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ِّ
مقدمة
برانمج اإلثراء التعليمي الذي أمامكم ُمعد لتفعيل التالميذ يف شهر أيلول ضمن برانمج "براعم" .حيتوي الربانمج على أنشطة خمتلفة
يكتسب فيها التالميذ مهارات أساسية بطُُرق تعليمية ممتعة ومتنوعة.
نبدأ اليوم بنشاط افتتاحي ،مث ننتقل إىل نشاط تربوي ،فنشاط تلخيصي خنتتم به يومنا.
تعتمد األنشطة على قيام التلميذ بتجارب انجحة وأنشطة حيوية ذات صلة ،تعود عليه ابلفائدة واكتساب املعلومات واملهارات
األساسية.
• يشكل التالميذ يف هذه املرحلة التطورية مفهوم الذات ،ومن املهم مساندهتم لتطوير مفهوم إجيايب ،واع وواثق.
• سوف نعمل هذا الشهر على إثراء التالميذ مبهارات يف التأقلم ،وبناء العالقات مع أبناء جيلهم والبالغي ،من خالل موضوع
هذا الشهر "عام جديد ومزهر".
• نعمل على زايدة شعور التلميذ ابألمان واالطمئنان.

• نعمل على إكساب التلميذ خربات ذات معىن ،من خالهلا يستطيع التعبري عن ذاته وترمجة مشاعره ،بواسطة مفردات لغوية
بسيطة.
• يشارك التالميذ يف نشاطات ضمن جمموعات صغرية وأبزواج.

• نتيح الفرص أمام التالميذ خلوض التجارب واالستكشاف من خالل التعامل مع املواقف اليومية يف بيئتهم الطبيعية.
• نعمل على تطوير قدرة التالميذ على اإلدراك والتمييز بي سلوك مقبول وغري مقبول ،وابلتايل االلتزام به.
• نعمل على تطوير قدرات التالميذ يف اجملاالت املختلفة :االجتماعية؛ العاطفية؛ اجلسدية؛ املعرفية.
• نعمل على تطوير القدرة على التأقلم يف ظروف متغرية وأشخاص متغريين.
دائما ما يلي:
علينا أن نتذكر ً
• التلميذ هو شريك ،فعال ،مبادر ومؤثر.
أفكارا لتنفيذها.
• نتيح للتالميذ أن يقرتحوا ً
• يطور التلميذ مهاراته االجتماعية من خالل املشاركة يف األنشطة املقرتحة.
• يستمتع التلميذ ابملشاركة والنجاح من خالل ممارسة األنشطة واأللعاب على حنو يومي.
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املضمون املركزي لشهر أيلول هو" :عام جديد وم ِ
زهر"
ُ
نعزز إدراك التلميذ ألهية فهم وتذويت خربات حياتية عديدة ،وذلك من خالل إاتحة الفرص أمامه ابملشاركة واملبادرة يف أنشطة
الربانمج اليومية.

املعرفة:
يطور التلميذ قدراته االجتماعية من خالل مشاركة أفراد اجملموعة يف األنشطة املتنوعة.
يذوت التلميذ آليات تساعده يف حل املشاكل عند تعامله مع املواد واألدوات املختلفة ،تعرضه للمواقف املتعددة ،ويف بناء صداقات
جديدة ،واكتساب وتذويت عادات جديدة مشاركته يف األنشطة املختلفة.
يكتسب التلميذ مهارات عديدة تزيد من قدرته على التعبري واإلبداع ،ويتعرف على مفاهيم جديدة.
يدرك التلميذ أهية التواصل بي أفراد اجملموعة الواحدة ،وتزداد قدرته على حتمل املسؤولية واحرتام ملكية الغري.
التعبري عن فكرة يكون من خالل استخدام مفردات اللغة املالئمة.

مهارات:
ذهنية؛ حركية؛ اجتماعية؛ عاطفية
يكتسب التالميذ مهارات عديدة يف خمتلف جماالت النمو من خالل املشاركة والتجربة يف أنشطة اخلطة التعليمية املقرتحة يف هذا
الربانمج؛ فهو برانمج يهدف إىل تنمية مهارات التفكري والتخطيط ،وتعزيز ثقة التلميذ بنفسه ،وتطوير مهاراته اإلبداعية ،ومهارات
التعبري عن النفس ،إضافةً إىل حتمل املسؤولية والتعاون ،واملشاركة الفعالة ،والعالقات املتبادلة ،واملبادرة ،وتقوية وتدريب العضالت
الغليظة والدقيقة.
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ِ
القيم:
•

•
•
•
•
•
•

يدرك التالميذ قيمة كل فرد يف اجملتمع ،وقيمة العالقات املتبادلة بي األفراد ،وطرقًا جديدة للتأقلم
مع التغيريات والتغلب على الصعاب.
يزداد شعور التلميذ ابملسؤولية جتاه نفسه وجتاه اآلخرين احمليطي به.
نسعى إىل تطوير تلميذ يتحلى ابملسؤولية الذاتية ،ومنسجم عاطفيًّا واجتماعيًّا.
تعزيز الِّوار الشائق واملتعة.
تعزيز التواصل اإلجيايب بي التالميذ.
تعزيز ُمناخ تربوي إجيايب وممتع ينبذ العنف.
تنمية روابط عاطفية بي التالميذ وتعزيز الشعور ابالنتماء وتقبل اآلخر.

إعداد وتطوير إبتسام شليان
تصميم جرافيكي هاجر ِّ
أورن
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عنواًن لكل أسبوع
سوف نقرتح ً

األسبوع األول– نتعرف ونتقارب
األسبوع الثاين– صديقي اجلديد
األسبوع الثالث– التعاون أساس النجاح

األسبوع الرابع– من صنع أيدينا
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مقدمة:

البداايت اجلديدة مليئة ابملخاوف والتحدايت وبداية عام جديد قد

صغريا ،بداية عام جديد
كبريا كان ْأم ً
تُشكل حتد ًاي لكل فرد مناً ،

ابلنسبة للتالميذ هي بداية صداقات جديدة ،وعالقات جديدة،
وأشخاص جدد وبيئة جديدة.

وجدًن حاجة ألن تكون أنشطتنا هلذا الشهر حمفزة ومشجعة لبناء

عالقات جديدة سليمة ،ترتكز على العمل اجلماعي والثنائي لتسهم

يف زايدة شعور التالميذ ابالطمئنان والراحة ،واالنتماء ،والرغبة

واألمان ،خاصة أننا نصادف اندماج تالميذ جدد يف كل عام ،كما

أشخاصا جدد ابلنسبة للتالميذ.
أن األشخاص البالغني قد يكونوا
ً
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األسبوع األول

"نتعرف ونتقارب"

نشاط
افتتاحي

اليوم األول

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

نتشارك املشاعر

أغنية "اي مدرسيت"

صباح اخلري

نتشارك ب"...

نكون فري ًقا

وجبة ساخنة صحية
نشاط
إثرائي

أصبنا اهلدف

فقاعات الصابون

الفسيفساء

كرة وسؤال

أين نصفي اآلخر

تربوي
نشاط
ختامي

قصة "مدرسة نور
القمر"

هذه صفات

هيا نتعارف
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تذكرت أن

سباق البالوًنت

مقدمة:

ترتك البدداايت اجليددة طداب ًعدا إجيدابيدًّا لدد األشد د د د د د دخداص ،وال سد د د د د د دديمدا األطفدال ،فهم حيتداجون إىل بيئدة ُِّحبدة ،داعمدة ومرحيدة .التعرف على
األشدخاص اجلدد والتقرب منهم جيعل عملية االندماج والتأقلم أسدهل على اإلنسدان عامة ،وعلى األطفال خاصدة .خيوض الطفل جتارب
حياتية بصد د ددورة يومية؛ إذ تسد د دداهم يف زايدة قدرته على التأقلم ومعرفة البيئة احمليطة به ،وتزيد شد د ددعوره ابلقبول واألمان على أن تكون هذه
التجارب إجيابية وانجحة ،وهو ما يؤكد أنه علينا كطواقم تربوية تعليمية اختيار األنشطة املالئمة لقدرات التالميذ وميوهلم.
سوف نسلط الضوء ،يف بداايتنا هلذا الشهر ،على أنشطة تعمل على كسر وإذابة اجلليد ،وتُشيع ابلتايل الشعور ابلراحة واالطمئنان.

