عليه بعض األسئلة إذا مل يستطع التعرف عليه من خالل صوته ،حنو :ما هو لون عينيك؟ هل
أسوَّد اليوم؟...
حذاءً َّ
شعرك أملس؟ هل تلبس ّ
يسهم هذا النشاط يفّتقوية وتطوير الذاكرة السمعية لدى األطفال ،ويساعدهم على الربط بني الصوت ّوُّهوية صاحب الصوت
واملواقف ،وكذلك يعمل على تقريب األطفال بعضهم من بعض وت ّوثيق العالقات بينهم.

نشاط افتتاحيُ" :نتحدث مع األصدقاء"

ي النشاط:
َس ُْ

نقرتح إاتح ّةَ الفرصة أمام األطفال للتحدث مع أصدقائهم ،وإعطا ّءَهم حرية اختيار مواضيع النقاش أو تبادل املشاعر يف ما بينهم.
نوضح هلم أنه إبمكاهنم مشاركة أصدقائهم يف أيّ معلومة يرغبون ابلتحدث عنها ،أو يفّأيّّشعور أو أيّ سؤال خيطر يف ابهلم .نطلب
إىل املرشدين عدم التدخل أو عدم توجيه مواضيع احلديث ،إالّ إذا استدعى األمر ذلك للمحافظة على لياقة احلديث واحرتام اآلخرين.

نشاط إثرائيُ تربويَُ " :من هم جياين؟"
املستلزمات:
َُ

كراتني ُّعّلَب غي قابلة لالستعمال؛ أغطية قارورات أو كراتني حليب؛ قلم توش.
ي النشاط:
َُس ُْ

نوزع األطفال يف جمموعات صغية .حتصل كلّ جمموعة على قّطع من الكرتون مرسوم عليها شكل مستطيل .يقصّ األطفال قّطع
عددا معيـّنًا لنكتبه يف
املستطيالت ،ثّ خنطّط كلّ مستطيل إىل ثالثة أقسام أو مربعات كما هو واضح يف الصورة .خيتار كلّ طفل ًّ
عددا ال أبس به من
املربع األوسط .يفّاإلمكان أن يكتب الطفل العدد بنفسه إذا كان ابستطاعته ذلك .نضع بني أيدي األطفال ًّ
أعدادا أكرب -حسب قدرات األطفال.
األغطية املكتوب عليها أعداد من صفرّإىلّّ.10يفّإمكاننا أن نكتب ً
عددا ،ويبدأ
أصبحت اللعبة جاهزة الستعمال األطفال .نضع مجيع املستطيالت يف وسط الطاولة مع األغطية .خيتار كلّ طفل ًّ
يذوت مفهوم "قَّـّْبل" َّوّ"بّـَ ّْعد"؛ إذّليس مثة فائدة
ابلبحث عن جيانه .نقرتح أن نتيح اجملال أمام األطفال للمشاركة والتعاون ،حىتّ َّ
أكرب من التعلّم على يد صديق.
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اّ"منّيشبهين؟"ّ،حيثّخنططّعلىّقطعةّ
ابإلمكانّجتهيزّلعبةّمبستوىّأبسطّألطفالّالروضةّصغييّالسنّ
ً
بتسميةّخمتلفةّأيض َ
الكرتونّمربعانّفقطّ،نكتبّعلىّأحدمهاّالعددّخبطّكبيّوواضحّونكتبّنفسّالعددّعلىّالغطاءّليالئمّالطفلّنفسّشكلّالعددّ
ّنضيفّأعداداّأخرىّالح ًقا.
املوجودّعلىّالغطاءّوعلىّقطعةّالكرتونّ،نستخدمّبدايةًّاألعدادّمنّّ3-1ث
ً
صورةّتوضيحيةّللعبة ّ

1

نشاط ختاميُ" :ابلونت لزجة"

املستلزمات:
 4سالل /دالء /صناديق؛ ابلوانت صغية فيها القليل من املاء؛ صابون.
ي النشاط:
َس ُْ

متجاوريْن ،مع احلفاظ على مسافة صغية بينهما ،ومنألمها ابلبالوانت اململوءة ابملاء ،ثّ نغمرها ابملاء
ني ونضعهما
أنيت بصندوقَ ْ ّ
َ
آخريْن على بعد أمتار من الدالء اململوءة .نوضح تعليمات
والصابونّ ،فتَ ُّكون هذه نقطة االنطالق يف السباق .نضع صندوقَ ْ ّ
ني َ
يديّ الالعب ينتهي
السباق ،حنو :الّننقل أكثر من ابلون يف كلّ مرة؛ الّنرمي البالون إىل الدلو من بعيد؛ حني ينزلق البالون من َّ
ني للبدء ابلسباق .نشغل املوسيقى ليبدأ املتسابقان بنقل البالوانت من
َّدّْورهّ،فيخسر الفريق وينطلق العب آخر ...خنتار العبَ ْ ّ
اآلخر هو الفائز .من املهمّ االلتزام بتعليمات السباق.
الصناديق اململوءة إىل الصناديق الفارغة حىتّ تنفد .الالعب الذي ينقل أسرع من َ
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نشاط افتتاحيُ" :أمجل قناع"
معلومات للمرشدين:

نقرتح أن نقوم إبجراء بعض التغييات يف أسلوب
يف بعض األحيان ،يشعر األطفال ابمللل من الروتني اليوميّ واألساليب املتكررة ،ولذا ّ
وطريقة تقدمي النشاط لرتغيب األطفال ابالستمرار يفّاملشاركة؛ فاألساليب غي املألوفة تزيد من متعة األطفال وحبّ التجربة.
املستلزمات:
َُ

أقالم تلوين خشبية؛ رسومات أقنعة؛ مقاعد األطفال أو طاوالت.

