مشروع اإلثراء التربوي
براعم في الصفوف األولى والثانية
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مقدمة
ِّ
برنامج اإلثراء التعليمي الذي أمامكم ُم َعد لتفعيل التالميذ في ش ه ر نيس هها ض ه برنامج الظ يرة "براعم" .يحتوي البرنامج على أنش ههخة مةتلفة
ً
ات أساسية مةتلفة بخرق تعلي ية م تعة ومتنوعة.
ويذوت التالميذ م ار ٍ
فيها يكتسب ِّ
نبدأ اليوم بنشاط افتتاحي ،ثم ننتقل إلى نشاط تربوي ،فنشاط تلخيص ي نةتتم به يومنا.
تعت د األنشخة على قيام الخفل بتجارب ناجحة وأنشخة حيوية ذات صلة تعود عليه بالفائدة واكتساب املعلومات وامل ارات األساسية.
سهوف نع ل ،في ذذا الشه ر ،على إكسهاب التالميذ م ارات وعادات غذائية ووقائية وحركية سهلي ة ،م الال موضهوع ذذا الشه ر "أحافل على
جسمي سلي ً ا".
ُ ْ
نخ ِّلع التالميذ على أذ ية التنويع في األغذية التي يتناولونها.
املكونات الغذائية وأذ يتها ألجسام م.
يذوتو معلومات ع
يشارك التالميذ في ورشات غذائية لتحضير وجبات صحية ِّم الالل ا ِّ
ِّ
نع ل على زيادة الوعي لدى التالميذ بشأ أذ ية شرب املاء َ
ود ْوره في املحافظة على صحتهم وأجسام م بصورة سلي ة.
تزداد رغبة الخفل في م ارسة الرياضة م الال مشاركته في األنشخة الراقصة والحركية امل تعة.
علينا أن نتذكر ً
دائما ما يلي:
 الخفل ذو شريك ،فعا  ،مبادر ومؤثر.
 نتيح الفرصة أمام التالميذ ليقترحوا ً
أفكارا م امل ك تنفيذذا.
 يخور الخفل م ارا ِّت ِّه االجت اعي َة م الال املشاركة في األنشخة َ
املقترحة.
نحو يومي.
 يست تع الخفل باملشاركة والنجاح م الال م ارسة األنشخة واأللعاب على ٍ
املض و املركزي لش ر نيسا

ذو " :ننمو بصحة جيدة"

سه ه ههوف نقوم ًّ
يوميا بأنش ه ه ههخة متنوعة تس ه ه ه م في ف م وتذوي عادات التغذية الص ه ه ههحية والس ه ههلي ة لدى التالميذ ،وذلك م الال إتاحة الفرص
لج يع التالميذ باملشاركة واملبادرة في أنشخة البرنامج اليومية.
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املعرفة:
ُ
نعزز إدراك الخفل ألذ ية االتياراته لألغذية التي يتناول ا ،وبالتالي تأثيرذا على ن وه ن ًّوا سلي ً ا.
يتعلم الخفل أساليب ونهج حياة سلي ة.
ً
معلومات أساسية ع عناصر الغذاء وأذ يتها لن و جس ه ن ًّوا سلي ً ا.
يذوت الخفل
ٍ
ِّ
نعزز أذ ية إدراك الخفل لشرب املاء لبناء جسم صحي وسليم.

املهارات:
الذهنية ،الحركية ،االجتماعية والعاطفية
يكتسه ه ههب التالميذ م ارات عديدة في مةتلف مجاالت الن و م الال املشه ه ههاركة والتجربة في أنشه ه ههخة الخخة التعلي ية َ
املقترحة في ذذا البرنامج،
ف و ينمي القههدرة على التفكير والتةخي  ،وتح مل هل املس ه ه ه ههؤوليهة والتعههاو  ،واملشه ه ه ه ههاركههة الفعهالههة ،والعالقههات املتبههادلههة ،واملبههادرة ،وتقويههة وتههدريههب
العضالت الغليظة والدقيقة.

الق َيم:
ِّ
يدرك التالميذ قي ة الغذاء الصحي وأذ ية املحافظة على نهج صحي وسليم.
يزداد شعور الخفل باملسؤولية تجاه نفسه وتجاه اآلالري املحيخي به ،فتزداد رغبته في املحافظة على صحته وعلى صحة اآلالري .

إعداد وتخوير :إبتسام شليا
التص يم الجرافيكيَ :
ذاجر أو ِّر
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ً
سوف نقترح عنوانا لكل أسبوع
األسبوع األول – درهم وقاية ٌ
خير ِّمن قنطارعالج
األسبوع الثاني – العقل السليم في الجسم السليم
َ
ُ
َ
األسبوع الثالث – أشرب املاء
اللياقة البدنية في غاية األهمية
األسبوع الرابع – ِّ
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" درهم وقاية ٌ
خير ِّمن قنطارعالج"
األسبوع األو
اليومِ األ ََّول

اليومِ الثاين

اليومِ الثّالِث

ِ
اليوم الرابِع

نشاط
افتتاحي

فريز

حامي  -بارد

اظهر وبان

أنشودة األسنان

نشاط
اثرائي
تربوي

نشاط إنتاجي "أداتي
الو اقية"

نشاط
ختامي

هل تعرفني؟

ِ
اليوم ِ
اخلامس

صندوق املفاجآت

وجبة ساالنة صحية
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تسلسل أحداث

نرسم خطوة
بخطوة

سرد قصة
"لدي أسنان جديدة"

صل النقاط

الضرس الضاحك

لغة العيون

زومبا

 3-2-1شمس

نشاط افتتاحي" :فريز"
معلومات للمرشدين:
على املرشدة إعخاء تعلي ات واضحة للتالميذ ،م امل ك ت ثيل طريقة اللعب أمام م إذا احتاج األمر ليف م ج يع م التعلي ات ويستوعبوذا،
ك ا علينا إتاحة الفرصه ه ه ههة أمام التالميذ ليقوم أحدذم بإعخاء التعلي ات الال اللعب ،بالتناوب ،ف ذا م ش ه ه ه ههأنه زيادة القدرة على التفكير،
والتةخي واتةاذ القرارات.
املستلزمات:
موسيقى ،مكبر صوت.
َس ْيرالنشاط:
 يتوزع التالميذ في الصه ههف ،يتحركو عند س ه ه اع املوسه ههيقى حسه ههب الحركة املتفق عليها (إلى األمام ،إلى الخلفً ،
جانبا ،القفز على رجل
واحدة ،القفز مثل األرنب .)...عند توقف املوسيقى ،يتوقف التالميذ ع الحركة كالت اثيل.
 م امل ك أي ً
ض ه ه ه ها أ يبدأ التالميذ بالتحرك في اتجاذات مةتلفة عند سه ه ه ه اع املوس ه ه ههيقى وعند توقف ا ،على التل يذ أ يقو "مرحبا"
لصديقه بخريقة م يزة وحسب االتياره (سالم باليد ،بالكوع ،بالركبة ،بإمالة الرقبة إلى الجوانب وغيرذا).
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نشاط إثرائي تربوي :نشاط إنتاجي "أداتي الو اقية"
معلومات للمرشدين:
لوثات
نفتتح أسبوعنا األو في ش ر الصحة بالحديث ع أذ ية املحافظة على أجسامنا وبيئتنا التي نعيش فيها ،وع أذ ية الوقاية م امل ِّ
واألمراض التي قد تصيبنا جراء اإلذ ا وعدم اتةاذ طرق ووسائل الوقاية ً
ًّ
أساسيا في حياتنا اليومية.
نهجا
على املرشدة أ تكو املوج ة والوسيخة الال الع ل مع التالميذ ،ولك في الوق ذاته عليها أ تشجع م وتتيح ل م فرص االالتيار واتةاذ
القرارات الال تنفيذذم للنشاط.
املستلزمات:
َ
ًّ
مقوى بألوا مةتلفة ،علب فارغة ملنتجات مةتلفةِّ ،مقصات ،ص غ ،الصقات دائرية الشكل بألوا مةتلفة ،مواد أالرى مةتلفة.
كرتو
َس ْيرالنشاط:
يةتار الخفل املواد التي يرغب في استةدام ا لصنع أداة الوقاية التي يريدَ .ت ْعرض املرشدة أمام التالميذ ً
صورا ورسومات ملساعدتهم في صنع
َ
املنتج.
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نشاط ختامي " :هل تعرفني؟"
معلومات للمرشدين:
َْ
َ
ُ
َ
على املرش ههدضة توض ههيح تعلي ات اللعبة (م نوع اإلفص ههاح ع الص ههورة .نجيب ع أسه ه لة الالعب فق ) .بغية تسه ه يل امل ة على الالعب ،نذكر
النوع أو الف ة التي تنتمي إليها الصورة املستع َ لة في اللعبة ،نحو :م ف ة الخضروات ،م ف ة الفاك ة ،م أدوات الوقاية...
َ
املستلزمات:
طوق أو تاج م الكرتو  ،رسومات وصور تتعلق ب ض و األسبوع ،الصق لتثبي الرس ة على التاج.
َس ْيرالنشاط:
تةتار املرش ههدة أحد التالميذ ،فتض ههع الخوق أو التاج على جبينه ،وتثب عليه إحدى الرسه ه ات أو الص ههور التي قام بتج يزذا مس ه ً
هبقا ،ثم يبدأ
الخفل بخرح األس لة على أصدقائه (ذل هي فاك ة أم الضار؟ ما ذو لونها؟ ذل تحتوي على بذور؟ ذل ُت َ
عتبر م األغذية الصحية؟ .)...يست ر في
طرح األس لة وج ع املعلومات ملعرفة محتوى الصورة.

نشاط افتتاحي" :حامي بارد"
املستلزمات:
مواد وأدوات وقائية مةتلفة ،نحو :فرشاة أسنا  ،صابو  ،معجو أسنا  ،عيدا قخنية لتنظيف األذني ...
َس ْيرالنشاط:
يتوجهه أحهد التالميهذ إلى الهارج غرفهة الص ه ه ه ههف برفقهة ل ه ه ه ههخ بهالغ .ية التالميهذ واملرشه ه ه ه ههدة الغرض املت َفق عليهه مع الخفهل قبهل أ يةرج م
ُ
َْ
الصف .الغرض ذو أداة م أدوات النظافة والوقاية .تشارك املرشدة التالميذ في االتيار مكا املخبأ وتتفق مع م على أ الوسيلة الوحيدة التي
يس ه ه ههتخيعو اس ه ه ههتةدام ا ملس ه ه ههاعدة الخفل الال البحث ع الغرض هي ال تاف بالعبارة "حامي حامي" كل ا اقترب م الغرض ،وبالعبارة "بارد
بارد" كل ا ابتعد عنه.
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نشاط إثرائي تربوي" :تسلسل أحداث"
معلومات للمرشدين:
نستخيع تحقيق أذداف عديدة م الال نشاط تسلسل األحداث ،م بينها:
 تن ية قدرة التالميذ على الرب بي األحداث بتسلسل ا الصحيح.
 تن ية القدرة لدى التالميذ على الرب بي السبب والنتيجة.
َ
 إدراك مفاذيم الزم  ،نحو :ق ْبلَ ،ب ْعد...
 ف م وإدراك مراحل مل
تخور الحدث.
َ
املستلزمات:
بخاقات تح ل ً
صورا ألحداث متسلسلة.
َس ْيرالنشاط:
توزع التالميذ إلى أربع مج وعات ،تعخي لكل مج وعة ال س بخاقات لج ل منفردة ،على املج وعة ترتيب البخاقات بحسههب تسههلسههل األحداث
الصحيح .املج وعة التي تنتهي م ترتيب الج ل أسرع بشكل صحيح هي املج وعة الرابحة .تتجو املرشدة بي املج وعات وتساعد التالميذ في
قراءة الج ل إذا احتاج األمر ذلك.
مثال:

ُ
غسلتها في فمي يا أمي

تناول غازي تفاحة من سلة الفواكه فسألته أمه
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وكيف ذلك؟ لم أرك تغسلها

نعم يا أمي غسلتها

هل غسلت التفاحة يا غازي؟

تصرفك غيرصحيح ،سوف تتضررصحتك
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نشاط ختامي" :نرسم خطوة بخطوة"
املستل َزمات:
شاشة كبيرة (تلفاز أو حاسوب) ،شبكة إنترن فعالة (واي فاي) ،ألواح قابلة لل َ ْحو ،أقالم توش الاصة لأللواح.
سيرالفعالية:
ً
َ
ً
ُت ْحضه ه ه ه هر املرشه ه ه ه ههدة لكل طفل ً
لوحا قابال لل َ ْحو ،ومج وعة م أقالم التوش بعدد يكفي الس ه ه ه ههتةدام ج يع التالميذ .تعرض أمام التالميذ على
ِّ
شاشة التلفاز ﭬهيديو للتدرب على الرسم بالخخوات ،.يقوم التالميذ بتنفيذ التعلي ات وتخبيق طريقة الرسم املعروضة في الفيديو.
رواب آمنة لبعض األفكار:
https://video.link/w/j7UMc
https://video.link/w/z7UMc
https://video.link/w/G7UMc
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ْ
ْ
نشاط افتتاحي"ِّ :اظ َه ْر وبان"
املستلزمات:
أغراض مةتلفة نستةدم ا لوقاية أجسامنا وبيوتنا م األمراض والجراثيم.
َس ْيرالنشاط:
يغ ض أحد التالميذ عينيه ،ثم يقوم التالميذ باالتيار أحد األغراض التي مع م ،ويض ههعو ذذا الغرض في مركز غرفة الص ههف ويغخونه بقخعة
ق اش.
َ
َ
ْ
عند إزالة الغخاء ع عين ِّي التل يذ ،يبدأ بخرح األس ه ه ه لة على زمالئه وذم بدورذم يجيبو ع األس ه ه ه لة فق  .وعندما يعرف ما ذو الغرض ،يبدأ
التالميذ باملناداة" :اظ ر وبا عليك األما " .عند ذلك يعلم التل يذ أنه تعرف على الغرض املغخى ،فينزع قخعة الق اش عنه.