نشاط افتتاحي" :نتشارك املشاعر"
املستلزمات:
مكعب؛ رسومات لبعض املشاعر الشائعة.
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على شكل حلقة دائرية .ختتار املرشدة أحد التالميذ الراغبي ابملشاركة ،يرمي التلميذ املكعب ي وسط اللقة لتظهر على
أحد أوجهه صورة تعرب عن شعور معي ،يتحدث التلميذ عن مشاعره إذا كانت تتماثل مع الصورة أو ال تتماثل.
عند انتهاء التلميذ من التحدث ،نتيح لتالميذ آخرين يشعرون ابلفرح اإلمكانية ملشاركة الاضرين ،تشجع املرشدةُ التالميذ الذين يتماثلون
ِّ
أيضا تشعر ابلفرح؟
مع هذا الشعور على املشاركة ،وتُوجه النقاش من خالل طرح أسئلة ،حنو :ما هو الشعور الذي أمامك؟ هل أنت ً
(إن كان الشعور هو الفرح) مت يف الغالب تشعر ابلفرح؟ من هو الشخص الذي حي تراه ينتابك شعور ابلفرح؟ ما هي اللعبة أو
الشيء الذي جيعلك تشعر ابلفرح؟...مث يرمي التلميذ الذي شارك يف بداية النشاط املكعب ليظهر وجه جديد للمكعب مع شعور
جديد ،ليشارك تلميذ آخر بشعوره املماثل جتاه الشعور الظاهر على وجه املكعب.
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نشاط إثرائي تربوي :نشاط حركي "أصبنا اهلدف"
معلومات للمرشدين:
األنشطة اجلماعية تسهم يف توثيق العالقات بي التالميذ وتعميق املعرفة بينهم .نبدأ بنشاطات مجاعية ،حبيث تتكون اجملموعة من زوجي
من التالميذ ،مث ننتقل إىل نشاطات مجاعية حيث يكون عدد التالميذ يف اجملموعة أكرب ،ليتسىن للتالميذ التعارف على حنو تدرجيي
وبعمق أكرب.
املستلزمات:
نوعا ما؛ زوجان من السالل الدﭘدالستيكية أو الدالء؛ كرات بالستيكية صغرية؛ موسيقى محاسية.
زوجان من أكياس النفاايت السميكة ً
سري النشاط:
كيس
يشرتك يف كل جولة زوجان من التالميذ ليكون كل زوجي فري ًقا .حيمل التلميذ األول من كل فريق حلقةً مثبدتًا على قُطرها ُ
مرتا ونص ًفا أو مرتين
النفاايت ليشكل سلة واسعة لرمي الكرات داخلها .أما التلميذ الثان ،فيقف مقابل زميله يف الفريق مبسافة تبعد ً
حاوال إحراز أكرب عدد من
(األمر يتعلق بسن التالميذ وقدراهتم) .عند مساع املوسيقى ،يبدأ التلميذ بقذف الكرات داخل الكيسً ،
األهداف حت توقف املوسيقى ،أو حت تفريغ سلة الكرات.
قواني اللعبة:
ممنوع ختطي الد املرسوم ابلالصق امللون عند قذف الكرات.
استخدامها مرة أخر .
اللحاق ابل ُكرات الت تسقط على األرض و
ممنوع
ُ
ُ
نقوم إبحصاء ال ُكرات يف كل كيس لإلعالن عن الفريق الفائز .كما نشري ابستمرار ،علينا التشديد على املتعة يف اللعِّب ،ال على الربح
أو اخلسارة ،ولكن يف الوقت نفسه علينا تدريب التالميذ على تقبل اخلسارة واالهتمام ابالستمتاع خالل اللعب.
صورة توضيحية للنشاط:
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نشاط ختامي :قصة "مدرسة نور القمر"-مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:
قصة مدرسة نور القمر من أتليف ساْيون ابتُك ،رسومات آيل اپي ،ترمجة كفاح عبد الليم ،والناشر كورئيم.
يتحدث النص عن فأرة خجولة جتد صددعوبة يف لقاء أبناء صددفها يف اليوم األول يف املدرسددة ،إال أن املعلمة اجلديدة تقرتح لعبة االختباء،
الت سداعدت الفأرة وخففت من خجلها .يعا الكتاب خماوف التالميذ الصدغار يف بداية السدنة ودور الوسديط الرتبوي يف دعم التالميذ
والتخفيف من خماوفهم.
املستلزمات:
كتاب "مدرسة نور القمر"
س ْري النشاط:
نقرتح أن تعرض املرشددة صدورة الغالف مع العنوان أمام التالميذ وأن تُتيح الفرصدة أمامهم السدتنتاج مضدمون القصدة ،مث تقرأ القصدة للمرة
األوىل أمام األطفال بلغة سدليمة مع عرض الصدور لرتسديش مشداهد وأحداث القصدة .من املفضدل إاتحة اإلمكانية أمام التالميذ للمشداركة
بقراءة القصدة ،حبيث يقرأ كل تلميذ يرغب ابملشداركة قطعة صدغرية منها .نوصدي بطرح األسدئلة بعد السدرد ،وإدارة حوار مع التالميذ حول
مغز القصة لنتمكن من حتقيق أهدافنا الت وضعناها عند اختياران للقصة.
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نشاط افتتاحي :أغنية "اي مدرسيت "
معلومات للمرشدين:
يتعلم التالميذ مبتعة من خالل الغناء والرقص .كلمات األانشيد اهلادفة تدُثري قاموسهم اللغوي واملعريف .الغناء يبعث اهلدوء والطمأنينة
يف قلوب التالميذ الصغار.
املستلزمات:
أغنية " اي مدرست" ،مكرب صوت ،كلمات األغنية ،رابط األغنية اآلمن
س ْري النشاط:
نعرض للتالميذ أغنية "اي مدرس ددت" .نش ددجعهم على ترديد الكالم .نكرر العرض أكثر من مرة لزايدة فرص حفظ اللحن والكالم لد
التالميذ.

نشاط إثرائي تربوي" :فقاعات الصابون"
معلومات للمرشدين:
جوا من املتعة والرتفيه ،وذلك من خالل اس ددتخدام املاء والص ددابون إلنتاج فُقاعات من
يف نش دداطنا اإلثرائي اليوم ،س ددوف هنيئ للتالميذ ًّ
الصد د ددابون دون تقييدات أو حتديد .نقرتح أن نقوم بتجهيز الصد د ددابون مبشد د دداركة التالميذ ،واسد د ددتخدام أدوات متاحة يف كل بيت لنفش
(مفرغ داخلها -إذا أمكن ذلك) ،حبال
الفقاعات -حنو :خفاقة البيض اليدوية؛ قش العصري؛ مالعق بالستيكية؛ أغطية دائرية الشكل ُ
مثبتة على قطع خشبية...
املستلزمات:
صابون تنظيف األوان؛ ماء فاتر؛ وعاء كبري؛ خفاقات؛ قش؛ مالعق؛ أغطية وغريها من األدوات (يف اإلمكان إضافة أصباغ الطعام إىل
املاء والصابون)؛ موسيقى محاسية.
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س ْري النشاط:
من احملبذ القيام ابلنشاط يف اخلارج .جنهز بعض أوعية فيها ماء وصابون إلاتحة الفرصة أمام عدد أكرب من التالميذ ملمارسة النشاط.
نوزع عليهم املواد الت جهزانها مسب ًقا .نشغل املوسيقى ويبدأ التالميذ ابللعب .علينا أن نكون بي التالميذ على حنو فعال ،وأن نشاركهم
منوذجا للعِّب بطريقة آمنة وسليمة.
اللعب لنمثل هلم ً

نشاط ختامي" :هيا نتعارف"
املستلزمات:
خيوط صوف (أو أي نوع من اخليوط املتاح لدينا).
س ْري النشاط:
تسهم ألعاب التعارف يف كسر اجلليد وتقليل اخلجل لد التالميذ ،وابلتايل تعمل على تقريبهم بعضهم من بعض عند التعارف من
خالل األلعاب املمتعة .يقف التالميذ ِّ
مشكلي شكل حلقةْ .يسك كل زوجي ثنائيي من التالميذ أبحد ِّ
طريف اخليط مبساعدة املرشدة،
حيث إنه على كل زوجي ثنائيي من التالميذ املمكسي ِّ
بطريف اخليط نفسه القيام أن يتعرف كل منهما على اآلخر .يتقدمان إىل الوسط
وسهال .أان خبري .وامسي فالن" .مث
أهال ً
فيقول أحدها لآلخر" :مرحبًا ،كيف حالك؟ أان امسي فالن .وأنت"؟ جييبه التلميذ اآلخرً " :
يعيدان اخليط إىل املرشدة وجيلسان يف مكانديهما .تستمر اللعبة حت جيلس اجلميع يف مقاعدهم .حتاول املرشدة تنشيط ذاكرة التالميذ،
وتطلب إليهم ابلتناوب تذكر اسم زميلهم يف اللعبة.

نشاط افتتاحي" :صباح اخلري"

س ْري النشاط:
نقرتح أن جتهز املرشد د د دددة بطاقات السد د د ددتخدامها بشد د د ددكل يومي إللقاء التحية على التالميذ من خالهلا وإاتحة الفرصد د د ددة أمامهم الختيار
الطريقة الت يرغبوهنا كل يوم جمد ًدا.
من املمكن إمساع التالميذ أغنية صباح اخلري ،لرابط األغنية اآلمن اضغط هنا
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نشاط إثرائي تربوي" :الفسيفساء"
املستلزمات:
قُصاصات ورق ملون أبشكال وأحجام خمتلفة؛ ألوان توش مائية؛ أوراق بيضاء حبجم 4A؛ صمغ.
س ْري النشاط:
من املفض دل تنفيذ النش دداط مبجموعات ص ددغرية أو أزواج ثنائية .نكتب لكل تلميذ امسه خبط واض ددح على مس دداحة الورقة البيض دداء بقلم
توش مائي ،مث يزين االسم بقصاصات الورق.

نشاط ختامي" :هذه صفات"
معلومات للمرشدين
ترمي األنشطة اخلتامية إىل تنشيط ذاكرة التالميذ .ونشاطنا اليوم يعمل على زايدة دقة املالحظة والقدرة على الوصف.
س ْري النشاط
جيلس التالميذ على شكل دائرة ،وجيلس أفراد الطاقم بينهم ملشاركتهم النشاط .تقوم املرشدة ابختيار أحد التالميذ أو أفراد الطاقم ،وتبدأ
بوصفه ِّ
مظهرةً الصفات الت متيز هذا التلميذ عن غريه ،وتتيح اإلمكانية أمام التالميذ للتفكري وحاولة ختمي اسم التلميذ املوصوف من
خالل الربط بي الصفات والتلميذ الذي قد تناسبه هذه الصفات .يف اإلمكان أن تضيف املرشدة صفات أخر إذا تعذر على التالميذ
معرفة اسم التلميذ .يعمل هذا النشاط على تنشيط ذاكرة التالميذ يف تذكر أمساء زمالئهم اجلدد ،وكذلك يزيد من اهتمام التالميذ بعضهم
ببعض من خالل التعرف على صفات ومميزات كل تلميذ ،والبحث عن الصفات املشرتكة بينهم .على سبيل املثال ،يف اإلمكان أن
تلفت املرشدة انتباه التالميذ حي تصف أحدهم أو إحداهن بقوهلا" :شعره أملس مثل شعر فالن .لون عينديها أزرق مثل لون عين
فالنة".

نشاط افتتاحي" :نتشارك ب".
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على ش د ددكل حلقة ،ويش د دداركون حبس د ددب رغبتهم .يتقدم التلميذ املش د ددارك إىل وس د ددط اللقة ،وخيتار أحد التالميذ الذين
ض دا اختيار تلميذ يلبس
يش ددرتكون معه يف إحد ص ددفاته (على س ددبيل املثال :أختار فال ًان ألن ش دعره أجعد مثل ش ددعري) .يف اإلمكان أي ً
حذاء مشابه لذائه ،أو يتشابه معه بلون املالبس أو نوع القيبة ،وليس فقط الصفات.
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نشاط إثرائي تربوي" :كرة وسؤال"
معلومات للمرشدين:
استخدام لغة سليمة مع التالميذ يؤدي إىل تطوير قدرات التالميذ اللغوية على حنو سليم .نستطيع إثراء التالميذ مبفردات جديدة من
عالمهم اليومي ،من خالل طرح األسئلة عليهم وإاتحة الفرص أمامهم للتفكري مث اإلجابة.
املستلزمات:
ُكرة البحر؛ أقالم توش.
س ْري النشاط:
مالئما لقدرة التالميذ على الفهم واإلجابة .جيلس التالميذ على
نقوم بنفش ال ُكرة أوًال ،مث نكتب على كل لون من ألواهنا س د د د دؤ ًاال ً
السجادة أو الفرشة على هيئة حلقة .ترمي املرشدة ال ُكرة ابجتاه أحد التالميذ مع بدء مساع املوسيقى .يستمر التالميذ يف تناقُل ال ُكرة يف
ما بينهم دون أن ترتفع الكرة عن األرض حت توقف املوس د دديقى .عندذاك ْيس د ددك التلميذ الذي حص د ددل على الكرة بكفي يديه ،يقرأ
السؤال الظاهر على وجه الكرة العلوي وجييب عنه.
أمثلة لألسد د د ددئلة  :ما هي لعبتك املفضد د د دلة؟ ما هو برانجمك املفضد د د دل؟ أين تسد د د ددكن؟ ماذا حتب أن تتناول من األطعمة يف وجبة الفطور؟
موضوعك املفضل؟

نشاط ختامي" :تذكرت أن"
معلومات للمرشدين:
يهدف النشاط إىل توثيق العالقات بي التالميذ ،وزايدة اهتمام التالميذ مبا حيبه زمالؤهم.
س ْري النشاط:
يف اإلمكان إجراء حادثة مع التالميذ عن املعلومات الت حصلنا عليها من زمالئنا الذين أجابوا عن األسئلة الت كتبناها على ال ُكرة،
حاولي تذكر بعض أقوال أصدقائنا ،حنو :تذكرت أن فال ًان حيب اللون األمحر...
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نشاط افتتاحي" :نكون فري ًقا"

املستلزمات:
بطاقات نكتب عليها أمساء التالميذ؛ وعاء متوسط الجم.
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على هيئة حلقة .توضح املرشدة اهلدف من النشاط .على كل تلميذ يرغب ابملشاركة أن يسحب بطاقة بشكل عشوائي
من الوعاء ملعرفة اسم شريكه يف اللعب يف النشاط األخري هلذا اليوم "سباق البالوانت" .وهبذا يكون كل زوجي ثنائيي من التالميذ قد
كوان فري ًقا.