ي النشاط:
َس ُْ

مبني يف الصورة .نلصق على القسم العلويّ من كلّ مقعد رمسة قناعّ.نضع
جنهز مقاعد األطفال على شكل حلقة علىّحنوّما هو َّ ّ
كوع على ركبتيه مقابل مقعده .يفّاإلمكان أن نلصق الرسومات
أقالم التلوين على كلّ مقعد .للقيام بتلوين القناعّ،على كلّ طفل الر ُّ
على قاع الطاولة .يستلقي الطفل على ظهره ويقوم بتلوين الرمسة.
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نشاط إثرائيُ تربويُ" :ساعة احلروف"
املستلزمات:
َُ

ملون؛ دبوس فرنسيّ متشعب الصق سكوتش (خشن وانعم).
كرتون أبيض؛ بطاقات احلروف األبتثية؛ كرتون َّّ
ي النشاط:
َس ُْ

نوزع األطفال يف جمموعات صغية حبيث تقوم كلّ جمموعة بعمل خمتلف لتجهيز اللعبة .حتصل إحدى اجملموعات على قطعة من
الكرتون ابللون األبيض مرسوم عليها دائرة حبجم صحن طعام واسع ،فتقوم اجملموعة بتخرمي ّالرمسة متتبّعّةً خطّ حميط الدائرة .حيصل
أفراد جمموعة أخرى على بطاقات احلروف الدائرية الشكل ّويقصّّوها .حتصل جمموعة أخرى على رمسة عقارب الساعةّ ،وتلوهنا ّوتقصها
على أن تكون ألوان العقارب خمتلفة.
بعد انتهاء كلّ اجملموعات من العمل ،تركب املرشدة مجيع األجزاء ليصبح لديها ساعة حروف .ميارس األطفال اللعّب بلعبة الساعة
حيرك املتسابق ّون عقارب الساعة ابلتناوب .حيدد كلّ العب لون عقرب الساعة اخلاصّ به والذي عليه
على شكل مناّفَسة بني طفلنيّ .
تتبعه .يقف العقرابن بقرب حرفني متقابلني خمتلفني .على كلّ طفل أنّحياول متييز وقراءة احلرف الذي وقع بقرب عقربه وذ ّْكر كلمة
تبدأ هبذا احلرف .يستمرّ الطفالن يفّالّلَّعّب طَوالّاستطاعتهم ذ ّْكر كلمات تبدأ ابحلرف املطلوب .خيسر الالعب حينما ال يتمكن من
العثورّعلى الكلمة املناسبة.
ِّ
ابإلمكانُاستبدالُاللعبةُبُ"ُساعةُاأللوان"ُأوُ"ُساعةُاألشكال"ُعندُالعملُمعُأطفالُالروضةُصغييُالسنُ،حيثُنثبتُ
عليهاُاأللوانُاليتُمييزهاُاألطفالُابإلضافةُإىلُبعضُاأللوانُاجلديدةُ،كذلكُاألمرُابلنسبةُلألشكالُحتُنثريُمكنزُمعلوماتُ
األطفالُ،منارسُمعهمُالنشاطُبنفسُاألسلوبُاملوضَّحُأعالهُ .
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قناعا اي صديقي "
نشاط ختاميُ " :أهديك ً
املستلزمات:
َُ

األقنعة اليت لوهنا األطفال يف اللقاء االفتتاحي؛ مّ َّقصات؛ عود بوظة خشب؛ صمغ؛ ألوان خمتلفة من الطّّبَع الالصقة؛ ألوان الرسم على
الوجه اخلاصّ ابألطفال.
ي النشاط:
َس ُْ

جيلس األطفال يفّجمموعات صغية .حتصل كلّ جمموعة على مجيع املوادّ اليت جرى جتهيزها ،وحيصل كلّ طفل على قّناعه الذي قام
بتلوينه ،فيقصّ القناع ويزينه ،فيثبت العود اخلشبّ على أحد جوانب القناع بواسطة الصمغ ويقدّمه إىل صديق حسب اختياره .نقرتح
يف آخر يوم يف الشهر األول أن يقوم الطاقم ابلرسم على وجوه األطفال إلدخال البهجة إىل قلوهبم ،فيعودون إىل منازهلم مع األقنعة
املزّيَّنة مبشاعر طافحة ابملتعة ّوالرضا والبهجة.
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