نشاط إثرائي تربوي" :لدي أسنان جديدة"
معلومات للمرشدين:
قصه هة "لدي أس ههنا جديدة" لتالميذ الص ههف الثاني م إعداد مص ههخفى الجندي .القصه هة تتحدث ع ظاذرة ن و األس ههنا لدى التالميذ في مثل
ً
أيضا.
ذذه الس  ،وتةفف م قلق التالميذ الذي ي رو في ذذه التجربة .تناسب القصة تالميذ الصف األو
املستلزمات:
قصة "لدي أسنا جديدة".

َس ْيرالنشاط:
َ
ت ْعرض املرشدة صورة الغالف أمام التالميذ .تتحاور مع م لبضع دقائق قبل البدء بالسرد ،فتعخيهم مساحة للتة ي واالستدال على مض و
القصهة م الال عنوا القصهة وصههورة الغالف :ما هي ُذوية القصهة؟ (العنوا  ،اسههم الكاتب أو املؤلف ،اسههم الرسهام) .تقوم املرشههدة بتوضههيح
أذ ية وجود الرسه ات في قصه التالميذ ،فهي تسه م في ف م وتذوي أحداث القصهة ،ثم تبدأ بقراءة القصهة ،واسههتةدام عدة أصههوات ونبرات
بحسب املواقف واأللخاص .تعرض املرشدة الصور بعد قراءة القصة كي تشجع التالميذ على تصوير األحداث في مةيلتهم.
بعد س ه ههرد القص ه هة وعرض الص ه ههور على التالميذ ،توس ه هع املرش ه ههدة حلقة النقاش مع التالميذ بش ه ههأ وقاية األس ه ههنا للحفا عليها س ه ههلي ة ،ف ذه
األسه ه ههنا سه ه ههترافقنا َطوا أيام حياتنا ،وتشه ه ههدد على ضه ه ههرورة تنظيف ا على نحو يومي باملعجو والفرشه ه ههاة صه ه ه ً
هباحا ومسه ه ه ًهاء ،وذلك لتفادي مل
تكو
ٍ
الجراثيم والبكتيريا داالل أفواذنا -وذو ما ُي ْفض ي إلى تلف أسناننا.
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نشاط ختامي" :لغة العيون"
معلومات للمرشدين
تهدف األنشخة الختامية إلى تنشي ذاكرة التالميذ ،ومساعدتهم على تذوي املعلومات التي اكتسبوذا ،وذلك م الال املشاركة والتجربة في
اليوم ذاته.
املستلزمات
بخاقات وصور ألدوات الوقاية.
َس ْيرالنشاط
َّ
ً
أيضا ت ثيل اللعب أمام التالميذ للتأكد أ ج يع التالميذ قد ف وا التعلي ات .في نشاط
تشرح املرشدة تعلي ات اللعبة أمام التالميذ .م امل ك
"لغة العيو " ،م نوع الكالم ،ويتواصل الالعب مع التالميذ م الال حركات الجسد ،أما التالميذ فعليهم التركيز م الال النظر إلى حركات
الالعب وإشاراته.
َ
تةتار املرشدة أحد الراغبي في املشاركة ،وتعرض له إحدى البخاقات .على الخفل أ ي ثل باإلشارات والحركات موض ًحا صورة األداة التي في
البخاقة ،وعلى التالميذ الباقي أ يعرفوا ما هي األداة م الال مراقبة حركات الالعب بأعينهم فق
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نشاط افتتاحي ":أنشودة األسنان"
معلومات للمرشدين:
أنشودة األسنا م إعداد إيهاب عبد السالم م موقع مدرستي.
َس ْيرالفعالية:
تقرأ املرشدة كل ات األنشودة على مسامع التالميذ .تشرح معاني املفردات وعالقتها بوقاية األسنا .
مالحظة :إذا لم يسبق لنا أ ْ عرفنا لح األنشودة ،ي كننا استةدام أي لح معروف لدى التالميذ.

أحفظ أسناني
ْ ُ
ْ
أحفظ أسناني وأصون و أنظفها باملعجون
يوما ً
ال أتركها ً
أبدا

ْ
ً
وس املجنون
للس
ا
نهب
ِّ

ُ
َّ
أغسلها كل األي ِّام

َ
وحين ْ
أنام
األكل
بعد ِّ

ْ
ُ ً
ينفعني فالصح ُة ٌ
شيئا ُ
كنزمكنون
ال أكره
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"ص ْل ما بين النقاط"
نشاط إثرائي تربويِّ :
املستلزمات:
َّ
َّ
رس ة غير مكت لة ألداة أو مادة وقائية منقخة ومرق ة باألعداد م  1إلى  ،30أقالم رصاصِّ ،م حاة.
َس ْيرالنشاط:
يحصل كل تل يذ على ورقة الع ل .يقوم بإيصا النقاط في ما بينها حسب تسلسل األعداد ليحصل على شكل الضرس.

فعالية ختامية" :زومبا"
معلومات للمرشدين:
فوائد الزومبا عديدة ،فهي م أنواع الرياض ههة الحركية التي تع ل على تقوية العض ههالت والحفا على األجس ههام س ههلي ة ،وكذلك تع ل على حرق
السعرات الحرارية واملحافظة على رشاقة الجسم.
املستلزمات:
مكبر صوت ،ج از لعرض ال ه ه ه هﭭيديو ِّ(م ْسالط أو تلفاز) ،فرشات رياضية ،أوزا الفيفة (باإلمكا استبدال ا بقوارير ماء صغيرة) ،لراب الفيديو
اآلم إضغ ذنا.
َس ْيرالفعالية:
َ
ت ْعرض املرشدة الهﭭيديو أمام التالميذ ،وتقوم ب ارسة الحركات مع م وإرشادذم للقيام بالحركات بالخريقة الصحيحة.
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نشاط افتتاحي":صندوق املفاجآت"
معلومات للمرشدين:
ً
تع ل األنش ه ههخة االفتتاحية على كس ه ههر الج ود ،والتأقلم واالندماج ،والت يد ملضه ه ه و معي  ،باإلض ه ههافة إلى إض ه ههفاء جو م املتعة .يعت د ذذا
النشاط على توظيف ج يع حواس التالميذ بشكل مفيد.
املستلزمات:
صندوق م الكرتو (في اإلمكا استةدام علبة بسكوت فارغة ،أو علبة أحذية ،)...أدوات وقائية مةتلفة.
َس ْيرالنشاط:
يجلس التالميذ حو الص ههندوق بوض ههعية نص ههف دائرة .تض ههع املرش ههدة الص ههندوق أمام التالميذ ،بعد أ تكو قد مألته مس ه ً
هبقا بأدوات الوقاية
ُ
دالل الخفل يده إلى
معقم ،فرش ه ههاة أس ه ههنا  .)...تةتار املرش ه ههدة أحد التالميذ الراغبي في املش ه ههاركة .ي ِّ
(نحو :إس ه ههفنجة لتنظيف األواني ،ص ه ههابو ِّ ،
ً
الصهندوق م الال فتحة صهغيرة ،ويتحسهس ما أمسهكه بيده محاوال تسه يته .تخرح املرشهدة والتالميذ األسه لة على الخفل لتوجيهه ومسهاعدته
ْ
في التعرف على الغرض :ذل شكله دائري أم مربع؟ ذل َمل َ سه الش أم ناعم؟ ما هي طريقة استةدامه؟
أي نجده؟ م يقوم باستع اله؟
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نشاط إثرائي تربوي" :الضرس الضاحك"
معلومات للمرشدين:
يحب التالميذ الص ههغار تناو الحلويات واملش ههروبات املحالة بك رة .زيادة انتباه التل يذ وتذوي املعلومات حو املواد الغذائية الض ههارة باألس ههنا
قد تس م في ابتعاده عنها أو -على األقل -التقليل م استهالك ا.
املستلزمات:
َ
ورقة ع ل مقسومة إلى نصفي بة فاصلِّ ،مق  ،دبق.
َس ْيرالنشاط:
يحصه ههل كل تل يذ على ورقة الع ل التي قام املرشه ههدة بتج يزذا مسه ه ً
هبقا ،بحيث تكو مقسه ههومة إلى نصه ههفي متسه ههاويي ت ًاما .في أعلى كل قسه ههم
ص ه ههورة ض ه ههرس ،أحدذ ا ض ه ههاحك واآلالر حزي  .كذلك يحص ه ههل التل يذ على بخاقات فيها رسه ه ه ات ملواد غذائية مةتلفة .يق التل يذ بخاقات
املواد الغذائية ،ويلصق ا في املكا املناسب.
في اإلمكا أ نشجع التالميذ على كتابة املصخلح املالئم لكل رس
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ة.
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نشاط ختامي 3-2-1" :شمس"
معلومات للمرشدين
نشاط م تع يع ل على إضفاء أجواء م املتعة واملرح .ينهي التالميذ يوم م بابتهاج.
َس ْيرالنشاط:
نةتار أحد التالميذ ليكو القائد .يخلب م زمالئه الس ه ه ه ههير باتجاذات مةتلفة .عندما يقو " 3 - 2 - 1شه ه ه ه ه س" ،على ج يع التالميذ التوقف
متج دي بال حراك ،فيتجو القائد بينهم ويع ل على إض ههحاك م أو طرح األسه ه لة عليهم .إذا نكح في إض ههحاك م أو جعل م يجيبو ع الس ههؤا
الذي طرحه عليهم ،يةسرو ويةرجو م اللعبة ،لك ينض و إلى القائد ويع لو على إضحاك زمالئهم معه.
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"العقل السليم في الجسم السليم"
األسبوع الثاني
اليومِ األ ََّول

نشاط
افتتاحي

أبدأ يومي بوجبة
صحية

اليومِ الثاين

اليومِ الثّالِث

ِ
اليوم الرابِع

ِ
اليوم ِ
اخلامس

مسابقة أج ل طبق

بخاطا سخنة

صحي  -ضار

تشابه وتخابق

وجبة ساالنة صحية
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نشاط
إثرائي
تربوي

َ
جام ُع الك ِّل ات
قصة ِّ

نشاط
ختامي

فرديض زوجي

قوة اللو

قوتي بلوني

نشاط إنتاجي الغذاء
الصحى والغذاء غير
الصحي

سلسلة بشرية

القوس الغذائي

امللك يقو

الشيف الصغير

"املحافظة على
الصحة"