نشاط إثرائي تربوي" :أين نصفي اآلخر؟"
معلومات للمرشدين:
يف هذا النشاط ،سوف نسلط الضوء على أهية الفرد للمجموعة ،وإن كانت اجملموعة صغرية؛ فهو وعمله جزء ال يتجزأ من هذه
اجملموعة .نقرتح أن يكون النشاط زوجيًّا ثنائيًّا لتتضح أهية كل من أفراد اجملموعة.
املستلزمات:
مقو أبيض اللون؛ رسومات خمتلفة؛ أقالم تلوين متنوعة؛ الصقات خمتلفة األشكال واأللوان؛ صمغ أو الصق شفاف.
كرتون ًّ
س ْري النشاط:
جتهز املرشدة مسبد ًقا رسومات خمتلفة مطبوعة على كراتي بيضاء ،وتقوم بقصها إىل أنصاف ،فيحصل كل تلميذ على نصف رمسة
حسب اختياره .يكتب التلميذ على اجلهة اخللفية من الرمسة ،مث يقوم بتلوينها وتزيينها ابلالصقات املتاحة أمامه .يبدأ البحث عن نصفه
اآلخر ،وحي جيده يقوم التلميذان بضم النصفي وإلصاقهما ليحصال على الرمسة كاملة مزينة بطريقة مميزة .مبا أهنما قاما بتلوين وتزيي
النصفي على حنو فردي وعلى انفراد ،فمن املؤكد أن النتيجة سوف تكون غريبة بعض الشيء ومميزة ابلتأكيد.
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نشاط ختامي" :سباق البالوًنت"
مستلزمات النشاط:
أعدادا حبيث يكون لكل عدد اثنتان من البطاقات ( )...5-5-4-4-3-3-2-2-1-1؛
ابلوانت؛ بطاقات صغرية نكتب عليها ً
وعاء أو سلة صغرية؛ موسيقى محاسية.
س ْري النشاط:
يعتمد هذا النشاط على التعاون بي أفراد الفريق الواحد ،وحيتاج إىل الدقة والتنسيق بينهم ،بتكون الفريق الواحد من زوجي ثنائيي من
التالميذ حيث حيصل على ابلون منفوخْ ،يسكان به بي جسديهما يف القسم العلوي منه (الظهر) بدون استخدام األيدي .عند
تشغيل املوسيقى ،يبدأ كل فريق ابلتحرك يف مساحة الصف مع الفاظ على عدم سقوط البالون على األرض .الفريق الفائز هو الفريق
الذي حيافظ على البالون دون إسقاطه حت هناية السباق.
للعمل على توسيع دائرة الصداقات بي التالميذ وتوثيق العالقات بينهم ،نقرتح أن نفتتح النشاط بقرعة عن طريقها جيري تكوين
جمموعات اللعِّب املكونة من زوجي ثنائيي من التالميذ .ندعو التالميذ ابلتناوب لسحب بطاقة من الوعاء أو السلة .على كل
تلميذين حيصالن على نفس العدد أن يكوان فري ًقا للعب يف هذا السباق.
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عصوان وكرة

هدية لصديقي

نشاط افتتاحي" :قوانني الصف"
معلومات للمرشدين:
من الضروري وضع األنظمة والقواني للحصول على بيئة آمنة وتكوين ُمناخ تربوي سليم؛ فاألنظمة والقواني تعمل على محاية التالميذ
قيما وعادات سليمةً يف التعامل اليومي مع اآلخرين .تصبح فائدة األنظمة والقواني أكرب أبضعاف
واحملافظة على حقوقهم ،وتُكسبهم ً
حي يشارك التالميذ يف وضعها بعد مناقشتها وفهمها جي ًدا.
س ْري النشاط:
ِّ
معا يف الروضة /البستان على حنو يومي،
نقرتح أن جنلس مع التالميذ على األرض ،مشكلي حلقة كبريةُ .جنري معهم حادثة عن وجودان ً
وطُرق التعامل السليمة واملقبولة ،واللعِّب واملشاركة .نتحدث معهم عن املسموحات قبل املمنوعات .نتيح اإلمكانية أمام التالميذ بطرح
أفكارهم وجتارهبم.

نشاط إثرائي تربوي" :دستورًن"
مستلزمات:
كرتون ﭘدريستول؛ أقالم توش؛ رسومات إيضاحية جمهزة مسب ًقا.
س ْري النشاط:
بعد احملادثة الت أجريناها يف النشاط االفتتاحي هلذا اليوم ،نقوم بتوثيق األفكار الت ذكرانها على الدﭘدريستول بواسطة الرسومات التوضيحية
الت جهزانها .تقوم املرشدة بتوثيق املسموحات واملمنوعات الت ذكرها التالميذ يف اللقاء االفتتاحي .هناك طرق عديدة لتوثيق األنظمة
والقواني على قطعة الدﭘدريستول .نقرتح أن خنطط على الكرتون خط وسط طوليًّا ،ونكتب يف أعلى النصف األول إشارة صح (تصرف
مقبول) ويف النصف الثان إشارة خطأ (تصرف غري مقبول) ،مث نقوم مبشاركة التالميذ بكتابة وتوثيق أفعال وسلوكيات مقبولة حتت إشارة
الصح ،ورسومات السلوكيات غري املقبولة واملمنوعة حتت إشارة اخلطأ.

نتشارك في
اللعب

نتخاصم

نتفاهم بالكالم
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نصرخ

نشاط ختامي :أغنية "الكلمة احللوة"
معلومات للمرشدين:
أغنية "الكلمة اللوة" للفنانة األردنية "سناء معشر" غنية ابلتعابري واملفردات اجلميلة .من خالهلا يتعلم التالميذ مفردات جديدة ،ويكتسبون
طرقًا مجيلة يف التعامل مع اآلخرين بلطف.
املستلزمات:
عفوا؛ من فضلك؛ لو
شكرا؛ ً
بطاقات حتوي مفردات األغنية الت نريد إكساهبا للتالميذ (يف اإلمكان أن تكون مكتوبة ومرسومة ،حنوً :
مسحت؛ صباح اخلري؛ مساء اخلري؛ حببك)...؛ أغنية "الكلمة اللوة"؛ مكرب صوت؛ شبكة إنرتنت فعالة.
الرابط اآلمن لألغنية
س ْري النشاط:
نتحدث مع التالميذ عن املفردات الت نستعملها يف املواقف املختلفة .خنترب معرفة التالميذ من خالل احملادثة من خالل طرح بعض
صباحا؟ ماذا علينا أن نقول للماما حي جتهز لنا الطعام؟ إذا شكران أحد ،فماذا نقول
األسئلة ،حنو :ماذا علينا أن نقول عندما نستيقظ ً
له؟ إذا أردان معروفًا أو طلبًا من أحد ،فماذا نقول؟ بعد التعرف على املفردات واستخدامها يف املوقف الصحيح أو السياق الصحيح،
معا .نكرر إمساع األغنية حت يتم تذويت وحفظ الكالم واللحن من
نشغل تسجيل األغنية على مسامع التالميذ ونشجعهم على الغناء ً
قِّبل التالميذ .نقرتح أن تالزم هذه األغنية التالميذ على مدار السنة ،لِّما فيها من تعابري ومفردات تسهم يف ِّ
تغيري سلوك التالميذ وحثِّهم
على اتباع واستخدام املفردات واألساليب اللطيفة ،وحاولة الربط بي املفردات وبي الواقع اليومي الذي يعيشه التالميذ.
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نشاط افتتاحي" :مكعب فروش اجملسمات"
معلومات:
يسهم نشاطنا االفتتاحي املخصص لليوم يف تنشيط وتنمية الذاكرة البصرية لد التالميذ ومتييز فروش اجملسمات اهلندسية .عندما تكون
الذاكرة البصرية متطورة لد التالميذ ،تزداد قدرهتم على تذويت املعلومات املكتسبة وحفظها وقتًا أطول ،وابلتايل يسهل استخراجها
عند الاجة.
املستلزمات:
املكعب الذي قمنا بتجهيزه يف األسبوع املاضي لنشاط املشاعر (مع تبديل بطاقات املشاعر ببطاقات األشكال اهلندسية).
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ يف مقاعدهم على ش ددكل حلقة .يش ددارك التالميذ حس ددب الرغبة .يرمي الالعب املكعب ،وحياول متييز وتس ددمية الش ددكل
مثال:
اهلندسد ددي الذي يظهر فرشد دده على الوجه العلوي من املكعب ،مث يبحث عن عناصد ددر موجودة يف الصد ددف هلا نفس شد ددكل اجملسد دمً ،
خمروط (طربوش األعياد) ،صندوق (املكيف اهلوائي) ،مكعب (سلة األلعاب) ،أسطوانة (ماسورة المام)...
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نشاط إثرائي تربوي" :أنشودتنا األول"
معلومات للمرشدين:
اإلبداع يف اخللق واإلنتاج ال يعن فقط املنتجات املصنوعة من املواد اإلنتاجية؛ فكل منتج خيلقه الفرد أو األفراد ويصبح ذا فائدة هو
عمل إنتاجي .مبادرةُ التالميذ ،ومشاركتُهم يف إنتاج أعمال فندية إبداعية ،تُ ِّ
طوران لديهم القدرة على الدقة واإلتقان يف العمل ،وتزيدان
أيضا ،فتكون الفائدة من املنتج الذي أ ِّ
ُجنز أو أُنتِّج مبجهودهم اخلاص أكرب
لديهم الشعور بقيمة العمل الذي قاموا به وقيمة أنفسهم ً
بكثري من الفائدة الت حيصلون عليها من املنتجات أو األلعاب اجلاهزة.
املستلزمات:
ورق أبيض حجم 4A؛ أقالم رصاص؛ أقالم تلوين.
س ْري النشاط:
ُجنري حادثة مع التالميذ عن أغان وأانشيد التالميذ اجلميلة الت حيبون مساعها .نوضح هلم مراحل خلق أو إنتاج األغنية .موضوع أغنيتنا
معا هو الصداقة .نبدأ بتوجيه التالميذ الختيار الكالم .ندرهبم على اختيار كالم يالئم موضوع األغنية :مفردات
الت سوف نقوم بتأليفها ً
قريبة من عال التالميذ؛ مفردات تسهم يف تذويت عادات الصداقة وقِّيمها .نلفت انتباه التالميذ إىل القافية يف هناية كل مجلة ،ونساعدهم
على اختيار مفردات .نكتب كلمات األغنية ،وحناول إرفاق بعض الرسومات لتوضيح الكالم ومساعدة التالميذ على حفظ الكالم
وترسيخه .يف اإلمكان اختيار أغنية مألوفة لد التالميذ واستخدام لنها ألغنيتهم األوىل الت قاموا بتأليفها .يف اإلمكان أن يتدرب
عنصرا اثبتًا ويوميًّا يف اللقاء االفتتاحي نفتتح هبا دوامنا على حنو
التالميذ على الغناء بصورة يومية يف النشاط االفتتاحي ،لتصبح األغنية ً
يومي.
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نشاط ختامي" :أًن األسرع"
معلومات للمرشدين:
نشاطنا اخلتامي اليوم عبارة عن نشاط حركي تعليمي من خالله يذوت التالميذ عدد رؤوس كل من األشكال اهلندسية.
املستلزمات:
كرتون ملون؛ كؤوس أحادية االستعمال؛ كرات ﭘدالستيكية.
س ْري النشاط:
ختتار املرشدة اثني من التالميذ الراغبي ابملشاركة .تقوم برتتيب األشكال اهلندسية الت جهزهتا من الكرتون امللون مسب ًقا على شكل
مسارين لكل العب مسار من األشكال اهلندسية .حيصل كل العب على عدد من الكؤوس وال ُكرات .عند بدء مساع املوسيقى ،تبدأ
املنافسة ،وعلى كل متسابق أن يغطي رؤوس األشكال اهلندسية ابلكؤوس ،مث يضع على فوهة كل كأس ُكرةً من نفس لون الشكل
اهلندسي -على سبيل املثال :يضع ثالث كؤوس على رؤوس املثلث ،وعلى فوهات الكؤوس يضع ُكرات ابللون األصفر حي يكون
لون املثلث أصفر .الالعب الفائز هو الالعب الذي ينهي الدمهمة أوًال وبطريقة صحيحة.
مالحظة :نطلب إل عدد معني من التالميذ أن ُْي ِ
ضا يبونه ،على أن يافظوا عليه خمبأً فال
ضروا معهم من البيت لليوم التال غر ً