نشاط افتتاحي" :أبدأ يومي بوجبة صحية"
معلومات للمرشدين:
نبدأ أس ه ه ههبوعنا الثاني ب حادثة قص ه ه ههيرة ع أذ ية الغذاء ألجسه ه ههامنا .م امل ك أ تخرح املرش ه ه ههدة أس ه ه ه لة على التالميذ ،نحو :ملاذا نأكل؟ ملاذا
نش ه ه ه ههرب؟ مهها هي األطع ههة التي نحههب أ نههأكل هها؟ مههاذا نحههب أ نتنههاو في وجبههة الفخور؟ بعههد الحص ه ه ه ههو على إجههابههات متنوعههة م التالميههذ ،على
املرش ه ه ههدة توجيه م إلى ما يلي :أذ ية تناو الخعام وش ه ه ههرب املاء ألجس ه ه ههامنا ،األوقات الص ه ه ههحيحة لتناو الوجبات ،نوعية األطع ة املالئ ة لوجبة
الفخور واألك ر إفادة ألجسامنا.
املستلزمات:
صور ألنواع مةتلفة م األطع ة ،صفحة بيضاء نظيفة لكل طفل ،ألوا الشبيةِّ ،مقصات ،دبق ناشف.
ورقة ع ل تحتوي على ٍ
َس ْيرالنشاط:
َ
هات ألنواع أغهذيهة مةتلفهة .يلو الخفهل املواد الغهذائيهة التي يتنهاول ها في وجبهة فخوره.
يحصه ه ه ه ههل كهل طفهل على ورقهة الع هل التي تحتوي على رسه ه ه ه ه ٍ
ُ
يقص ا ويلصق ا على الصفحة النظيفة لتصبح لدى كل طفل وجبة فخور صحية واضحة.
عنهد انتههاء التالميهذ م تنفيهذ املخلوب ،تقوم املرشه ه ه ه ههدة بعرض منتجهاتهم وإجراء محهادثهة حو املواد الغهذائيهة التي االتهارذها كهل طفهل ،ثم يقوم
التالميذ بتصنيف ا إلى صحية ومالئ ة وغير صحية وغير مالئ ة لتناول ا ض وجبة الفخور .نوجه التالميذ إلى اإلكثار م تناو املواد الغذائية
املفيدة (نحو :الحليب ومش ههتقاتهَ ،
الب ْيض ،الفاك ة ،الخض ههار ،)...والتقليل م املواد الغذائية الص ههناعية الض ههارة (نحو :ال ههجق ،الش ههوكوالتة،
الزيوت.)...
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َ
جام ُع الك ِّلمات" – مكتبة الفانوس
نشاط إثرائي تربويِّ " :
معلومات للمرشدين:
َ
مل
"جام ُع الك ِّل ات" م تأليف "بيتر ھ .رينولدز" .م الال القصة ،يكتسب التالميذ مفردات جديدة ويتوسع قاموس م اللغوي.
قصة ِّ
مستلزمات:
قص ه هة "جامع الكل ات ،أوراق بيضه ههاء ب جم  ،A4أقالم رصه ههاص ،بخاقات صه ههغيرة مخبوع عليها عدد ال بأس به م املفردات التي يعرف ا التالميذ
ومفردات م الن .
َس ْيرالنشاط:
تقرأ املرشههدة القص هة لتالميذ الصههف األو في املرة األولى .أما في الصههف الثاني ،فتتيح للتالميذ قراءتها ،وتتحاور مع م بشههأ املفردات التي وردت
َ
في الن  :ذل ذناك مفردات لم تعرفوذا ً
سابقا وس عت وذا ألو مرة اليوم؟ متى تستع لو ذذه املفردات؟ ما هي أ َح ملب املفردات إلى قلوبكم؟
 في اإلمكا كذلك عرض حالة أو وضع معي على مسامع التالميذ ،وذم بدورذم يةتارو املفردات املالئ ة ل ذه الحالة أو الوضع.
 تقس ه ههم املرش ه ههدة التالميذ إلى مج وعات ص ه ههغيرة مكونة م أزواج ثنائية .توزع على كل زوجي م التالميذ بخاقات املفردات التي قام
ً
مسبقا ،وورقة بيضاء وقلم رصاص .على األزواج تركيب ُج َ ل مفيدة مستعيني باملفردات التي بحوزتهم.
بتج يزذا
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نشاط ختامي" :فردي /زوجي"
معلومات للمرشدين:
َّ
نحو واض ههح ،وعرض ن وذج لخريقة تنفيذ اللعب للتأكد
م امل م أ تكو التعلي ات واض ههحة للتالميذ .م املفضه هل ش ههرح تعلي ات اللعبة على ٍ
ً
م أ ج يع التالميذ قد ت كنوا م اس ههتيعا ها ،فنح ال نتعامل مع التالميذ الص ههغار بحس ههب مبدأ املف وم ضه ه نا أو البديهي ،إذ ذنالك فروق
فردية في ما بينهم .سوف نع ل اليوم على تذوي مف وم األعداد الفردية أو الزوجية لدى التالميذ م الال م ارستهم لعبة "فرديض زوجي".
املستلزمات:
موسيقى ،مكبر صوت ،بخاقات أعداد فردية وزوجية.
َس ْيرالنشاط:
ن ارس النشاط في الخارج إذا س ح لنا حالة الخقس بذلك .توضح املرشدة للتالميذ أنهم سوف يكونو مج وعات م األعداد الفردية .يتوزع
التالميذ في املس ه ه ههاحة املتاحة مل
توز ًعا ًّ
حرا على أنغام املوس ه ه ههيقى .عند توقف املوس ه ه ههيقى ،على التالميذ تكوي مج وعات حس ه ه ههب بخاقة العدد التي
ْ
ترفع ا املرش ه ه ههدة .يش ه ه ههبكو األيدي ً
معا .تخلب املرش ه ه ههدة م أحد التالميذ القيام بإحص ه ه ههاء أفراد املج وعة وإعال العدد مع ذكر كل ة "فردي"،
ونتابع على ذذا النحو حتى تنتهي اللعبة.
ً
 في اإلمكا أ ترفع املرش ههدة تارة بخاقة زوجية ،وتارة أالرى بخاقة فردية ،لتزيد م ص ههعوبة تنفيذ املخلوب ،ولزيادة قدرة التالميذ على
التركيز.
 تشرك املرشدة التالميذ في رفع البخاقات ً
أيضا.

نشاط افتتاحي" :مسابقة أجمل طبق"
معلومات للمرشدين:
م الضروري أ تكو التعلي ات حو تنفيذ النشاط واضحة للتالميذ حتى ال تعم الفوض ى وسوء التصرف،
م املفضل الع ل ب ج وعات صغيرة.
املستلزمات:
وجبة الغداء الساالنة ،أطباق م الكرتو أحادية االستع ا آمنة وحسب شروط وتعلي ات وزارة الصحة.
َس ْيرالنشاط:
تتحاور املرشدة مع التالميذ ع أذ ية تناو وجبة غداء ساالنة ًّ
يوميا في ساعات الظ ر ،تخرح بعض األس لة عليهم مثل :ما هي األغذية املالئ ة
لتكو وجبة الغداء؟ ماذا نحب أ نتناو في وجبة الغداء؟ ماذا تعرفو ع عناص ه ههر الغذاء؟ بعد الحص ه ههو على إجابات متنوعة م التالميذ،
على املرشدة توجيه م إلى أذ ية تناو الخعام وشرب املاء ألجسامنا ،األوقات الصحيحة لتناو الوجبات ،نوعية األطع ة املالئ ة لوجبة الغداء
واألك ر فائدة ألجسامنا ،وعناصر الغذاء.
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يحصه ههل كل تل يذ على وجبته الشه ههخصه ههية املغلفة وطبق ،تخلب منهم ترتيب الوجبة في الخبق بشه ههكل ج يل بشه ههرط أ يسه ههتةدموا ج يع املواد
املوجودة في الوجبة باإلض ه ه ههافة إلى الخض ه ه هراوات املوجودة أمام م ،ترفق املرشه ه ههدة املوسه ه ههيقى الال تنفيذ النشه ه ههاط وعند انتهاء املوسه ه ههيقى تعل
املرشه ه ههدة ع انتهاء وق النشه ه ههاط ،تعرض األطباق املزينة وتش ه ههيد بج يع ا ليشه ه ههعر ج يع التالميذ بالنجاح وتقدير مج ودذم ،تجري املرشه ه ههدة
محادثة ع أذ ية التنويع في تناو األطع ة وضرورة استهالك كل املواد الغذائية املوجودة في صندوق الوجبة الساالنة ،ك ا تتحدث ع فوائد
كل نوع م األغذية املوجودة في الخبق.

نشاط إثرائي تربوي" :قوة اللون"
معلومات للمرشدين:
يذوت الخفل معلومات كثيرة م الال مش ههاركته الفعالة في األنش ههخة املختلفة .م الال نش ههاط اليوم ،س ههوف نقوم بإكس ههاب الخفل معلومات
ع قوة اللو في الخضار والفاك ة ،وع الفوائد التي يحتويها كل لو .

 اللون األحمر القوة ملحاربة أمراض السرطان والقلب.
 اللون البرتقالي القوة للحفاظ على جهازاملناعة.
 اللون األخضر القوة للحفاظ على الرؤية والعظام.
 اللون البنفسجي القوة ملحاربة الشيخوخة -وبخاصة شيخوخة الدماغ.
 اللون األبيض القوة ملحاربة الجراثيم وااللتهابات والقوة للحفاظ على األوعية الدموية.
املستلزمات:
ُ
َ
مقوى ملو  ،مقصات ،ص غ ،قصاصات رسومات ألنواع م الخضار والفاك ةَّ ،
ًّ
مجسم جسد اإلنسا .
وسيلة إيضاح قوة اللو  ،كرتو
ِّ
َس ْيرالنشاط:
َيذكر التالميذ ً
أنواعا متعددة م الخض ه ههار والفاك ة (ش ه ههكل ا ،صه ههفاتها ،طع ا ،لونها) .نتحاور مع التالميذ بش ه ههأ أذ ية اللو  ،ووظيفة كل نوع
منها التي تةتلف حس ههب لونها .نعرض أمام م وس ههيلة اإليض ههاح املرفقة (في اإلمكا تج يز وس ههيلة أالرى حس ههب رغبتكم) ،فهي تس ه ل على الخفل
مل
تذكر املعلومات التي اكتسبها.
نضع أمام التالميذ الكرتو امللو ليةتار اللو الذي يريده ،ثم يرسم ويق ب ا يرغب م الرسومات ،ثم يلصق ا في املكا املحدد ل ا (مجسم
ً
مسبقا).
جسد اإلنسا الذي ج زته املرشدة
في إمكا التالميذ أ يستعينوا ُبقصاصات الرسومات املتوافرة ،لرسم نوع الخضار أو الفاك ة التي االتارذا.
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اللّون األحمر
اللّون األخضر
اللّون البرتقالي
اللّون البنفسجي

اللّون األبيض
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َ
نشاط ختامي" :قوتي ِّبلوني"
املستلزمات:
حلقات بألوا مةتلفة (أالضه ههر ،أح ر ،برتقالي ،بنفس ه ه ي ،أبيض -وإذا لم تتوافر لدينا األلوا الخ سه ههة ،فبإمكاننا تغليف الحلقات بأش ه ههرطة
ُ
ملونة ،أو تج يز حلقات م امليالمي أو الصو ) ،قصاصات الخضار والفاك ة التي قام بصنع ا التالميذ في النشاط السابق "قوة اللو " ،دف.

َس ْيرالنشاط:
نوزع الحلقات على األرض .يح ل كل تل يذ إحدى البخاقات لص ههور أعض ههاء الجس ههم التي تزيد قوتها باس ههتهالك لو معي م الخض ههار والفاك ة.
يبدأو بالتحرك حو الحلقات مع القرع على الدف .عند التوقف ع القرع ،يتوجه كل تل يذ إلى الحلقة املالئ ة للعضو الذي يح له.
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نشاط افتتاحي" :بطاطا ساخنة"
املستلزمات:
كرة صغيرة ،موسيقى ذادئة ،مكبر صوت.
َس ْيرالنشاط:
يقف التالميذ على ش ه ه ه ههكل حلقة كبيرة .يبدأو بتةيل الكرة وكأنها بخاطا س ه ه ه ههاالنة .مع بدء س ه ه ه ه اع املوس ه ه ه ههيقى ،يتناقل التالميذ الكرة في ما بينهم
ً
بس ه ههرعة الوفا م االحتراق .الخفل الذي ال يلتق الكرة ُويس ه ههقخ ا على األرض يةرج م اللعبة ،وينض ه ههم إلى املرش ه ههدة ليراقب مع ا َم ُيس ه ههق
الكرة في الجوالت القادمة.

نشاط إثرائي تربوي :نشاط إنتاجي " -الغذاء الصحي والغذاء غيرالصحي"
املستلزمات:
َ
مناشير إعالنات األغذية ،مجالت مةتلفةِّ ،مقصات ،ص غ ،أوراق بيضاء ب جم  ،A4الصقات وجه ضاحك ووجه حزي .
َس ْيرالنشاط:
ًّ
يحصل كل طفل على ورقة بيضاء .نرسم الخا في املنتصف ليقس ا إلى قس ي متساويي  .نضع في أعلى القسم الي يني الصق الوجه الضاحك
الذي يد على الغذاء الصه ه ههحي ،وفي أعلى القسه ه ههم اليسه ه ههاري الصه ه ههق الوجه الحزي الذي يد على الغذاء غير الصه ه ههحي .نضه ه ههع بي أيدي التالميذ
املجالت ومناشير اإلعالنات .يتصفحونها ويةتارو منها صور األغذية .يقصو الصور ثم يلصقونها على الورقة في الج ة املالئ ة ل ا.
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غذاء غيرصحي وغذاء صحي

31

نشاط ختامي" :سلسلة بشرية"
معلومات للمرشدين:
لعبة "امتألت الدالء" م األلعاب التي تزيد شعور الخفل باالنت اء إلى املج وعة ،فهي تعت د على الع ل الج اعي والتعاو بي أفراد الفريق
الواحد.
املستلزمات:
عدد كبير م الكرات البالستيكية الصغيرة ،ثالثة ِّدالء ،موسيقى ،مكبر صوت.
َس ْيرالنشاط:
َ
نوزع التالميذ إلى مج وعتي  .تقف كل مج وعة في ال مستقيم ي تد م دلو فيه كرات إلى دلو آالر فارغ .يتناو الخفل األو م كل فريق كرة
م الدلو امل تلئ ،وي ررذا إلى الخفل الذي يقف ب حاذاته ،واألالير ي ررذا ذو كذلك إلى الخفل الذي يقف ب حاذاته حتى تصل الكرة إلى الخفل
األالير .على الخفل األالير إدالا الكرة إلى داالل الدلو الفارغ ،وذكذا حتى تتوقف أنغام املوسيقى .املج وعة التي ت أل الدلو الخاص ها بعدد
أكبر م الكرات تكو هي املج وعة الفائزة.
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نشاط افتتاحي" :صحي  -ضار"
معلومات للمرشدين:
تهدف األلعاب االفتتاحية إلى كسر الج ود ،وتس م في اندماج التالميذ في النشاطات املختلفة ،باإلضافة إلى الشعور باملتعة.
َس ْيرالنشاط:
تتفق املرش ه ه ه ههدة مع التالميذ على حركات معينة عليهم القيام ها عند سه ه ه ه ه اع الكل ة التي تذكرذا الال اللعبة" :ص ه ه ه ههحي" -يفتحو األيدي ً
جانبا
ويركضو " ،ضار" -يتكورو كالكرة" ،رعد" -يقفزو إلى األعلى" ،مخر" -يسيرو إلى الخلف...

نشاط إثرائي تربوي" :القوس الغذائي"
معلومات للمرشدين:
ُ
مشه ههاركة التالميذ في ع ل إنتاجي مش ه ههترك تكس ه ههبهم م ارات اجت اعية عديدة ،أذ ا :التعاو  ،الش ه ههعور باملس ه ههؤولية ،أذ ية الفرد في املج وعة،
أذ ية املج وعة للفرد .يكتسه ه ه ههب التل يذ أسه ه ه ههاليب جديدة لحل املشه ه ه ههاكل والتغلب على الصه ه ه ههعوبات م الال املشه ه ه ههاركة والتعاو واألالذ برأي
مل
وتقبله ،وغير ذلك.
اآلالري
املستلزمات:
ُ
ً
مسبقا (على أ تحتوي على
ال سة ألواح ِّم ال ه ه ه هﭘولي ه ه ه هﭼ ه ه ه هها بألوا القوس الغذائي ،شري "سكوتش" ،قصاصات ملواد غذائية متنوعة مج زة
ج يع العناصر الغذائية) ،دبق ،أقالم توش.
َس ْيرالنشاط:
تتحدث املرش ه ه ههدة مع التالميذ ع العناص ه ه ههر الغذائية وع أنواع األغذية التابعة لكل عنص ه ه ههر غذائي (العناص ه ه ههر الغذائية ال س ه ه ههة :نش ه ه ههويات،
ﭬيتامينات ،بروتينات ،دذنيات ،سه ه ههكريات) .يناقش التالميذ أنواع األطع ة التي يتناولونها ًّ
يوميا مع مرشه ه ههدتهم ،مصه ه ه ِّهنفي إياذا إلى صه ه ههحية وغير
ضررا وبالتالي عليهم اإلكثار م استهالك ا ،وما هي األك ر ً
صحية .الال تنفيذ النشاط ،سوف يستنتج التالميذ ما هي األنواع األقل ً
ضررا وبالتالي
ُ
عليهم التقليل م استهالك ا .تج ِّ ز املرشدة ألواح ال ه ه ه ه هﭘولي ه ه ه ه هﭼ ه ه ه هها مقصوصة على شكل أقواس متفاوتة في الحجم .بالتعاو مع التالميذ ،تقوم
بإلصاق األقواس حسب تسلسل ألوا القوس الغذائي بالصق السيليكو الساال لتشكل املجسم املخلوب.
خعا الصههقة م "السههكوتش" الخشه  ،وق ً
تثب املرشههدة داالل املسههتخيالت املرسههومة ق ً
خعا بالحجم نفسههه م "السههكوتش" الناعم على بخاقات
ِّ
ِّ
ً
مسبقا.
األغذية املج زة
يتوجه التالميذ بالتناوب إلى القوس إللصه ه ههاق البخاقة في مكانها املالئم ،وذلك بإرشه ه ههاد وتوجيه املرشه ه ههدة ،حيث يحصه ه ههلو على صه ه ههورة واضه ه ههحة
لألغذية الصه ههحية وامل ة في بناء الجسه ههم السه ههليم والتي عليهم اإلكثار م تناول ا ،واألغذية األقل أذ ية والتي عليهم التقليل م تناول ا ،وكذلك
يتعرفو على األغذية الضارة وعليهم عدم تناول ا.
ُْ
تغني املرشدة التالميذ ب علومة جديدة ،وتذكر ل م أ ذذا القوس يدعى "القوس الغذائي".
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القوس الغذائي

34

نشاط ختامي :لعبة "امللك يقول"
معلومات للمرشدين:
َ
في برامجنا اليومية ،بإمكاننا توظيف "ألعاب زما " الشعبية واملش ورة ،مع إضافة أو تبديل بعض التفاصيل ومالءمتها ملضاميننا وأذدافنا.
املستلزمات:
بخاقات (الضار ،فاك ة ،حلويات ،معكرونة ،)...الي لتعليق البخاقة.
َس ْيرالنشاط:
يةتار التل يذ إحدى البخاقات التي ج زتها املرش ههدة مس ه ً
هبقا ويعلق ا على رقبته .يجلس التالميذ على مقاعدذم ،تقف املرش ههدة في الوسه ه وتبدأ
اللعبة:
 امللك يقو " :نشويات".َ
نوع غذائي م النشويات عليهم الوقوف.
 التالميذ الذي االتاروا بخاقة ٍتتيح املرشدة الفرصة أمام التالميذ بأالذ َد ْور القيادة والوقوف في الوس ليقوموا ب ا قام به،
ويقو كل منهم لزمالئه :امللك يقو "حلويات".

ُ
ُ
وتطابق"
"تشابه
نشاط افتتاحي:
املستلزمات:
أزواج م البخاقات املتشا هة واملتخابقة لصور معينة ع الغذاء.
َس ْيرالنشاط:
َ
تبع ر املرشدة نصف البخاقات على األرض مقلوبة على الج ة املعاكسة ،وتحتفل بالبخاقات املشا هة .ت ْقسم املرشدة التالميذ إلى مج وعتي ،
بحيههث تجلس املج وعههة " "1في ج ههة ،واملج وعههة " "2في الج ههة املقههابلههة .يةتههار كههل طفههل م املج وعههة " "1بخههاقههة بههدو أ يراذهها .على التالميههذ
َ
املحافظة على الس ه ه ه هرية وعدم اإلفص ه ه ه ههاح ع محتوى البخاقة .يتقدم أحد التالميذ م املج وعة " ،"2فيتناو بخاقة ع الخاولة ،ويبدأ بخرح
األس لة على التالميذ ،نحو :م يح ل بخاقة الضار؟ م يح ل بخاقة فاك ة باللو األصفر؟...
َّ
حي يجيب التالميذ باإليجاب ع سؤا الخفل ،يتقدم كل َم أجاب بِّ ه ه ه ه "أنا" إلى وس الصف ويجلس على ال جادة .حي يكو الجواب التالي
ألحد التالميذ الجالسه ه ههي في وس ه ه ه الصه ه ههف بالنفي ("لس ه ه ه أنا") ،يعود الخفل إلى مكانه ،وذكذا حتى يس ه ههتخيع الخفل م املج وعة " "2إيجاد
واملخابقة لبخاقته.
البخاقة املشا ِّ هة
ِّ
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نشاط إثرائي تربوي" :الشيف الصغير"

معلومات للمرشدين:
يحتاج تالميذنا إلى التوعية الغذائية واكتسههاب م ارات للت ييز بي األغذية الصههحية وغير الصههحية ،والع ل على اسههتبدا األغذية غير الصههحية
باألغذية الصحية ،والحصو على طعم لذيذ وشهي.
َ
مالحظة :علينا االنتباه إلى ضرورة وضع الفر في مكا بعيد ع متناو أيدي التالميذ.
املستلزمات:
ملكونات الخبق الذي نريد تحضه ههيره (طبقنا اليوم ذو الكعكة املخبوزة) ،قبعات الخباخ ،مواد غذائية صه ههحية لتحضه ههير الكعكة
الئحة رسه ههومات ِّ
َ
َ
(حليب ،بيض ،برتقا  ،مكسرات ،عسل ،م حوق الكاكاو) ،قوالب ورقية صغيرة لخبز الكعكات الصغيرة ،وعاء ،الفاقة ،فر .
َس ْيرالنشاط:
َ
املكونات وتتحاور مع م بش ههأ األغذية األك ر ص ههحية واألغذية األقل ص ههحية.
تعرض املرش ههدة الئحة مكونات الكعكة ،وتس ههتعرض أمام التالميذ ِّ
ً
ُ
يبحثو ً
معا ع بدائل ،ف ثال :نس ه ه ههتبد الس ه ه ههكر بقليل م العس ه ه ههل ،نس ه ه ههتبد الش ه ه ههوكوالتة ب ه ه ههحوق الكاكاو ،نس ه ه ههتبد فتات الش ه ه ههوكوالتة
باملكسرات ،نستبد عصير البرتقا املحلى بعصير برتقا طبيعي وطازج...
َ
املقدار الخاص به إلى قالبه بواسخة ِّم َ
غرفة صغيرة ،ويضعه على صينية الخبز
بعد مزج املواد ب ساعدة التالميذ بشكل َد ْوري ،يسكب كل طفل
لتضعه املرشدة في الفر .
ً
لذيذا وش ياًّ.
عندما يتذوق التالميذ كعكاتهم الصغيرة ،سوف يكتشفو أنه على الرغم م استبدا بعض املواد ال زا الخعم
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َ
نشاط ختامي" :املحافظة على الصحة"
املستلزمات:
بخاقات "املحافظة على الصحة".
https://www.youtube.com/watch?v=8qpwqDnvTok
َس ْيرالنشاط:
توزع املرشه ه ه ههدة البخاقات على عدد م التالميذ حسه ه ه ههب عدد البخاقات .يجلس التالميذ الواحد ب حاذاة اآلالر ،ثم يبدأو بقراءة البخاقات كل
ُ
َْ
كرر املرش ه ههدة االتيار تالميذ مرة أالرى لقراءة البخاقات ،ثم تتحاور مع م حو
حس ه ههب دوره ،إلتاحة الفرص ه ههة أمام ج يع التالميذ باالش ه ههتراك .ت ِّ
ُ ْ
ن الحياة الذي يسلكه كل واحد منهم :ذل يشبه ن حياة التل يذ؟ ذل ذنالك أمور تحافل على صحتنا ولم تذك َر في البخاقات؟ ذل ذنالك
ُ
أمور ذ ِّكرت في البخاقات ونح لسنا بحاجة إلى القيام ها؟...