يراه زمالؤهم.
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نشاط افتتاحي" :خنمن ونعرف

"

املستلزمات:
صندوق املفاجآت؛ أغراض التالميذ الت أحضروها.
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على شددكل دائرة ،وتضددع املرشدددة الصددندوق على الطاولة يف وسددط الدائرة .تضددع املرشدددة الغرض الذي أحضددره التلميذ
داخل الصد د ددندوق .يبحث التلميذ عن غرضد د دده اخلاص دون لفت انتباه زمالئه مث يبدأ بوصد د ددفه؛ لونه ،شد د ددكله ،حجمه ،مصد د ددنوع من...
يستخدم ل...
يتيح ذلك الفرصة أمام زمالئه للتفكري ومن مث التخمي .بعد الكشف عن الغرض ،يتحدث التلميذ بتوسع أكثر عن الغرض وعن عالقته
به :ملاذا حيبه؟ من أحضره له؟ مت حيب أن يستخدمه أو يلعب به (إذا كان الديث عن لعبة)؟...
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نشاط إثرائي تربوي" :أصدقاء مميزون"
معلومات للمرشدين:
العمل اجلماعي يعمل على زايدة شددعور التالميذ ابالنتماء ،وكذلك يزيد الشددعور ابملسددؤولية جتاه اجملموعة ،وهذا من شددأنه تقوية وتوثيق
العالقات بي التالميذ يف الصف.
املستلزمات:
كراتي ملونة وأوراق بيضاء؛ أقالم تلوين متنوعة؛ ِّمقص؛ صمغ؛ الصقات أبشكال وألوان عديدة.
س ْري النشاط:
حيصد د ددل كل زوجي ثنائيي من التالميذ على ورقة بيضد د دداء حبجم  ،4Aوحيصد د ددالن كذلك على مجيع املواد واألدوات املذكورة أعاله.
يقومان ابلتعاون والتخطيط املشرتك إبنتاج لوحة تعرب عن الصداقة ،حنو :تكوين تلميذين ْيسكان ابأليدي من الكراتي واملواد األخر ؛
تكوين تالميذ يلعبون يف حديقة األزهار ...يف اإلمكان أن نوجه التالميذ إلنتاج لوحة الصداقة بطريقة وأسلوب إبداعي متطور.

نشاط ختامي" :معسكر الرباعم"
معلومات للمرشدين:
جوا من الفرح يف الصف أجواء الفرح والسعادة تسهم يف زايدة حبة التالميذ للمكان.
املسابقات واألنشطة الماسية تُ ِّشيع ًّ
املستلزمات:
نفق القماش امللون اجلاهز أو عجال بالستيكية؛ كراسي التالميذ.
س ْري النشاط:
هنيئ مساحة آمنة داخل الصف ،ويف اإلمكان أن ْيارس التالميذ النشاط يف الساحة اخلارجية إذا كانت آمنة .نقوم بتجهيز نفقي .يف
اإلمكان استخدام النفق اجلاهز إذا ُوجد ،والنفق اآلخر يكون من العجال البالستيكية وكراسي التالميذ أنفسهم ،حيث نثبت كل عجل
نوعا ما ليمر التالميذ من حتته.
على ظهر أحد الكرسيي .نعمل على هذا النحو حت يصبح لدينا نفق طويل ً

معا امسًا لكل فريق (فريق األبطال؛ فريق الشجعان؛ النجوم؛ الكواكب .)...يقف كل فريق يف طابور.
نقسم التالميذ إىل فريقي .خنتار ً

يبدأ السباق أو ُل زوجي ثنائيي من التالميذ حبسب دوره يف الطابور .على أفراد الفريق عبور املمر زح ًفا على البطن كاجلنود داخل

املعسكر.

مالحظة :نطلب إل أفراد جمموعة جديدة من التالميذ أن ُْي ِ
ض ِ ِ ِ ِا يبونه من البيت ،على أن يافظوا
ض ِ ِ ِ ِروا معهم لليوم التال غر ً

عليه خمبأً حبيث ال يراه زمالؤهم.
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نشاط افتتاحي " :فكر مث

مخن"

املستلزمات:
صندوق املفاجآت ،أغراض التالميذ الت أحضروها.
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على شكل دائرة حيث تضع املرشدة الصندوق على الطاولة يف وسط الدائرة ،تضع املرشدة األغراض الت أحضرها
التالميذ داخل الصندوق ،يبحث التلميذ عن غرضه اخلاص دون لفت انتباه زمالئه مث يبدأ بوصفه ،لونه ،شكله ،حجمه ،مصنوع
من ...يستخدم ل...
يتيح الفرصددة أمام زمالئه للتفكري ومن مث التخمي ،بعد الكشددف عن الغرض يتحدث التلميذ بتوس دع أكثر عن الغرض وعن عالقته به،
ملاذا حيبه؟ من أحضره له؟ مت حيب أن يستخدمه أو يلعب به إذا كان الديث عن لعبة...

نشاط إثرائي تربوي" :جزء من كل"
املستلزمات:
رسومات خمتلفة؛ أقالم تلوين ابندا؛ كرتون مقو ؛ صمغ.
س ْري النشاط:
تقسدم املرشددة التالميذ إىل جمموعات صدغرية ،ختتار اجملموعة إحد الرسدومات اجلاهزة ،تقوم املربية بقصدها إىل عدد من القطع يالئم مع
عددد أفراد اجملموعدة ،يقوم كدل تلميدذ بتلوين القطعدة الت حص د د د د د د ددل عليهدا حس د د د د د د ددب رغبتده .بعدد االنتهداء من تلوين مجيع القطع تقوم كدل
حموعة بتجميع القطع وإلصاقها على الكرتون املقو لتحصل على لوحة عجيبة أبلواهنا اجلميلة.
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نشاط ختامي :لعبة "عصوان وكرة"
معلومات للمرشدين:
أيضا أن يدرك التلميذ قيمة العمل الذي
من املهم جدًّا تدريب التالميذ على التعاون واملشاركة من خالل األنشطة املختلفة .من املهم ً
هاما يف إجناح عمل اجملموعة.
يقوم به ،وابلتايل يدرك أن له دوًرا ًّ
املستلزمات:
حبال؛ كرة متوسطة الجم؛ موسيقى محاسية.
س ْري النشاط:
نقوم بتحديد مسدار السدباق ابلبل (حسدب الصدورة التوضديحية املرفقة أسدفل النشداط) .يشدارك اللعب زوجان ثنائيان من التالميذ يف كل
معا بواسطة عصوان من فوق البل ،وعليهما احملافظة على الكرة دون إسقاطها على األرض حت هناية املسار
جولة ،عليهما مترير الكرة ً
.
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نشاط افتتاحي" :حروف أمسائنا متشاهبة"
معلومات للمرشدين:
كثريا ما يشد د ددغل التالميذ الصد د ددغار فيزيد اهتمامهم أبمسائهم وبتشد د دداهبها مع حروف
اسد د ددم الطفل هو عبارة عن هويته الت متيزه عن غريه ،و ً
وأمساء زمالئهم .هذه القيقة قد تزيد الرتابط بينهم ،وال سيما حي جيدون ما هو مشرتك بينهم.
املستلزمات:
بطاقات الروف األبتثية منفصلة؛ حلقات بالستيكية؛ دف.
س ْري النشاط:
عددا من التالميذ الراغبي ابملشاركة .نبدأ ابلنقر على الدف،
نقرتح أن نبعثر اللقات على األرض ،نبعثر الروف على األرض مث خنتار ً
فيبددأ التالميدذ بددورهم ابلركدة والددوران حول اللقدات ،عندد توقف النقر على الددف يبحدث كدل تلميدذ عن حروف امسده ويرتبهدا داخدل
العجل أو اللقة الت اختارها .بعد ترتيب حروف األمساء ،ينتقل كل تلميذ إىل عجل ص د د د ددديقه الذي تتش د د د ددابه حروف امسه مع حروفه.
ينتقل التلميذ بي اللقات حت جيد الصديق الذي يشاركه أكرب عدد من الروف ،حنو( ،مجال/مجيل ،لينا/لوان)...
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نشاط إثرائي تربوي :قصة " ُخلد جيد صدي ًقا" – مكتبة الفانوس