بخاقات "املحافظة على الصحة" للخباعة
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آكل الطعام المغذّي والمفيد

يدي جيّدًا بالماء
أغسل ّ
والصابون
42

ال آكل الحلويات

أن ّ
مرتين في اليوم
ظف أسناني ّ

ال أشرب المياه الغازيّة

أنا ُم مبك ًّرا
43

تصبحون على خير

" َ
أشر ُب املاء"
الثالث
األسبوع ِّ
ِّ

نشاط
افتتاحي

اليومِ األ ََّول

اليومِ الثاين

اليومِ الثّالِث

ِ
اليوم الرابِع

ِ
اليوم ِ
اخلامس

لعبة الكنز

إطلع يا بس وفوت
يا فار

أعجبني فيك

أغنية "املاء"

تحسس تعرف

وجبة ساالنة صحية
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نشاط
إثرائي
تربوي

في جسمي ماء

صفات املادة
السائلة

نشاط
ختامي

باولينچ قارورات
املاء

أسرع وال تلمس

تجربة علمية
"حاالت املاء"

قصة
"و انقطع املاء
فجأة"

تجربة علمية
" املحارم السحرية"

تلفون مكسور

لن تسقط كرتي

املرآة

نشاط افتتاحي" :لعبة الكنز"
معلومات للمرشدين:
َ
لعبة الكنز هي لعبة معروفة ومتداولة بي مةتلف الشعوب واألع ار .في اإلمكا مالءمتها ملضامي وأذداف مةتلفة.
املستلزمات:
أنواع متعددة م األغذية (الضار ،فواكه ،البز ،شوكوالتة ،)...أس م مصنوعة م الكرتو  ،وعاءا أو سلتا بألوا مةتلفة.
َس ْيرالنشاط:
نةتار أحد التالميذ ،وندعوه "الباحث ع الكنز" .يةرج م الصه ه ههف مع أحد أفراد الخاقم إلى أ تةفي املرش ه ههدة ب ش ه ههاركة التالميذ ً
نوعا معي ًنا
ً
مسبقا .تضع بخاقات األس م على األرض باتجاذات مةتلفة كي تشكل ً
مسارا يساعد الخفل في الوصو إلى الكنز.
م األغذية التي ج زتها
بعد أ يجد الخفل الكنز ،عليه وض ه ههعه في الس ه ههلة املالئ ة ،فالس ه ههلة الح راء -على سه ههبيل املثا  -هي للغذاء غير الص ه ههحي ،والس ه ههلة الخض ه هراء هي
للغذاء الصحي.

نشاط إثرائي تربوي" :في جسمي ماء"
معلومات للمرشدين:
في كثير م النش ه ههاطات ،نحتاج إلى إتاحة الفرص ه ههة أمام التالميذ إلدراك بعض املعلومات ع مضه ه ه و النش ه ههاط .نش ه ههاطنا ل ذا اليوم يأالذنا إلى
جس ه ه ه ههم اإلنسه ه ه ه هها وما يحتويه م س ه ه ه ههوائل ،فق ليت ك م إدراك أذ ية املاء ألجسه ه ه ه ههامنا وأننا بحاجة للحفا على ك ية معينة م املاء في
أجسامنا.
املستلزمات:
مجسم جسد اإلنسا  ،صورة توضيحية لك ية املاء في جسم اإلنسا  ،رس ة لجسم اإلنسا وأكواب فارغة ،أقالم تلوي  ،دبقِّ ،مق .
َس ْيرالنشاط:
ُ
نجري محادثة مع التالميذ ع أذ ية املاء بالنس ه ه ه ههبة لج يع املخلوقات ،ثم نوجه انتباذ م إلى أذ ية املاء بالنس ه ه ه ههبة ل نس ه ه ه هها  ،ف و ال يسه ه ه ههتخيع
العيش بدو ماء .يحتاج الشخ البالغ أ يشرب عشرة ( )10أكواب في اليوم .أما التالميذ الذي في مثل سنكم ،فعليهم شرب ستة ( )6أكواب
في اليوم ،ك ا أ املاء يش ههكل نس ههبة  %70م الدم في جس ههم اإلنس هها (نوضه هح للخفل َع ْبر الرس ههم التوض ههيحي أ املاء يغخي مس ههاحات كبيرة م
أجسامنا ،وبغية املحافظة على ك ية املاء ذذه في جس نا علينا شرب الك ية التي ُذكرت ً
سابقا).
ِّ
في اإلمكا كذلك إثراء التالميذ ب علومات بسيخة أولية ع وظائف املاء املتعددة.
أذ ية املاء للجسم:
45

 ح اية القلب م الجلخات القلبية.
 ح اية املعدة م التقرحات وااللتهابات.
 طارد للس وم م الجسم.
 يةفف التعب واإلرذاق.
 ي نع رائحة الفم الكريهة.
 يساعد على اكتساب بشرة نضرة.
 ينظم درجة حرارة الجسم.
 يحتاج اإلنسا املاء ً
أيضا لتنظيف وتعقيم املواد واألدوات قبل األكل.
مرفق النشاط التعليمي اإلنتاجي

الرسم التوضيحي يس ل على التالميذ ف م املعلومة املتعلقة بنسبة املاء في أجسامنا.
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أنا تلميذ صغير
ي أن أشرب؟
كم كأسا من الماء عل ّ

أنا شخص بالغ
ي أن أشرب؟
كم كأسا من الماء عل ّ

______________________________________________________________________________________________________________________________________

امأل الكؤوس حسب العدد الذي االترته،
احذف أو أضف حسب الحاجة.
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امأل الكؤوس حسب العدد الذي االترته،
احذف أو أضف حسب الحاجة.

نشاط ختامي" :لعبة الباولينـﭺ"
معلومات للمرشدين:
في نهاية األسبوع الثاني ،نخلب إلى التالميذ إحضار قوارير ماء بالستيكية أحادية االستع ا  ،ونهيئهم ألسبوع مليء بالنشاطات واأللعاب
والتجارب العل ية.
املستلزمات:
ال س عشرة قارورة ماء م لوءة ،كرة متوسخة الحجم ،بخاقات أعداد م  1حتى .15
َس ْيرالنشاط:
َ
ت ْقسم املرشدة التالميذ إلى مج وعتي  .ترتب القوارير ب شاركة التالميذ ( .)1-2-3-4-5يلعبو لعبة الباولينهﭺ املعروفة ،ولك باستةدام
قوارير املاء .تلعب املج وعتا بالتناوبَ .ي ُعد التالميذ القوارير التي تسق على األرض جراء اصخدام ا بالكرة .في كل دورة م اللعب ،يةتارو
ً
عددا أكبر م القوارير؟
بخاقة العدد املالئ ة ،ثم يقومو ب قارنة األعداد :أي مج وعة أحرزت النتيجة األكبر أو أسقخ
تنمي ذذه اللعبة م ارات عديدة لدى التالميذ ،نحو :الع ل كفريق ،توافق عي يد ،تخوير العضالت الغليظة ،ت ييز األعداد ،مالءمة العدد
للك ية ،مقارنة األعداد.

َ
ُ ْ
نشاط افتتاحي"ِّ :اطل ْع يا ِّبس وفوت يا فار"

املستلزمات:
موسيقى ح اسية ،مكبر صوت.
َس ْيرالنشاط:
َ
بيد ْي م يجاورانه ُلت َ
يش ههكل التالميذ مع املرش ههدة دائرة .ي س ههك كل منهم َ
ُ
أحدذ ا يقوم َبد ْور الق  ،واآلالر
قفل الدائرة .تةتار املرش ههدة تل يذ ْي
يقوم به َهد ْور الفههأر .يش ه ه ه ه ههارك التالميههذ حس ه ه ه ه ههب رغبتهم .يةرج الق م الههدائرة ،وأم ها الفههأر فيبقى في الههداالههل .يحههاو الق الههدالو إلى الههدائرة
ً
ل مساك بالفأر ،لك ِّ املج وعة تع ل جاذدة ملنعه م الدالو بتصغير املسافات بينهم ليؤمنوا الح اية للفأر .حي يت ك الق م الدالو ،
َ
َ
َ
ُيةرجو الفأر م الدائرة ليت ك م ال ربَ ،ويبق ْو على ذذا الحا حتى ُي سك الق بالفأر ،وعند ذلك يجري االتيار تل يذ ْي آال َرْي
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نشاط إثرائي تربوي":صفات املادة السائلة"
معلومات للمرشدين:
بإمكاننا إثراء التالميذ ب علومات عديدة جديدة ،ف م يت تعو بالقدرات املالئ ة لسه ههنهم ومرحلة ن وذم ،ولك علينا االتيار النشه ههاط والخريقة
املالئ ة كي َّ
تذوت املعلومات التي نريد إكسه ه ه هها ها للخفل بصه ه ه ههورة ناجعة .امل ارسه ه ه ههة والتجربة ذ ا عامال أسه ه ه ههاسه ه ه ههيا لتذوي الخفل باملعلومات
َ
املكتسبة.
املستلزمات:
ماء ،ال سة صحو شفافة واسعة ومسخحة ،ال س كؤوس شفافة ،ال سة أوعية ع يقة شفافة.
َس ْيرالنشاط:
ُنجري محادثة مع التالميذ ونسه ه ه ههتعرض ً
معا صه ه ه ههفات املاء ،فنذكر أنه ال طعم له وال رائحة وال لو  .نتحدث ع املصه ه ه ههخلح "شه ه ه ههفاف" ،ونوض ه ه ه هح
للتالميذ أنه ليس ذنالك لو شههفاف ،بل إ كل ة "شههفاف" تعني أ أعيننا تسههتخيع االتراق ذذا املوصههوف ورلية ما اللفه إذ ال لو فيه ي جب
عنا الرلية.
بعد تعرف التالميذ على ص ه ههفات املاء نبدأ بتجربة "ص ه ههفات املادة الس ه ههائلة" ،نوزع التالميذ في مج وعات حيث تحص ه ههل كل مج وعة على األوعية
ْ
َ
االتيار الوعاء الذي يريدو وس ههك َب املاء داالله حتى
الثالثة (ص ههح واس ههع ش ههفاف ،كأس ش ههفاف ،وعاء ع يق ش ههفاف وقنينة ماء) .نخلب إليهم
ن ْ
صفه .يضع كل فريق عالمة بقلم التلوي (التوش) تد على ارتفاع املاء في الوعاء .يسكب التالميذ املاء الذي في الوعاء إلى الوعاء الثاني بحسب
ِّ
االتيارذم ،ويض ه ه ه ههعو عالمة بقلم التلوي (التوش) لتد على ارتفاع املاء في الوعاء .مرة أالرى يس ه ه ه ههكبو ك ية املاء نفسه ه ه ه ه ا إلى الوعاء األالير،
ويضعو عالمة بقلم التلوي (التوش).
يقوم التالميذ بقياس ارتفاع العالمات التي رس وذا على األوعية.
ُنجري محادثة مع التالميذ بش ه ههأ ما حدث الال القيام بالتجربة ،ونس ه ههأل م ع الاه ه ه يء املس ه ه َ
هتغرب الذي أدذشه ه ه م الال تنفيذ التجربة .نلف
ِّ
ً
َ
انتباه التالميذ أ صه ه ههفة السه ه ههيولة التي يت يز ها املاء هي التي سه ه ههاعدته على مالءمة نفسه ه ههه لحجم وشه ه ههكل الوعاء ،ففي الكأس كا مرتفعا وأالذ
ً
أيضا ،وكذلك األمر بالنسبة للوعاء الع يق.
شكل الكأس ،وفي الصح الواسع واملسخح ت َّد َد واتةذ شكل الصح
نستعرض وإياذم مواد سائلة أالرى غير املاء.
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نشاط ختامي" :أسرع وال تلمس"
معلومات للمرشدين:
ً
يكتسب الخفل عادات وطرقا جديدة تفيده في حياته اليومية ويستةدم ا في مواقف عديدة مشا هة قد يصادف ا في حياته بعامة.
َس ْيرالنشاط:
َ
تقس ه ه ههم املرش ه ه ههدة التالميذ إلى مج وعتي  .تقف كل مج وعة مقابل األالرى بة مس ه ه ههتقيم .حي تعخي املرش ه ه ههدة اإلش ه ه ههارة بالقرع على الدف أو
بتش ه ه ه ههغيل املوس ه ه ه ههيقى ،يتحرك تالميذ كل مج وعة باتجاه املج وعة األالرى بحيث يجري تبديل األماك بينه ا .حس ه ه ه ههب تعلي ات اللعبة ،م نوع
اص ه ه ههخدام أفراد املج وعة بأفراد املج وعة األالرى ،أي إنه عليهم االتراق أحدذ ا لآلالر دو أ يل س ه ه ههه .الفرقة التي تص ه ه ههل قبل األالرى وتقف
بترتيب بوق أقل هي الفرقة الفائزة ألنها كان األسرع.
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نشاط افتتاحي":أعجبني فيك"
املستلزمات:
كرة صغيرة ،موسيقى ذادئة.
َس ْيرالنشاط:
يجلس التالميذ في حلقة مفتوحة .تع ل املرش ه ه ه ههدة على توزيع التالميذ على املقاعد بحيث ال يجلس األصه ه ه ههدقاء متجاوري  .تبدأ املرشه ه ه ههدة بت رير
مل
مل
الكرة بينهم ب رافقة املوسههيقى .عند توقف املوسههيقى ،يتوقف التالميذ ع ت رير الكرة وتبقى مع الخفل الذي أمسههك ها عند توقف املوسههيقى.
على الخفل أ َي ْذكر شي ً ا ً
واحدا ي يز الخفل الجالس ع ي ينه "أعجبني فيك طريقة لعبك" " ،ضحكتك تعجبني"...

نشاط إثرائي تربوي :تجربة علمية "حاالت املاء"
معلومات للمرشدين:
نبدأ النشاط ب راجعة قصيرة ع صفات املاء والتجربة التي ق نا ها م قبل .سوف نك ل اليوم مل
التعرف على صفات جديدة يت يز ها املاء.
املستلزمات:
كأس شفافة ،ماء ،وعاء طبخ صغير ،مج ِّ د (ثالجة) ،غاز طبخ.
َس ْيرالنشاط:
ً
نحاو اسههتةراج بعض املعلومات ع حاالت املادة م التالميذ ،نحو :ذل يكو املاء دائ ً ا سههائال؟ متى نراه في حاالت أالرى؟ ما هي الحاالت التي
نراه ها؟ نضيف إلى كنز معلومات التالميذ أ لل اء ثالث حاالت :الحالة السائلة ،الحالة مل
الصلبة ،الحالة الغازية.
نسهكب املاء في ثالثة أكواب ،ونسهت ع القتراحات التالميذ بشهأ اإلجراء الذي علينا اتةاذه لتغيير حالة املاء ،حي يكو االقتراح أ نضهع الكوب
في املج ِّ د (الثالجة) ،ونسأل م :ماذا سيحدث لل اء في املج ِّ د (الثالجة) حسب ا تتوقعو ؟ ...نضع الكوب األو في املج ِّ د (الثالجة) .الكوب الثاني
يبقى في درجة حرارة الغرفة .أما الكوب الثالث ،فنقوم بت ههخينه حتى الغليا بعد أ نس ههكبه في وعاء الخبخ .يكتس ههب التالميذ معلومة إض ههافية
وهي أنه ال ي كننا ت خي املاء إال بعد وضعه في وعاء الخبخ ،وذلك أ األوعية األالرى إذا تعرض للحرارة قد تحترق أو تذوب أو تنكسر.
عنههدمهها يغلي املههاء ،سه ه ه ههوف يتص ه ه ه ههاعههد البةههار ،إذ يكو املههاء قههد تحو إلى مههادة غههازيهة .أمها املههاء الههذي بقي في درجههة حرارة الغرفههة فبقي في الحههالههة
ُ ْ
السههائلة .نفح الكوب الثالث في اليوم التالي .نةرجه م الثالجة ليرى التالميذ أنه أصههبح قخعة م الثلج ،وذنا نوضهح ل م أ الثلج ذو الحالة
ال مل
ص ه ه هلبة لل اء .نترك قخعة الثلج في درجة حرارة الغرفة حتى يذوب ويعود للحالة السه ه ههائلة ،يكتس ه ههب التالميذ مصه ه ههخلحات جديدة مثل تج يد،
ت خي  ،ذوبا .
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نشاط ختامي" :تلفون مكسور"
معلومات للمرشدين:
يع ل ذذا النشاط على زيادة التركيز لدى التالميذ واإلصغاء إلى اآلالري .
َس ْيرالنشاط:
ُ
ً
ته س املرش ه ه ه ههدة في أذ الخفل الجالس ب حاذاتها كل ة أو اثنتي ال أك ر .يه س الخفل في أذ زميله الجالس ب حاذاته ناقال له الكالم نفسه ه ه ههه
الذي س ه عه م املرشههدة .نتابع اللعبة على ذذا النحو حتى تعود الكل ة إلى املرشههدة .حينذاك تكتشههف أنها ليس ه الكل ة الصههحيحة التي قام
بنقل ا م البداية .تقوم بخرح السه ه ه ههؤا نفسه ه ه ههه على ج يع التالميذ :ماذا قا لك زميلك فال حي ذ س في أذنك؟ قد تكتش ه ه ه ههف أي انكس ه ه ه ههر
التلفو  ،أي أي بدأت البلبلة واستبدا الكل ات بكل ات أالرى .توضح للتالميذ ماذا حدث ،وتذكر الكل ة األولى التي ذ س ها في أذ الالعب
األو  ،وتذكر الكل ة التي وصل إلى مسامع ا عند انتهاء اللعبة.
يدرك التالميذ ،م الال ذذا النشاط ،أ اإلصغاء والتركيز ذ ا عامال م ا إلنجاح أي ع ل أو نشاط .باإلضافة إلى است تاع م وفرح م.

نشاط افتتاحي :أغنية "املاء"
معلومات للمرشدين:
ْ
أغنية "املاء" هي أغنية قدي ة للفنا "فؤاد حجازي" م ألبوم "حلم التالميذ" .األغنية قدي ة ،لك لحنها ج يل وسلس .حفل كل اتها س ل
بسبب بساطتها واقترانها بحياة التالميذ اليومية.
املستلزمات:
مكبر صوت ،شبكة إنترن  ،ذاتف ذكي أو حاسوب ،لراب األغنية اآلم إضغ ذنا.
َس ْيرالنشاط:
نشغل األغنية على مسامع التالميذ ليتعرفوا على اللح والكل ات .نردد مع م كل ات البي األو والالزمة .بعد حفل الكالم وف م املعاني ،نتابع
ً
الغناء وصوال إلى البي األالير .يدرك التالميذ أذ ية املاء ل نسا والنبات والحيوا  ،إذ بدو املاء ال حياة لج يع املخلوقات .نتحدث مع التالميذ
ً
ع تأثير وارتباط ج يع املخلوقات ببعض ا البعض وع كو النق باملاء لدى النباتات ،مثال ،يعود بالسوء على الحيوانات التي تأكل األعشاب
والث ار ،وبالتالي فهي تعود بالسوء ً
أيضا على اإلنسا الذي يتغذى على لحوم تلك الحيوانات كاألبقار واألغنام.
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نشاط إثرائي تربوي :قصة "و انقطع املاء فجأة"
معلومات للمرشدين:
قص ه ه هة "وانقخع املاء فجأة" م تأليف نادر أبو تامر ،ورس ه ه ه اتها بريشه ه ههة نهاد بقاعي .يتعلم التالميذ منها أذ ية املاء لج يع املخلوقات ،ويكتس ه ههب
التالميذ معلومات حو الخرق السلي ة الستهالك املاء وعدم التبذير واإلسراف في استهالكه.
املستلزمات
قصة "وانقخع املاء فجأة".
َس ْيرالنشاط
تتحاور املرشههدة مع التالميذ بضههع دقائق قبل البدء بالسههرد ،فتعخيهم مسههاحة للتة ي واالسههتدال على مضه و القصهة م الال العنوا  :ما
هي ُذوية القصة؟ (العنوا  ،اسم الكاتب أو املؤلف ،اسم الرسام) .تقوم املرشدة بتوضيح أذ ية وجود الرس ات للتالميذ ومساعدتهم على ف م
وتذوي أحداث القصه هة .تبدأ املرش ههدة بقراءة القصه هة ،وتس ههتةدم عدة أص ههوات ونبرات بحس ههب املواقف واألل ههخاص ،وتعرض الص ههور الال
الس ههرد .بعد االنتهاء م الس ههرد والتحاور بش ههأ أحداث القص هة وبش ههأ املش ههكلة التي يعرض ه ا الن (وهي انقخاع املاء وتأثير ذلك على الج يع)،
تتخرق إلى ُ
السبل السلي ة الستهالك املاء لض ا عدم التبذير فيه.
تةتار املرشدة أحد التالميذ لقراءة القصة ،ثم تقوم بالتبديل بي التالميذ إلتاحة الفرصة أمام أكبر عدد م ك منهم لل شاركة.
َ
ابتغاء ترسيخ وتذوي املعلومات التي َير ْونها م الال الصور ،باإلضافة إلى س اع ا.
 في اإلمكا عرض القصة على شاشة كبيرة،
 بعد سرد القصة ،نتيح الفرصة أمام التالميذ لرسم مش د أحبوه أو است ال م م بي املشاذد التي شاذدوذا في القصة.
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نشاط ختامي" :لن تسقط كرتي"
معلومات للمرشدين
ينمي ذذا النش ه ههاط العديد م امل ارات في ج يع مجاالت الن و لدى التالميذ ،م بينها :التعاو  ،املش ه ههاركة ،احترام رأي اآلالري واألالذ
به ،التحدي ،الصبر ،التةخي  ،التركيز...
املستلزمات
أوراق حجم  ،A4كرات بالستيكية صغيرة.
َس ْيرالنشاط
توزع املرش ههدة التالميذ إلى مج وعات ص ههغيرة تتألف م أزواج ثنائية ،وكل مج وعة تش ههكل ً
جزءا ِّم فريق .ي س ههك التل يذا بيديه ا
َّ
أطراف الورقة الواحد مقابل اآلالر .تض ه ههع املرش ه ههدة الكرة الص ه ههغيرة على س ه ههخح الورقة .تص ه ههخف املج وعات في الخ ْي مس ه ههتقي َ ْي  .في
الخ األو يص ه ه ه ههخف أزواج الفريق األو  ،وفي الخ الثاني يص ه ه ه ههخف أزواج الفريق الثاني .عند تش ه ه ه ههغيل املوس ه ه ه ههيقى ،تبدأ املس ه ه ه ههابقة
فينخلق أو زوج م كل فريق في املسار املحدد حيث عليه السير بةخوات سريعة م ا يجعل التحدي أكب ه ه ههر .الفريق الفائز ذو الفريق
الذي يصه ه ه ههل إلى نهاية املس ه ه ه ههار أس ه ه ه ههرع والكرة ما زال على الورقة .عندما تس ه ه ه ههق الكرة ،يةس ه ه ه ههر الفريق ويتوقف ع اللعب ،ثم يعود
لالصخفاف في آالر الخ املستقيم (الخابور) التابع لفريقه.