معلومات للمرشدين:
قصة " ُخلد جيد صدي ًقا" ،أتليف ورسومات اننسي آرمو ،ترمجة د .جودت عيد ونشر ختيليت.
يعا النص موضوع املخاوف الت من املمكن أن نتغلب عليها عن طريق الصداقة .يف إمكان التشابه يف املواقف أو املخاوف أن يؤدي
إىل التقارب بي التالميذ وبناء صداقات جديدة ،فالصداقة تساعد األطراف يف التغلب على أي صعوبة أو ضائقة.
املستلزمات:
قصة " ُخلد جيد صدي ًقا".
س ْري النشاط:
تدعرض املرشددة صدورة الغالف أمام التالميذ .تتحدث معهم بضدع دقائق قبل البدء ابلسدرد ،فتعطيهم مسداحة للتخمي واالسدتدالل على
مضد ددمون القصد دة من خالل العنوان .توضد دح املرشد دددة أهية وجود الرسد دومات يف قصد ددص التالميذ الصد ددغار ،وتسد دداعدهم على فهم وإدراك
أحداث القص د دة .بعد ذلك ،تبدأ بقراءة القص د دة وتش د ددجيع التالميذ على ختيل املش د دداهد خالل إص د ددغائهم هلا .يف اإلمكان إاتحة إمكانية
املشاركة يف القراءة للتالميذ.
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نشاط ختامي" :هدية لصديقي"
معلومات للمرشدين:
نر أن تبادل اهلدااي بي التالميذ من شد ددأنه أن يوثق العالقات بينهم .نلفت انتباه املرشد دددين إىل ضد ددرورة التأكد من أنه قد جر اختيار
مجيع التالميذ للحص ددول على هدية من ص ددديق ،ونقرتح التدخل إن ل حيدث هذا االختيار ،وذلك من خالل توجيه التالميذ إىل اختيار
زمالئهم الذين ل ُخيتاروا بعد.
املستلزمات:
رسومات قلوب مطبوعة على كراتي ملونة؛ أقالم تلوين خشبية؛ ِّمقصات؛ كريب؛ صول ومواد أخر متاحة.
س ْري النشاط:
خيتار التلميذ الذي يرغب بتقدي هدية لصديق رمسة القلب مع ربطة العنق .أما التلميذ الذي يرغب بتقدي اهلدية لصديقة ،فيختار رمسة
القلب مع الوردة .يقوم كل من التالميذ بقص القلب وتلوين الوردة أو ربطة العنق ،مث يقدمها ملن يرغب من األصدقاء.
مالحظة :من املمكن ختطيط تنفيذ النشد داط حسد ددب قدرات ومرحلة منو التالميذ ،فكذا كانت قدراهتم متطورة نتيح أمامهم إمكانية رسد ددم
وقص الشكل الذي يرغبونه على القلوب.
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منتجنا اهلندسي

نتحدث عن لوحتنا

جنيب ابخلتم

سحر الصابون

نشاط افتتاحي" :اشتقت إل"...
معلومات للمرشدين:
نتيح الفرصة أمام التالميذ للتعبري عن مشاعرهم جتاه أصدقائهم اجلدد .ندُثري قاموسهم اللغوي مبفردات جديدة من خالل تبادل األحاديث
واإلفصاح عن مشاعرهم.
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على شكل حلقة صغرية للمحافظة على اإلصغاء .يف اإلمكان أن خنتار التالميذ للمشاركة عن طريق القرعة .نشجع
التالميذ للتعبري عن اشتياقهم لزمالئهم وللبيئة اجلديدة واألنشطة اليومية يف دوام "براعم" اجلديد.

معا"
نشاط إثرائي تربوي" :نُبدع ً

معلومات للمرشدين:
العمل على توثيق العالقات بي التالميذ ،وذلك من خالل األنشطة الت ترتكز على
من أهم أهداف عملنا مع التالميذ يف هذا الشهر ُ
العمل اجلماعي واملشاركة والتعاون.
املستلزمات:
لوحات لرمسات خمتلفة على كرتون أبيض متوسط الجم 3A؛ رمل ملون؛ صمغ.
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ يف جمموعات صغرية حسب اختيارهم .نعرض لوحات الرمسات أمامهم ،فتختار كل جمموعة الرمسة الت ترغب فيها .حتصل
كل جمموعة على الرمل امللون والصمغ ،ابإلضافة إىل فراشي دهان ملد الصمغ ،مث تبدأ اجملموعات بتلوين رمساهتا ابلرمل امللون .بعد انتهاء
كل اجملموعات من العمل ،نقرتح أن نعرض مجيع اللوحات وندُثن على طريقة تنفيذ النشاط ،وعلى التعاون الذي شهدانه خالل العمل
واملشاركة الفعالة .من املمكن إعطاء التالميذ كراتي فارغة بدون رسومات ونفسح هلم اجملال لإلبداع يف العمل.
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نشاط ختامي" :طلب أم حقيقة"
املستلزمات:
قارورة ماء صغرية
س ْري النشاط:
جنلس مع التالميذ على سجادة الصف على شكل حلقة .يبدأ أحد أفراد الطاقم ابللعب لتوضيح طريقة اللعب للتالميذ .نُدير القارورة
متاما ،حنو :ما هو لونك املفضل؟ ماذا حتب أن
وننتظرها حت تتوقف عن الدوران ،فنوجه سؤ ًاال إىل التلميذ اجلالس مقابل فوهة القارورة ً
تتناول يف وجبة الفطور؟ مع من حتب أن تلعب؟ ...أو نطلب منه طلبًا عليه أن ينفذه حنو :اذهب وأحضر يل املقلمة من حقيبت .عندما
جييب الطفل على السؤال أو ينفذ الطلب أيخذ القارورة ليلعب بنفس الطريقة ،ونعيد الكرة...

نشاط افتتاحي :أغنية "حلمنا هنار هنارًن عمل"
معلومات للمرشدين:
أغنية "حلمنا" تُ ِّ
كسب التالميذ مهارات حياتية واجتماعية عن التعاون ،وعن قيمة العمل واألصدقاء يف حياتنا.
املستلزمات:
شاشة عرض؛ جهاز عرض ضوئي؛ مكرب صوت؛
رابط األغنية حلمنا هنار هناران عمل
س ْري النشاط:
تعرض املرشدة األغنية أمام التالميذ لقراءة كلماهتا عن الشاشة،
نوضح للتالميذ أهية العمل وضرورة التعاون ومساعدة اآلخرين
لتحقيق األهداف ،وفكرة أن وجود الصديق يف حياتنا جيعلها
أمجل.
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نشاط إثرائي تربوي" :لوحتنا الفسيفسائية"
املستلزمات:
قُصاصات من الورق امللون؛ صمغ؛ رسومات خمتلفة عن التعاون واملشاركة على أوراق بيضاء حبجم .A3
س ْري النشاط:
توزع املرشدة التالميذ يف جمموعات صغرية مكونة من  6-5تالميذ .حتصل كل جمموعة على رمسة معينة ،وعلى كمية كافية من
ال ُقصاصات أبلوان خمنلفة ،وصمغ ِّ
ومقصات .تقوم كل جمموعة بتغطية الرمسة ب ُقصاصات الورق ،لتحصل على لوحة من الفسيفساء.
نقرتح أن تتنقل املرشدة بي اجملموعات لتُدثن على عمل كل جمموعة وتدُبدي إعجاهبا ابلتعاون بي أفراد اجملموعة ،وعلى املنتجات الت
حصلوا عليها نتيجة هذا التعاون والعمل املشرتك.

نشاط ختامي" :مرر الكرات"
معلومات للمرشدين:
من خالل نشاطنا اخلتامي اليوم ،سوف يدرك التالميذ أهية التعاون بي أفراد اجملموعة الواحدة ،وأن لكل فرد يف اجملموعة مهمة تقع
على عاتقه مسؤولية القيام هبا على أكمل وجه.
مستلزمات النشاط:
جمموعتان من الكرات البالستيكية بلوني خمتلفي؛ مقاعد التالميذ؛ أربع سالل بالستيكية؛ موسيقى محاسية.
س ْري النشاط:
نرتب املقاعد على شكل طابورين متوازيي ،حبيث يكون يف كل طابور مثانية إىل عشرة مقاعد (حسب عدد التالميذ يف اإلطار) .نضع
سلة أمام املقعد األول من كل طابور ،وسلة خلف املقعد األخري من كل طابور .نقسم التالميذ إىل جمموعتي متساويتي .جيلس كل
فريق على املقاعد يف الطابور ليشكل سلسلة بشرية ،عند بدء املوسيقى ،على التالميذ نقل الكرات من السلة األمامية من خالل متريرها
وصوال إىل السلة اخللفية .يكرر التالميذ العملية إىل أن تفرغ السلة األمامية من الكرات ومتتلئ السلة اخللفية.
أبزواج للتلميذ اجلالس خلفه ً
الفريق الذي يوصل الكرات مجيعها إىل السلة اخللفية أوًال هو الفريق الفائز .نشري أنه على الفريقي البدء بنقل ال ُكرات يف نفس الوقت
نوعا ما ،يف هناية اللعبة ،نقوم إبحصاء الكرات الت مجعها كل فريق .من املهم أن نثن على التعاون واملشاركة بي أفراد
وبسرعة كبرية ً
اجملموعة ،وأن نعطي أهية لقيمة العمل اجلماعي ال النتيجة.
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نشاط افتتاحي" :صديقي اي صديقي"
س ْري النشاط:
يشكل التالميذ حلقة مغلقة .يشارك التلميذ الذي يرغب بذلك ،فيدخل وسط اللقة حبيث جيلس بوضعية القرفصاء ،مغطيًا وجهه كأنه
ابك أو حزين .يقوم التالميذ يف اللقة مبناداة التلميذ الالعب:
 "صديقي اي صديقي ليش عمتبكي"؟ "بدي رفيقات". "طب يال قوم ندقي".قائال" :ليس أنت ...ليس أنت ...أنت" ،ويذكر اسم التلميذ الذي
مشريا إبصبعه إىل زمالئه ً
يقف الالعب ويبدأ ابملرور على التالميذً ،
اختاره لتؤكد املرشدة حضور التلميذ.

نشاط إثرائي تربوي :قصة " هل أنت جبان اي بُرهان؟"-مكتبة الفانوس

معلومات للمرشدين:

قصة "هل أنت جبان اي بُرهان؟" أتليف ورسوم جونيال بريجسرتُم.
برهان يف الصف األول اآلن ،وهو طفل ال حيب املشاجرة ،لذا ،يظنه األطفال يف املدرسة ،أو
يف الي ،جبا ًان .يف القيقة ،برهان ال ٰهذا وال ذاك ،إمنا هو ببساطة طفل ال حيب املشاجرة.
حياول أبوه “تقويته” أبن يدربه على املالكمة ،فيما متتدح جدته طيبته ،لكن برهان غري راض
عن توجه أفراد عائلته له يف ٰهذا األمر .هل حقًّا برهان جبان؟ يسألنا عنوان الكتاب ،فنجد
دائما عن
اإلجابة يف داخله .برهان طفل شجاع ،ألنه يرفض العنف ،ويعلن ذلك ،ويبحث ً
طرق بديلة للتواصل مع األطفال الذين حياولون االعتداء عليه.
املستلزمات:
قصة "هل أنت جبان اي بُرهان؟"
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على شكل حلقة مفتوحة؛ فتلك هي الوضعية املالئمة لنشاطات حتتاج إىل الرتكيز واالنتباه .تعرض املرشدة صورة الغالف
أمام التالميذ .تتحدث معهم بضع دقائق قبل البدء ابلسرد ،فتعطيهم مساحة للتخمي واالستدالل على مضمون القصة من خالل
العنوان .توضح املرشدة أهية وجود الرسومات يف القصص ،فهي تسهم يف تذكر التالميذ ألحداث القصة؛ إذ أن للذاكرة البصرية دوًرا
مه ًّما يف التذكر وترسيش املعلومات .بعد قراءة القصة ،نسلط الضوء على أن القوة والشجاعة ال تقاس ابلعضالت أو املشاجرات بل
حبسن اخللق والصرب جتاه اآلخرين .نعلمهم أن القوة هي ابلتعامل اللطيف واإلنسان ،ابحرتام اآلخر واملساحة.
أيضا أن نستمع إىل جتارب وخربات التالميذ الت خيوضوهنا كل يوم.
من املمكن أن نشرك التالميذ يف قراءة القصة ومتثيلها ،من املمكن ً
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نشاط ختامي" :أمجل ما شاهدت"
معلومات للمرشدين:
يشعر التالميذ ابملتعة خالل ممارسة مهارة الرسم والتلوين ،ألهنا تتيح هلم ترمجة أفكارهم وخياهلم من خالل الرسم ابأللوان.
املستلزمات:
أقالم تلوين متنوعة ،أقالم رصاص ،ممحاة ،اوراق رسم بيضاء.
س ْري النشاط:
مشهدا أحباه من
نوزع التالميذ يف جمموعات صغرية حبيث تتكون اجملموعة من زوجي ثنائيي من التالميذ .خيتار كل زوجي ثنائيي
ً
لتشارك .نقرتح أن جنمع رسومات التالميذ ونرتبها بتسلسل منطقي ،لتولد لدينا قصة جديدة
مشاهد القصة ،وحياوالن رمسه ابلتعاون وا ُ
من جمهود التالميذ .والدة قصة من صنع أيدي التالميذ جتعل قيمة العمل الذي قاموا به أكرب ،وتُدخل الفرح والسرور إىل قلوهبم،
وابلتايل تسهم يف حثهم على احملاولة مر ًارا وتكر ًارا ،فيطورون مهاراهتم الركية والذهنية لِّما ْيارسونه من ختطيط وتنفيذ.

نشاط افتتاحي" :صياد حروف األمساء"
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معلومات للمرشدين:
من خالل ممارسة األنشطة اليومية املمتعة ،يكتسب التالميذ املعلومات ويطورون مهاراهتم الركية والذهنية واالجتماعية العاطفية .أحيا ًان
يتطلب منا األمر جتهيز مواد ومنتجات لتنفيذ النشاط مع التالميذ.
املستلزمات:
قُصاصات أمساك من ألواح الدﭘدوليدﭼدال أو امليالمي أو الصول؛ مشبك حديدي؛ قطع ممغنطة الصقة؛ مصاصة عصري أو سيش خشب
مسيك؛ خيط شفاف بالستيكي.
س ْري النشاط:
جنهز مسب ًقا عددا من األمساك من قطع الدﭘدوليجال أو امليالمي أو الصول .نُ ِّ
لصق على كل واحدة منها قطعة مغناطيس ،وعلى
ً
ِّ
اجلهة األخر منها نُلصق حرفًا من حروف اللغة العربية .نربط اخليط حول املصاصة أو السيش اخلشب ،مث نربط طرفه اآلخر مبشبك
حديدي ليصبح مبثابة صنارة صيد.
يف املعتاد ،نعتمد يف اللقاءات االفتتاحية جلوس التالميذ على شكل حلقة .خنتار أحد التالميذ الراغبي يف املشاركة ليقوم بصيد مسكة
واحدة ،ويطلب من زمالئه الذين تتكون أمساءهم من الروف الت اصطادها تكوين جمموعة.
من املمكن أن نكتب على األمساك متارين حسابية ،أو معلومات عن التالميذ أو أي موضوع آخر على نفس منط اللعبة.
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نشاط إثرائي تربوي" :منتجنا اهلندسي"
املستلزمات:
أشكال هندسية مقصوصة من كرتون الصول امللون؛ ِّمقصات؛ صمغ؛ مصاصات العصائر؛ أوراق رسم بيضاء حبجم كبري.
س ْري النشاط:
نوزع التالميذ يف جمموعات صغرية .حيصل كل تلميذ على مصاصة العصائر .نبعثر أمام كل جمموعة األشكال اهلندسية املقصوصة من
الصول الت جهزانها مسب ًقا .تقوم اجملموعة بتصنيف األشكال من خالل توزيع املهام بي تالميذ اجملموعة ،حبيث تكون مهمة كل
تلميذ جتميع كل ال ُقصاصات الت هلا الشكل نفسه -على سبيل املثال :سليم عليه أن جيمع مجيع املثلثات؛ حال جتمع كل
املربعات...
عند االنتهاء من تصنيف األشكال وفصلها ،تقوم كل جمموعة إبنتاج لوحة فندية من األشكال اهلندسية املختلفة ابستخدام املواد
واألدوات املتاحة أمامها.
طريقة التجميع هي بواسطة سحب النفس ابملصاصة .هذا النشاط شأنه كشأن مجيع األنشطة الت منارسها مع التالميذ؛ يعمل على
تطوير مهارات عديدة كتقوية القدرة على التنفس والسحب ،وابلتايل يعمل على تقوية عضالت الفم والنك ،وهي من أهم العضالت
املسؤولة عن اللفظ والنطق بشكل سليم ،كما أنه ي ِّ
كسب التالميذ مهارة التمييز بي األشكال ،ويطور مهارة التالميذ على التصنيف
ُ
وضم العناصر إىل القول الداللية الت تنتمي إليها.
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نشاط ختامي" :نتحدث عن لوحتنا"
معلومات للمرشدين:
القدرة على وصف العمل الذي قام به التلميذ ،والتحدث عن طريقة العمل والتنفيذ ،والتخطيط للعمل واملشاركة ،كل هذه تُ ِّ
طور لد
التلميذ مهاراته اللغوية يف مثل هذه السن.
املستلزمات:
لوحات التالميذ من النشاط السابق.
س ْري النشاط:
تدعرض كل جمموعة لوحتها أمام اجلميع ،وتتحدث عن طريقة العمل ،وعن البداية التخطيط ،وعن الفكرة ،وعن التعاون بي أفراد
اجملموعة ،وعن اختالف آراء بي أفراد اجملموعة .نقرتح اغتنام الفرصة للتحدث مع التالميذ عن أهية التعاون يف العمل اجلماعي،
واالختالف يف اآلراء ،والتخطيط املسبق ،تقبل اآلراء وغريها من األمور.

ابلوًن"
نشاط افتتاحي انتقال" :أفرقع ً

املستلزمات:
ابلوانت منفوخة؛ بطاقات يف داخلها أعداد؛ الصق شفاف "سيلوتيدﭖ".

س ْري النشاط:
جيلس التالميذ يف اللقاء االفتتاحي على شكل حلقة .يف اإلمكان أن ُجتري املرشدة قرعة الختيار التالميذ للمشاركة يف النشاط .يتقدم
التلميذ ِّ
املشارك ،فيحصل على دبوس إبرة ،وخيتار ابلو ًان ويقوم بتفجريه ليحصل على البطاقة الت يف داخله .يقرأ العدد بصوت مرتفع،
وخيتار تالميذ حيملون قيمة العدد نفسه الذي قرأه لالنضمام إىل مائدة الوجبة الساخنة.
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نشاط إثرائي تعليميُ " :جنيب ابخلتم"
معلومات للمرشدين:
نثري التالميذ مبهارة الطرح واجلمع ،القسمة والضرب لألجيال األكرب ،بطريقة ممتعة ومبواد ل يعتد التالميذ على استخدامها خالل
دوامهم الصباحي.
املستلزمات:
أوراق بيضاء نكتب عليها بعض التمارين السابية ،الت تالئم سن التالميذ واملرحلة التعليمية؛ طالء جواش؛ مواد خمتلفة متاحة من
حولنا (قطعة أسفنجية ،بطاطا مشطورة إىل نصفي ،نصف حبة ليمون ،نصف خيارة ،فرشاة أسنان وغريها من املواد الت يستطيع
التالميذ استخدامها لطبع الطالء على الورقة).
س ْري النشاط:
معا على طبع
نوزع التالميذ إىل جمموعات مكونة من أزواج ،حبيث حيصل كل زوج على ورقة حتتوي على أعداد معينة ،فيقومان ابلعمل ً
األختام جبانب كل عدد ،ابستطاعة كل فريق اختيار املادة أو الغرض الذي يرغب يف طبع األختام به .ابإلمكان استخدام أكثر من
غرض ،ولذلك علينا الرص على حتضري كميات كافية من املواد واألدوات الت سيستخدمها التالميذ.
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نشاط ختامي" :سحر الصابون"
معلومات للمرشدين:
معلومات للمرشدين:
التنويع يف املواد يطور قدرات التالميذ الذهنية على التخمي ،فيزداد لديهم حب االستطالع واالستكشاف؛ إذ إن كل جتربة جديدة
تُ ِّ
كسب التالميذ مهارات ومعلومات جديدة.
املستلزمات:
صابون حالقة؛ أصباغ الطعام.
س ْري النشاط:
حتصل كل جمموعة على كمية كافية من الصابون حيث يقومون مبدها على مسطح الطاولة ليصبح لوهنا أبيض ،خيتار التالميذ ألوان
األصباغ الت يرغبون هبا مث يقومون ابلرسم على الصابون ابستخدام أصابعهم ،يرمسون ما يرغبون حبرية .من احملبذ أن نشجعهم على
التشاور مع األصدقاء ومساع أفكار جديدة.
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حنلل الكلمات

ابلوًنت لزجة

متساح طماع

قناعا اي صديقي
أهديك ً

املبكِرة على أمهية صقل وبناء شخصية التلميذ يف سنواته
مقدمةُْ :جي ِمع الباحثون املختصون يف سن الطفولة ْ
األول ،وعلى أمهية ود ْور اللعِب يف تطوير قدراته ومهاراته احلياتية؛ فهو يكتسب العادات والقيم ،واملهارات
واخلربات من خالل اللعب مبتعة .متعة التالميذ يف اللعِب تزداد وتصبح الفائدة أكرب حني يكون التلميذ شري ًكا

يف اختيار وابتكار األلعاب اليت يب .من هنا رأينا أن خنصص أسبوعنا األخري من شهرًن األول يف هذا العام
الدراسي البتكار ألعاب تربوية ترفيهية هادفة من صنع أيدي التالميذ ،وممارسة اللعِب هبا يف األايم واألسابيع
القادمة ،ويف اإلمكان ذلك على مدار العام الدراسي.