نشاط افتتاحي" :تحسس وتعرف"
املستلزمات:
شري م الق اش.
َس ْيرالنشاط:
ً
نغ ض عيو الخفل الذي بادر إلى املشاركة بقخعة م الق اش ،ثم نةتار طفال آالر باإلشارة حتى ال يس ع أو يعرف الخفل املغ َ ض
العيني َم وقع االتيارنا عليه .يتقدم الخفل الذي جرى االتياره إلى وسه ه ه ه الص ه ه ههف .يبدأ الخفل املغ َ ض العيني بتحسه ه ه هس ه ه ههه بيديه
ً
محاوال اكتشاف ُذويتهُ .ي نع الخفل الذي ق نا باالتياره م الكالم أو إصدار األصوات .يستخيع التالميذ الجالسو مساعدة الالعب
للتعرف على ُذوية الخفل م الال ذكر بعض مواصفات الخفل ،نحو :طويل القامة ،أالضر العيني  ،لو شعره أسود...
يشجع ذذا النشاط التالميذ على دعم كل منهم اآلالر ،وتن ية القدرة على ت الك النفس وااللتزام بالتعلي ات.
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نشاط إثرائي تعليمي" :تجربة علمية  -املناديل الورقية السحرية"
معلومات للمرشدين:
ُنجري محادثة مع التالميذ بشأ صفات املاء التي تعرفوا عليها الال األسبوع ،ونستذكرذا ً
معا.
املستلزمات:
أكواب شفافة ،مناديل ورقية بيضاء اللو  ،صبغة طعام ،ماء.
َس ْيرالنشاط:
نفتتح النشه ههاط ب حادثة مع التالميذ إلكسه هها هم معلومة إضه ههافية ع املاء تتعلق باتجاه سه ههيل املاء ،وذلك أ املاء يسه ههيل م األعلى إلى
األس ه ه ه ههفل .نقوم بتوض ه ه ه ههيح املعلومة بتجربة س ه ه ه ههكب املاء م القارورة إلى الكوب أمام أعي التالميذ ،فيدركو أ املاء ال ينس ه ه ه ههكب م
القهارورة إال حي نوجهه فوذتهها بهاتجهاه الكوب الهذي تحتهها مبهاش ه ه ه ههرة .أمها إذا رفعنها الكوب إلى أعلى ووج نها فوذهة القهارورة إلى أعلى ،فل
يتحرك املاء أو يسيل.
بعد أ يسههتوعب التالميذ املعلومة ،تخرح املرشههدة بعض األسه لة ،نحو :ذل يسههتخيع املاء الصههعود إلى األعلى؟ ذل نسههتخيع مسههاعدته
بخريقة ما للصعود إلى األعلى؟ َم ِّمنكم يوافق أ املاء سيصعد إلى األعلى؟
ٍ
َ
بعد الحص ههو على إجابات التالميذ التي على األغلب يؤكد فيها التالميذ نفي إمكانية ص ههعود املاء ،تقس ههم التالميذ إلى مج وعات تتألف
كل منها م ال سه ههة تالميذ ،بحيث تحصه ههل كل مج وعة على ثالثة أكواب شه ههفافة ،ومناديل ورقية بيضه ههاء اللو  ،وثالثة ألوا مةتلفة
م أصباغ الخعام ،وماء.
تقوم املرشدة بتنفيذ التجربة بالخخوات ،ويتتبع التالميذ الخخوات ويقومو باملثل.
طريقة تنفيذ التجربة :نسه ههكب القليل م املاء في كل كوب .نضه ههع صه ههبغة الخعام في األكواب لنحصه ههل على ثالثة ألوا مةتلفة .نغ س
َ
طرف املنههديههل بههاملههاء َّ
امللو الههذي في الكوب األو  ،ونغ س طرفههه اآلالر بههاملههاء امللو الههذي في الكوب الثههاني ،ونقوم بههالع ههل نفسه ه ه ه ههه حتى
الكوب الثالث .يراقب التالميذ األكواب حتى نهاية الدوام .يس ه ههتنتج التالميذ أنه ب س ه ههاعدة املناديل الورقية اس ه ههتخاع املاء الص ه ههعود إلى
األعلى ،فقد ارتفع اللو م داالل الكوب إلى أعلى املنديل .م الض ه ه ه ههروري إضه ه ه ه ههافة معلومة للتالميذ ع امليزة التي س ه ه ه ههاعدت املاء في
ََ
الصعود إلى األعلى ،أال وهي القدرة على االمتصاص.
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نشاط ختامي" :املرآة"
معلومات للمرشدين:
ً
توضح املرشدة تعلي ات اللعبة ،وتشدد على ضرورة االلتزام كي يكو النشاط ناجحا ،وكي نشعر باملتعة الال اللعب.
َس ْيرالنشاط:
تةتار املرش ه ههدة أحد التالميذ الراغبي باملش ه ههاركة ،وتخلب منه القيام بحركات حس ه ههب االتياره ،وعلى ج يع التالميذ القيام بتقليده ت ًاما وكأنهم
مرآة له .الخفل الذي ال يكو مرآة ،أي الذي ال يقوم بتقليد حركات الخفل القائد بدقة ،يةسر ويجلس مكانه.
ينمي النشاط القدرة على التركيز ،والدقة ،وااللتزام.

مالحظة :نطلب إلى التالميذ أن ُي ْح ِّضروا بعض املواد غير الصالحة لالستعمال ،نحو :معلبات بالستيكية فارغة ،كراتين ملواد غذائية
بأحجام مختلفة ،أغطية قناني بالستيك ،بقوليات بأحجام متوسطة (كالفاصولياء والحمص والفول وغيرها -يجب التأكد من مربية
الصف بشأن عدم وجود حساسية لدى التالميذ من أي نوع من أنواع البقوليات) .سوف نقوم باستحداثها و إنتاج ألعاب تربوية من صنع
أيديهم.
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"اللياقة البدنية في غاية األهمية"
األسبوع الرابع

نشاط
افتتاحي

اليومِ األ ََّول

اليومِ الثاين

اليومِ الثّالِث

ِ
اليوم الرابِع

ِ
اليوم ِ
اخلامس

أختارسالمي

يا ُدب يا ُدب

بحر -بر

سباق القفز

بدون أيد

وجبة ساالنة صحية
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نشاط
اثرائي
تربوي

خرداو اتنا في
صناديق

نشاط
ختامي

الكرة الورقية

البيتزا الشهية

الكهرباء

الحبوب الشقية

سبع حجارة

لعبتي الجميلة

اللغز

َح َدرَ -ب َدر

زومبا

نشاط افتتاحي" :أختارسالمي"
معلومات للمرشدين:
يجب تج يز بخاقات صور تصلح التباع ا كخريقة إللقاء التحية على اآلالري  .نستخيع تنفيذ ذذا النشاط في بداية اليوم كنشاط افتتاحي،
َ
وكذلك في اإلمكا تنفيذه في نهاية اليوم كنشاط التامي ،لك علينا االنتباه إلى صور الحركات التي نةتارذا ،إذ يجب أ تالئم التحية أو الوداع.
املستلزمات:
البخاقات التي ق نا بتج يزذا ،الصق "سكوتش" (الجانب الخش -لتثبي البخاقات على سجادة الصف وعرض ا أمام التالميذ).
َس ْيرالنشاط:
ً
صباحا ،يةتار الخريقة التي يرغب ها في إلقاء التحية على أصدقائه .يستعي التالميذ بالبخاقات املعروضة أمام م ،وفي
عند دالو كل تل يذ
ً
اإلمكا االتيار طرق أالرى أيضا ،ولك على املرشدة التأكد م عدم التسبب باإلزعاج أو األذى لآلالري .
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ُ
ُ
نشاط إثرائي تربوي" :خ ْر َدو اتنا في صناديق"
معلومات للمرشدين:
نتحاور مع التالميذ بشأ املواد غير الصالحة لالستع ا وطريقة التةل منها .نتحدث كذلك ع األضرار البيئية التي تتسبب فيها ذذه املواد،
َ
ْ
فرم ُيها في الشه ه ههارع أو في سه ه ههال امل َ الت يعود علينا بأض ه ه هرار جسه ه ههي ة قد تؤثر سه ه ه ًهلبا على صه ه ههحة أجسه ه ههامنا ،وم ثم علينا إيجاد طريقة أفض ه ههل
مجد ًدا إلنتاج َ
للتةل م ذذه املواد دو أ نتعرض للض ه ه ههرر والس ه ه ههوء ،ولذا س ه ه ههوف نقوم باس ه ه ههتةدام ذذه املواد َّ
منتجات جديدة ،لك علينا
تج يع ا ً
أيضا بالشكل الصحيح واملالئم حتى نحافل على بي ة نظيفة ،وبالتالي نحافل على صحة أجسامنا وال نعرض ا للضرر.
املستلزمات:
َّ
ثالث علب كبيرة م الكرتو  ،ثالثة ألوا م الورق امللو (األالضههر،األزرق واألح ر) ،دبق جاف ،الصههق شههفاف "سههيلوتيه ه ه ه ه هﭖ" ،بخاقات دائرية
الشكل (ب جم صح الخعام ،وكل واحدة منها عليها صورة لل واد التي سنقوم بتج يع ا في ذذا الصندوق).
َس ْيرالنشاط:
بعد أ تحدثنا مع التالميذ ع أذ ية الحفا على بي ة نظيفة لل حافظة على أجسههامنا سههلي ة ،نبدأ بتنفيذ النشههاط وتج يز صههناديق لتج يع
املواد فيها .نوزع التالميذ إلى ثالث مج وعات .تةتار كل مج وعة ً
لونا م الورق ،وتقوم بتغليف صه ه ه ههندوق ا بالورق َّ
امللو والالصه ه ه ههق الشه ه ه ههفاف.
يتنقل أفراد الخاقم بي التالميذ إلرشادذم ومساعدتهم حتى إت ام اله َ َ ة .نعرف التالميذ على شعار إعادة التدوير.
ُ
تةتار كل مج وعة إحدى البخاقات (دائرية الشكل) ،فتكو هذا حددت نوع الخ ْر َدوات التي سيجري تج يع ا في الصندوق (مواد م الكرتو ،
مواد م الورق ،مواد م البالستيك).
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ً
حرصا على سالمتهم ل نقوم بتج يع ا
مالحظة :باإلمكا أ نعرف التالميذ إلى لو تج يع املواد الزجاجية ( اللو األصفر) لك
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نشاط ختامي" :الكرة الورقية"
معلومات إلى املرشدين:
نفتتح أس ه ههبوعنا األالير في ش ه ه ر الص ه ههحة ب حادثة قص ه ههيرة حو أذ ية تدريب العض ه ههالت ،باإلض ه ههافة إلى ن حياة غذائي س ه ههليم .فك ا ذكرنا في
َ
األسه ههابيع السه ههابقة ،العقل السه ههليم في الجسه ههم السه ههليم ،وتدريب الجسه ههد واملحافظة عليه م الال تغذيته باألطع ة الصه ههحية يعززا ويخورا
قدراتنا الذذنية ً
أيضا .نخلب إلى التالميذ الحضور إلى الصف ب البس مريحة وحذاء رياض ي.
املستلزمات:
جرائد ومجالت ،الصق شفاف.
َس ْيرالنشاط:
نقيم املباراة في السههاحة إذا سه ح لنا حالة الخقس بذلك .يقوم التالميذ بصههنع كرة م الورق .إ كا الخقس ال يسه ح ب ارسههة النشههاط في
الخارج ،نيه مساحة كافية في الصف ليتحرك التالميذ ِّب ُحرية .نحافل على تعلي ات األم واألما لل حافظة على سالمة التالميذ .نوزع التالميذ
إلى مج وعتي  ،وتبدأ املباراة عند سه ه ه ه ه اع َ
صه ه ه ه هفارة املرش ه ه ه ههدة .يحافل التالميذ على تعلي ات اللعبة .في اإلمكا االتيار أحد التالميذ ليكو ذو
َ َ
الحكم.
مالحظة :ج يع التالميذ يشاركو في ذذا النشاط (التالميذ والتل يذات) ،فلعبة كرة الورق ليس للذكور فق .
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نشاط افتتاحي" :يا ُدب يا ُدب"
معلومات للمرشدين:
أذداف أالرى ،باإلض ه ه ههافة إلى املتعة واملش ه ه ههاركة واكتس ه ه ههاب طرق لحل
في ذذا النش ه ه ههاط ،نس ه ه ههتخيع االتيار مرادفات جديدة تس ه ه ههاعدنا على إحراز
ٍ
املشاكل .م الال م ارسة النشاط ،بوسعنا تذوي معلومات جديدة أو معلومات كانوا قد اكتسبوذا.
َس ْيرالنشاط:
يتقدم التل يذ الراغب في اللعب ،فيغ ض عينيه متك ً ا على الحائ  .يقف ج يع التالميذ اللفه لخرح س ه ه ه ههؤا اللعبة عليه وذو " :يا ُدب يا ُدب،
ناي ْم َوال صاحي"؟ إذا رد بِّ ه ه ه "نايم" ،يكررو السؤا  .أما إذا كا الجواب "صاحي" ،فعليهم ال رب واالبتعاد عنه ألنه سوف يهاج م في الحا .
إن ِّ
ً
في اإلمكا تبديل السههؤا ب شههاركة التالميذ ليةدمنا في تزويدذم وإكسهها هم معلومة معينة .فعلى سههبيل املثا  ،بدال م اسههتةدام سههؤا اللعبة
التقليدي" :يا ُدب يا ُدب إن نايم َوال صاحي؟" ،نستخيع استةدام سؤا آالر يةدم ال دف" :يا ُدب يا ُدب ،إن جوعا َوال عخشا ؟"" ،يا ُدب
ُْ
صلب َوال سائل؟"...
يا ُدب ،الشوكوالطة صحية َوال غير صحية؟"" ،يا ُدب يا ُدب ،الثلج
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نشاط إثرائي تربوي" :البيتزا الشهية"
معلومات للمرشدين:
نج ز للتالميذ ً
قالبا دائري الشكل ب جم صح كبير ،ليستعينوا به في رسم شكل البيتزا الدائري.
املستلزمات:
َ
الص ههقات دائرية باللو األح ر ،الص ههق "س ههكوتش" (الش ه – ناعم) ،أقالم توش ،كراتي غير ص ههالحة لالس ههتع ا ِّ ،مقص هات ،دبابيس إبرةِّ ،قخع
َسجاد صغيرة (للتةريم).
َس ْيرالنشاط:
يرسه ه ههم التالميذ دائرة ،ب س ه ه ههاعدة القالب ،على قخعتي م الكرتو الذي أحض ه ه ههره التالميذ في الص ه ه ههباح ،ليحص ه ه ههل كل طفل على قخعتي م
ًّ
َ
الكرتو على شههكل دائرة ،فيقص هو كال منه ا باله ه ه ه ه ه ِّ ق  ،أو يقومو بتةري ا بواسههخة دبوس إبرة حسههب قدرات وإمكانيات كل طفل .تسههاعد
املرش ههدة َم يحتاج إلى املس ه َ
هاعدة م التالميذ .نقس ههم الدائرتي بواس ههخة التةخي بقلم تلوي (توش) داك إلى س ههتة مثلثات متس ههاوية ،ونكتب
ً
على إحداذ ا األعداد الث انية  8-1داالل املثلثات .أما الدائرة الثانية ،فنقوم بق مثلثاتها ونلص ه ههق على كل مثلث ً
مةتلفا م الالص ه ههقات
عددا
الح راء (م  1إلى  )8بحيث يشه ه ه ههكل كل مثلث قخعة م البيتزا ،ثم نلصه ه ه ههق قخع سه ه ه ههكوتش ناعم داالل كل مثلث بجانب األرقام ،ونلصه ه ه ههق قخع
سكوتش الش بالحجم نفسه على املثلثات املقصوصة م الج ة الخلفية لقخعة البيتزا.
يعزز ذذا النشه ه ه ههاط شه ه ه ههعور التالميذ باملقدرة على إنتاج َ
َ
منتجات جديدة نافعة ،ويس ه ه ه ه ل على الخفل مل
التدرب على مالءمة العدد للك ية والك ية
َّ
للعدد م الال م ارسة اللعب في قرص البيتزا الش ية.
َ
لس وقدرات التالميذ،
 علينا مالءمة النشاط ِّ
تكو ت اري الج ع أس ل لخالب الصفوف األولى ،م امل ك أ يكتب تالميذ الصفوف الثانية ت اري طرح...
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نشاط ختامي" :الكهرباء"
معلومات للمرشدين:
يعد ذذا النشاط م ألعاب زما  ،يخور ذذا النشاط م ارات عديدة لدى التالميذ مثل :اتةاذ القرارات السريعة ،السرعة في رد الفعل
والتحدي.
املستلزمات:
كرة
َس ْيرالنشاط:
يقف التالميذ بشههكل دائري ،على التل يذ الذي يحصههل على الكرة دحرجتها باتجاه تل يذ آالر ،إذا أصههابته بأي عضههو م أعضههاء جس ه ه يصههيح
التل يذ الذي دحرج الكرة" :ك رباء" ،فيةرج التل يذ املصاب الارج اللعبة وذكذا حتى يبقى العب واحد.