نشاط افتتاحي" :صفنا مجيل"
املستلزمات:
رسومات خمتلفة تصلح لتزيي الصف؛ أقالم تلوين متنوعة؛ ِّمقصات؛ خيط.
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على شكل حلقة .ننثر أمامهم أقالم التلوين ،ونطلب إليهم اختيار لون حيبونه .نوزع التالميذ يف جمموعات تتكون من
معا مع
كل زوجي قاما ابختيار اللون نفسه .حيصل كل زوجي ثنائيي على رمسة وأقالم تلوين متنوعة ،ويعمالن على تلوين الرمسة ً
الرص على التنويع يف األلوان .عند االنتهاء من التلوين يقومون بقص الرسومات ويثبتون اخليط عليها لنتمكن من تعليقها وتزيي
الصف فيها.
مجاال.
حناول تشجيع التالميذ على تبديل اللون عند الوصول إىل اخلطوط الفاصلة لزايدهتا ً

صورة توضيحية للمنتج
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نشاط إثرائي تربوي" :مسار من أطرافنا"
معلومات للمرشدين:
ِّ
نفعا أكرب
معا يف التخطيط مث التنفيذ ،واستخدام املنتج جيدي ً
املشاركة والتعاون بي التالميذ يُكسبان املنتج قيمة أكرب؛ فقد تشاركوا ً
ألنه حصيلة جمهود مجيع التالميذ.
املستلزمات:
نوعا ما ابللون األبيض أو األسود؛ ِّمقصات؛ طالء ﭼدواش أبلوان خمتلفة؛ صمغ.
كرتون ملون؛ أقالم تلوين متنوعة؛ قطعة قُماش كبرية ً
س ْري النشاط:
أحد أفراد الطاقم .يقوم كل من التالميذ بطبع كف يده يف إحد اجملموعتي وقدم
نوزع التالميذ إىل جمموعتي .يرافق كل جمموعة ُ
رجله يف اجملموعة األخر  .خيتار التلميذ طريقة الطبع؛ ففي اإلمكان أن يغمس كف يده أو قدمه ابلطالء ،ويف اإلمكان أن يقوم
برمسها إذا كانت لديه القدرة الكافية للقيام بذلك ،أو يف اإلمكان أن يطلب ذلك من أفراد الطاقم.
معا -بتوجيهات
بعد القيام برسم أو طبع كفوف األيدي واألقدام ،يقوم كل تلميذ بفص أو ختري كف يده وقدمه ،مث يقومون ً
ِّ
مسارا من األقدام وكفوف األيدي يستخدمونه لألنشطة الركية يف الصف ،حيث
الطاقم -بلصقهما على قطعة قُماش طويلة لتشكل ً
يكتسب التالميذ مهارات ومعلومات (حنو :متييز اخلطوات؛ متييز االجتاهات؛ متييز املسافة بي اخلطوات )...من خالل اللعب على
املسار.
مالحظة :مسار كفوف األيدي واألقدام هو ليس جبديد ،وإمنا اجلديد يف نشاطنا هو أن التالميذ هم أبنفسهم قاموا بتجهيز املسار،
من خالل استخدام شكل أجزاء من أجسادهم ،وهو نتيجة عمل مجاعي مشرتك .يف اإلمكان لصق األقدام وكفات األيدي بشكل
جديد حيث يصعب تنفيذه إلدخال عنصر املتعة والتحدي وابلتايل يزيد الماس.
شاهد الفيديو املرفق :مسار األقدام وكفات األيدي
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نشاط ختامي " :تطابق أفكار "
املستلزمات:
موسيقى؛ ِّ
مكرب صوت؛ زوجان من كراسي الصف؛ أوراق رسم بيضاء؛ ألوان متنوعة.
س ْري النشاط:
هتيئ املرشدة الروضة /البستان للنشاط ،حبيث تضع كل زوجي من الكراسي ابجتاهي متعاكسي متالصقي من اخللف .تلصق على
مقدمة ظهر كل كرسي ورقةً بيضاء فارغة .يتكون كل فريق من زوجي من التالميذ جيثو كل واحد منهما على ركبتيه أمام الكرسي.
حيصل كل تلميذ على ألوان متنوعة .تتنقل املرشدة بي جمموعات التالميذ الزوجية الثنائية وهتمس لكل زوجي ابسم العنصر الذي
عليهما القيام برمسه كي ال تتأثر اجملموعات األخر فال حتدث بلبلة .رسم كل زوجي ثنائيي العنصر نفسه الذي ذكرته املرشدة،
ولكن دون أن ير أي منهما عمل اآلخر ألهنما يف وضعية ال يستطيع أي منهما رؤية عمل اآلخر .يف النهاية ،تقوم املرشدة بعرض
ِّ
القيام برسم الرمسة نفسها إال أن النتيجة ابلتأكيد ل تكن متطابقة .عند إجراء
رمسات األزواج ،حيث طُلب إىل كل زوجي ثنائيي ُ
أيضا لتلطيف األجواء وجعلها مرحة.
العرض ،علينا الرص على مدح وتشجيع مجيع الرسومات ،ويف اإلمكان إدخال عنصر الفكاهة ً
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نشاط افتتاحي" :حارس البالون"
املستلزمات:
ابلوانت؛ خيوط؛ موسيقى محاسية.
س ْري النشاط:
ختتار املرشدة جمموعة من التالميذ لتشكيل مخس جمموعات مكونة من أزواج .نربط ابلو ًان ِّبرجل كل منهم بواسطة اخليط ليبقى مخسة
التالميذ الباقي بدون ابلون ليتمكنوا من التحرك حبرية؛ إذ مهمتهم محاية زميلهم يف الفريق وعدم متكي اجملموعات املنافسة من فرقعة
البالوانت .نشغل املوسيقى ،فيبدأ التالميذ ابللعب .على كل زوجي القيام بتفجري ابلوانت أصدقائهما ابلدوس عليها اب ِّلرجل ،ويف
الوقت ذاته على كل طفل ليس برجله ابلون محاية زميله يف الفريق دون تفجري ابلونه من قِّبل اآلخرين .الفائز هو الفريق األخري الذي
منفوخا.
حيافظ على ابلونه ً
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نشاط إثرائي تربوي" :دوالب اجلمع والطرح "
معلومات للمرشدين:
يشعر التالميذ ابملتعة خالل ممارسة النشاطات اإلنتاجية ،ألهنا تتيح هلم التعامل مع املواد املختلفة ،وكذلك حتثهم على التجربة والتعلم
من جناحهم أو من فشلهم يف تنفيذ مهام معينة .ينجذب التالميذ إىل النشاطات القريبة من عالمهم ،هدفنا اليوم من نشاطنا
اإلنتاجي هو تطوير قدرة التالميذ على حل متارين اجلمع والطرح مبتعة وعن طريق اللعب.
املستلزمات:
علب كرتونية فارغة؛ طبق دائري الشكل قطره ال يقل عن  24سم؛ بطاقات أعداد من 20-1؛ صمغ؛ قلم توش؛ مالقط خشبية.
س ْري النشاط:
يتوزع التالميذ يف جمموعات صغرية .حتصل اجملموعة على األدوات واملواد الالزمة للنشاط .يتقاسم أفراد اجملموعة املهام لتنفيذ النشاط
وصنع اللعبة ،رسم الدائرة على قطعة الكرتون وقصها ،تقسيم الدائرة خبطوط واضحة إىل  12قطعة (كما نقطع الكعكة أو البيتسا)،
كتابة متارين مجع وطرح مبحاذاة حيط الدائرة ،لصق األعداد على اجلهة السفلى من املالقط .ابإلمكان استخدام الطبع الالصقة
متوسطة الجم وكتابة األعداد من  20 – 0عليها .عند االنتهاء من صنع اللعبة ،يرمي الالعب األول املكعب على مسطح اللعبة
وحي يتوقف املكعب يكون على التلميذ حل التمرين الذي توقف املكعب يف مساحته بتثبيت امللقط الذي حيمل اإلجابة عن
التمرين.
صورة توضيحية
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نشاط ختامي" :نتخطى احلواجز"
املستلزمات:
حواجز بالستيكية؛ نفق؛ حلقات بالستيكية.
س ْري النشاط:
يشارك التالميذ يف السري على مسار ختطي الواجز حسب رغبتهم .حناول تشجيع مجيع التالميذ على املشاركة لِّما يف النشاطات
تطوير القدرة على التخطيط وختطي الصعاب ،و ِّ
تطوير العضالت على أنواعها ،و ِّ
الركية من فائدة؛ فهي تعمل على ِّ
الشعور ابملتعة
والنشاط ،وتوثيق عالقة التالميذ ببعضهم البعض.
جنهز املسار ابلرتتيب الذي نراه مناسبًا ،وابستخدام األدوات املتاحة بي أيدينا .نشغل املوسيقى الماسية ليبدأ التلميذ األول ابلسري
على املسار حسب املطلوب ،والقفز عن الواجز ،والزحف داخل النفق ،والركض أو القفز على ِّرجل واحدة داخل اللقات...
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نشاط افتتاحي" :ابلكرة أركب حروف امسي"
معلومات للمرشدين:
للمهارات اللغوية دور كبري يف تطوير قدرات التالميذ على معرفة ُهويتهم الشخصية؛ فمن خالل التعرف على الروف األوىل الت
تركب امسه ،والقدرة على فك وتركيب الروف ،واستخراج كلمات صغرية من حروف امسهم ،وغريها من املهارات ،تزيد قدرهتم على
فهم واستخدام اللغة بطرق سليمة .نستطيع إكساب التالميذ املهارات اللغوية املختلفة بطرق ممتعة ومسلية من خالل األلعاب الركية
اهلادفة.
املستلزمات:
ُكرة.

س ْري النشاط:
اضحا عن طريقة اللعب .تعمل
منوذجا و ً
يقف التالميذ يف وسط مساحة الصف .تبدأ املرشدة مبمارسة اللعب ،كي تعطي للتالميذ ً
على فك حروف امسها مث تركيبها مبرافقة ضرب الكرة على األرض على أن تكون الضرابت ابلتزامن مع ذكر الروف واالسم حنو :ميم،
هاء ،ألف ،مها ،مها ختتار خالد ،وتنقل الكرة إىل التلميذ الذي ذكرت امسه ،يقوم التلميذ بفك حروف امسه مث تركيبها واختيار تلميذ
آخر ،وهكذا...
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نشاط إثرائي تربوي :قصة "احلفرة"-مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:
قصة "الُفرة" ،نص ورسوم إْيا أدبوجه.
ما الذي جيذب األطفال إىل اللعب ابلفرة رغم رفض الكبار لذلك خوفًا عليهم من املخاطر؟ يشجع النص األطفال على اللعب
مجيعا يف طفولتنا ،سواء يف حديقة املنزل أو الاكورة أو اجلبل القريب منا ،لكن يف
ابلطبيعة وممارسة األلعاب اجلميلة ،الت لعبناها ً

الوقت ذاته يطلب من البالغ توعية األطفال من خماطر اللعب يف الطبيعة ومراقبتهم جي ًدا.
املستلزمات:
قصة "الفرة" ،جهاز عرض ضوئي.

س ْري النشاط:
جيلس التالميذ على شكل حلقة مفتوحة؛ فتلك هي الوضعية املالئمة لنشاطات حتتاج إىل الرتكيز واالنتباه .تعرض املرشدة صورة
الغالف أمام التالميذ على اجلهاز الضوئي لرؤية الصورة بوضوح ،نتحادث معهم أوالد الصف حول رمسة الغالف .ماذا يفعل األوالد
يف الرمسة؟ هل يف الرمسة ألعاب يعرفوهنا؟ ما الذي يدلنا على أهنم يلعبون يف حفرة؟ أي األلعاب حنب أن نلعب؟
بعد عرض وقراءة القصة ،نشجع التالميذ على مشاركة اآلخرين خبربات وجتارب من نزهاهتم يف الطبيعة ،ابإلمكان جتهيز حطات ألعاب
حركية مشاهبة لأللعاب الت شاهدوها يف القصة ،بعد استخراج األفعال الت تصف لعب األوالد يف الفرة حنو ،تسلق ،تدحرج،
تشقلب ،قفز ،زحف...
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نشاط ختامي" :اعرفين من صوت"
س ْري النشاط:
عين التلميذ الذي يرغب ابملشاركة ،مث ختتار تلمي ًذا آخر
جيلس التالميذ على مقاعدهم على شكل حلقة مفتوحة .تغطي املرشدة ِّ
ابإلشارة وبدون ذكر امسه .يقف التلميذ خلف زميله املغمض العيني ويسأله" :من أان"؟ حياول الالعب معرفة ُهوية صديقه املتكلم من
خالل صوته .يف اإلمكان أن يطرح عليه بعض األسئلة إذا ل يستطع التعرف عليه من خالل صوته ،حنو :ما هو لون عينيك؟ هل
شعرك أملس؟ هل تلبس حذاءً أسود اليوم؟...
يسهم هذا النشاط يف تقوية وتطوير الذاكرة السمعية لد التالميذ ،ويساعدهم على الربط بي الصوت وُهوية صاحب الصوت
واملواقف ،وكذلك يعمل على تقريب التالميذ بعضهم من بعض وتوثيق العالقات بينهم.

نشاط افتتاحي" :حديث ممتع"
س ْري النشاط
نقرتح إاتحة الفرصة أمام التالميذ للتحدث مع أصدقائهم ،وإعطاءهم حرية اختيار مواضيع النقاش أو تبادل املشاعر يف ما بينهم.
نوضح هلم أنه إبمكاهنم مشاركة أصدقائهم يف أي معلومة يرغبون ابلتحدث عنها ،أو يف أي شعور أو أي سؤال خيطر يف ابهلم .نطلب
إىل املرشدين عدم التدخل أو عدم توجيه مواضيع الديث ،إال إذا استدعى األمر ذلك للمحافظة على لياقة الديث واحرتام اآلخرين.
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نشاط إثرائي تربوي":حنلل الكلمات"
املستلزمات:
عيدان بوظة خشبية عريضة ،طبع الصقة الروف العربية ،مالقط خشبية صغرية ،كرتون مقو  ،صور لعناصر من عال التالميذ.
سري النشاط:
نوزع التالميذ يف جمموعات صغرية ،حتصل كل حموعة على قطع من الكرتون ،والعيدان والصور .حسب عدد أفراد اجملموعة .حيصل
كل تلميذ على عدد من املالقط .خيتار كل تلميذ صورة ليقوم بقصها بشكل دائري ،يلصقها على قطعة من الكرتون املقو  ،ويلصق
على الصورة الكلمة الت تدل على اسم العنصر يف الصورة ،مث يثبتها على طرف العود اخلشب اليمين .على كل تلميذ تفكيك حروف
الكلمة ،ولصق طبع الروف الالصقة على املالقط وتثبيتها على العود اخلشب.
يبدل التالميذ العيدان اخلشبية بينهم لينكشفوا إىل أكرب عدد من املصطلحات ،ويتدربوا على تفكيك الكلمات.
يف اإلمكان استخدام نفس اللعبة ألهداف أخر كتفكيك كلمات ابللغة اإلجنليزية أو العربية ،أو متواليات األعداد وغريها من
األهداف.

صورة توضيحية

نشاط ختامي" :ابلوًنت لزجة"
املستلزمات:
 4سالل ِّ /دالء /صناديق؛ ابلوانت صغرية فيها القليل من املاء ،صابون.
س ْري النشاط:
أنت بصندوقي ونضعهما متجاورين (مع الفاظ على مسافة صغرية بينهما) ومنلؤها ابلبالوانت اململوءة ابملاء ،مث نغمرها ابملاء
والصابون ،فتكون هذه نقطة االنطالق يف السباق .نضع صندوقي آخرين على بعد أمتار من الدالء اململوءة .نوضح تعليمات
السباق ،حنو :ممنوع نقل أكثر من ابلون يف كل مرة؛ ممنوع رمي البالون إىل الدلو من بعيد ،وحي ينزلق البالون من أيدي الالعب
ينتهي دوره ،خيسر الفريق وينطلق العب آخر ...خنتار العبي للبدء ابلسباق .نشغل املوسيقى ليبدأ املتسابقان بنقل البالوانت من
الصناديق اململوءة إىل الصناديق الفارغة حت نفادها .الالعب الذي ينقل أسرع من اآلخر هو الرابح .من املهم احملافظة على تعليمات
السباق.
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نشاط افتتاحي" :أرسم ابملقلوب"
معلومات للمرشدين:
يف بعض األحيان ،يشعر التالميذ ابمللل من الروتي اليومي واألساليب املتكررة ،ولذا نقرتح أن نقوم إبجراء بعض التغيريات يف أسلوب
وطريقة تقدي النشاط لرتغيب التالميذ ابالستمرار يف املشاركة؛ خاصة أن التالميذ يف مثل هذا اجليل ال يتجاوبون مع أنشطة الرسم
استخداما من
احتياجا و
والتلوين .اجلدير ابلذكر أن هذه األنشطة تسهم يف تقوية العضالت الدقيقة ،وهي من أهم العضالت وأكثرها
ً
ً
قِّبل التالميذ ،فاألساليب غري املألوفة تزيد حب االستطالع لديهم ،وحب التجربة والشعور ابملتعة.
املستلزمات:
أقالل تلوين خشبية؛ رسومات أو أوراق الرسم البيضاء وطاوالت الدراسة.
س ْري النشاط:
نلصق أوراق الرسم البيضاء أو الرسومات يف أسفل طاوالت الدراسة ،يستلقي التالميذ على ظهورهم مث يقومون برسم وتلوين الرمسة.
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نشاط إثرائي تربوي" :متساح طماع"
املستلزمات:
علب كرتون غري صالة لالستعمال؛ أقالم توش قابلة للمحو؛ ورق أبيض المع قابل للمحو؛ داببيس فرنسية؛ زوجان عيون لكل لعبة؛
طالء أبيض وأخضر؛ صمغ.
س ْري النشاط:
نوزع التالميذ يف جمموعات صغرية مكونة من أزواج ،حيث يقوم كل زوجي ابملشاركة يف صنع اللعبة .حيصل كل زوج على قطعة من
الكرتون ،وعلى زوجي من الداببيس ،وزوجي من العيون ،وطالء أبيض وأخضر ،وقلم توش قابل للمحو وصمغ .يقوم التالميذ بقص
الورق األبيض إىل مستطيلي مث إلصاقهما على قطعة الكرتون (كما هو مبي يف الصورة أدانه) ،تقص كل جمموعة قطعتي مستطيلتي
من الكرتون مث تقوم بطالئها ابللون األخضر ،وطالء إحد أطرافها ابللون األبيض ،وتقص اجلهة املطلية ابللون األبيض على شكل
خط متكسر لتشكل فك التمساح .يثبت التالميذ الفك العلوي والفك السفلي بدبوس فرنسي ،مث يلصقون العيون يف وسط الفك
العلوي .عند االنتهاء من صنع اللعبة ،يلعب كل زوجي ابلتناوب حيث يكتب أحدها األعداد على الكرتون األبيض القابل للمحو
ليقوم التلميذ اآلخر بتغيري وضعية فك التمساح حبيث يفتح فكه ابجتاه العدد األكرب.

صورة توضيحية
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قناعا اي صديقي "
نشاط ختامي " :أهديك ً

املستلزمات:
األقنعة الت لوهنا التالميذ يف اللقاء االفتتاحي؛ ِّمقصات؛ عود بوظة خشب؛ صمغ؛ ألوان خمتلفة من الطبع الالصقة؛ ألوان الرسم على
الوجه اخلاص ابلتالميذ.
س ْري النشاط:
جيلس التالميذ يف جمموعات صغرية .حتصل كل جمموعة على مجيع املواد الت جر جتهيزها ،وحيصل كل تلميذ على قِّناعه الذي قام
بتلوينه ،فيقص القناع ويزينه ،فيثبت العود اخلشب على أحد جوانب القناع بواسطة الصمغ ويقدمه إىل صديق حسب اختياره .نقرتح
يف آخر يوم يف الشهر األول أن يقوم الطاقم ابلرسم على وجوه التالميذ إلدخال البهجة إىل قلوهبم ،فيعودون إىل منازهلم مع األقنعة
املزينة مبشاعر طافحة ابملتعة والرضا والبهجة.
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