نشاط افتتاحي":بحر -بر"
معلومات للمرشدين:
لعبههة بحر-بر هي لعبههة معروفههة لههدى ج يع الش ه ه ه ههعوب في مةتلف أنحههاء العههالم ،حيههث يلعبههها الكبههار والص ه ه ه هغههار .م امل ك تنفيههذ اللعبههة بخرق
دف معي نريد تحقيقه ،مثل :ظواذر فصل الشتاء ،الخضار والفاك ة ،صحي وغير صحي...
متنوعة ،ك ا نستخيع مالءمة طريقة التنفيذ ل ٍ
املستلزمات:
الصق ملو عريض.
َس ْيرالنشاط:
نةتار مج وعة م التالميذ الراغبي في املشههاركة ،نقسههم املسههاحة إلى قسه ي (قسههم ي يني وقسههم يسههاري) ،نتفق مع التالميذ على طريقة تنفيذ
ً
اللعبة ،مثال :لو كا ذدفنا ظواذر فصه ه ههل الشه ه ههتاء نتفق مع التالميذ أ النصه ه ههف األو م املسه ه ههاحة املقسه ه ههومة ذو املخر والنصه ه ههف الثاني ذو
الصحو ،الضار – فاك ة ،صحي – غير صحي.
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نشاط إثرائي تربوي" :الحبوب الشقية"
املستلزمات:
َْ
قوالب ورقية لخبز الكعكات الصغيرة ( ،)cup cakeحبوب ب جم متوس  ،أقالم تلوي (توش) ،دبق سائل.
َس ْيرالنشاط:
يقوم التالميذ بلصههق القوالب الورقية على كرتونة مسههتخيلة الشههكل على أ يتركوا مسههافة صههغيرة بي القالب واآلالر .يكتب التل يذ األعداد م
 20-1على مربعات ص ه ه ه ههغيرة م الكرتو لتص ه ه ه ههبح كبخاقات أرقام ص ه ه ه ههغيرة .طريقة اللعب هي على النحو التالي :يةتار الخفل بخاقة م بخاقات
ً
األرقام التي ج زذا ،يضههع ا بي قالبي م قوالب الورق التي ألصههق ا ،ويقوم بتوزيع ك ية العدد في القالبي باسههتةدام حبات الفاصههولياء مثال:
إذا االتار بخاقة العدد  7يوزع حبات الفاصولياء السبع في القالبي أك ر م مرة حتى ينفذ ج يع اإلمكانيات  3و  2 - 4و  1 - 5و .6
يذوت التالميذ قي ة العدد ،ويتدرب على إيجاد ج يع اإلمكانيات.

نشاط ختامي" :سبع حجار"
املستلزمات
سبعة حجارة ناع ة ومسخحة (في اإلمكا االستعاضة عنها بسبعة أغراض م صناديق إعادة التدوير) ،كرة صغيرة ب جم كرة التنس.
َس ْيرالنشاط
نيه مسه ه ههاحة كافية في الصه ه ههف ليتحرك التالميذ ِّب ُحرية .ن ارس النشه ه ههاط في الخارج إذا س ه ه ه ح لنا ظروف الخقس بذلك .نحافل على تعلي ات
األم واألم هها لل ح ههافظ ههة على سه ه ه ههالم ههة الج يع .يتوزع التالمي ههذ إلى مج وعتي  ،ك ههل منه هها تتكو م س ه ه ه ههبع ههة أو ث ههاني ههة العبي  .تقوم إح ههدى
محاولة إسقاط ا.
املج وعتي بترتيب الحجارة السبعة متعامدة بحذر لكي ال تسق بس ولة .أما املج وعة الثانية ،فترمي الكرة باتجاه الحجارة ِّ
ُت َّ
كرر املحاولة ثالث مرات .عندما تس ه ه ه ههتوفي املج وعة املحاوالت الثالث ،ينتقل الدور إلى املج وعة الثانية ،ونس ه ه ه ههت ر على ذذا النحو حتى تنكح
إحدى املج وعتي في إسقاط الحجارة.
َّ
املصورة.
في اإلمكا البحث ع بخاقات لت اري اليوﭼها كبديل ع الحلقات
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نشاط افتتاحي" :سباق القفز"
معلومات للمرشدين:
علينا االنتباه إلى التالميذ الال م ارسة النشاط لنحافل على سالمتهم .نقوم بتهي ة مساحة واسعة ومريحة للحركة .في اإلمكا تنفيذ النشاط
في الخارج إذا س ح لنا حالة الخقس بذلك.
املستلزمات:
أكياس م الخيش ،الصق َّ
ملو .
َس ْيرالنشاط:
َّ
َ
فريق ْي  .تضع املرشدة على األرض عالمة بواسخة الالصق َّ
امللو تحدد فيه ال البداية وال
مشكلي
يصخف التالميذ في الخ ْي مستقي َ ْي
ِّ
النهاية .يدالل الخفل األو م كل مج وعة داالل الكيس .عند اإلشارة ببدء اللعبة ،يبدأ الخفال بالقفز متوج َ ْي إلى ال النهاية ،ثم يعودا
ً
مباشرة إلى ال البداية .عندذاك ينتهي السباق ،والخفل الذي يحافل على توازنه وال يسق فيصل إلى نهاية السباق أوال يكو ذو الفائز،
ُ َ
فتحت َسب العالمة لفريقه.

68

نشاط إثرائي تربوي" :لعبتي الجميلة"
معلومات للمرشدين:
َ
األسبوع
تغذية العقل ال تقل أذ ية ع تغذية الجسد .تس م األلعاب التربوية في تغذية العقل وتن ية قدرات التالميذ الذذنية .سوف نقوم ذذا
ُ
بإنتاج ألعاب تربوية ذادفة ب ج ود التالميذ وم صنع أيديهم .سنقوم باستةدام الخ ْر َدوات باإلضافة إلى بعض املواد اإلنتاجية.
املستلزمات:
َ
قخعة م الكرتو  ،أقالم توشِّ ،مقصات ،دبق جاف ،كرتو ملو ب جم .A4
َس ْيرالنشاط:
َ
يةتار كل تل يذ أغراض ه ه ههه التي يحتاج ا م ص ه ه ههناديق إعادة التدوير .يقوم بإنتاج لعبة تعلي ية حس ه ه ههب االتياره .ت ْعرض املرش ه ه ههدة ن اذج أللعاب
تربوية تعلي ية ليت ك التالميذ م االالتيار.

َ
ن اذج أللعاب مبتكرة وم صنع َيد ِّي االنسا
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َ
َ
نشاط ختاميَ " :حدر َ -بدر"
املستلزمات
ً
الشبتا متفاوتتا طوال (بي  15سم َو  20سم) ،حجرا .
َس ْيرالنشاط:
نيه مساحة كافية في الصف ليتحرك التالميذ ِّب ُحرية .نحافل على تعلي ات األم واألما لل حافظة على سالمة التالميذ .نلعب اللعبة في الخارج
َّ
إذا كان ظروف الخقس تس ح بذلك .يتوزع التالميذ إلى فريقي  .يبدأ الالعب م الفريق األو باللعب ،فيضع أطراف الخشبة القصيرة على
ً
ً
واضعا العصا الخويلة تح العصا القصيرة ليقذف ا إلى أعلى
الحجري بحيث تكو مرتفعة قليال ع األرض ،ثم يقف بوضعية انحناء الركبتي ،
"ح َدر"؟ فيجيب أحد التالميذ م الفريق الثاني"َ :ب َدر" ،وحينذاك يقذف الخشبة ً
حي يس ع كل ة َ"ب َدر" ،ف و يسأ الفريق املقابلَ :
بعيدا.
َ
َ
اإلمساك ها يةسر الرامي الجولة .أما
يحاو الالعب الذي أجابه اإلمساك بالخشبة وهي في ال واء ،فإذا استخاع الالعب الذي م الفريق اآلالر
َ
َ
وتبتعد بضع الخوات .يكرر
لتقفز الخشبة
إذا لم يستخع اإلمساك ها ،فيتوجه الالعب نحوذا ويبدأ بالضرب على أطراف ا بالعصا الخويلة
َ
ُ
الالعب الع لية ثالث مرات ،ثم َي ُعد بالخخوات املسافة بي نقخة االنخالق ومكا الخشبة الحالي .ت َ َّجل النقاط حسب عدد الخوات املسافة.

نشاط افتتاحي" :بدون أيد"
معلومات للمرشدين:
َ
ي ارس التالميذ األلعاب الحركية ب تعة ،فهي تساعد على التنفيس وتجديد الخاقات م بعدذا.
املستلزمات:
مالعق بالستيكية كبيرة أحادية االستع ا  ،كرات بالستيكية الفيفة صغيرة الحجم ،وعاءا  ،موسيقى.
َس ْيرالنشاط:
َ
ُ
الخفل األو م كل ص ه ههف امللعقة
نوزع التالميذ إلى مج وعتي متس ه ههاويتي إذا أمكننا ذلك ،ويص ه ههخف التالميذ في ص ه ه َّهف ْي مس ه ههتقي َ ْي  .ي ِّس ه هك
بف ه ،ثم تضع املرشدة الكرة على امللعقة .يبدأ السباق بي الخفلي  ،وعليه ا الوصو إلى ال النهاية ووضع ا داالل الوعاء اله ه ه ُ َعد لذلك بدو
أ تسه ههق الكرة ع امللعقةُ .ي نع إمسه ههاك امللعقة أو الكرة َ
باليد ْي َم ْ ا كا السه ههبب .إذا اسه ههتةدم الخفل َيد ْي ِّه أو أسه ههق الكرة ع امللعقة،
يةرج م اللعبة الاسه ه ًهرا الجولة ،فيحصه ههل الفريق اآلالر على النقخة .يبدأ السه ه َ
هباق طفال آالرا حسه ههب الترتيب ...وذكذا إلى أ يشه ههترك ج يع
ِّ
التالميذ.
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نشاط إثرائي تربوي" :اللغز"
معلومات للمرشدين:
مشاركة التالميذ في التةخي والتنفيذ تجعل الفائدة أكبر .يذوت التالميذ كل جديد م الال التجربة واملحاولة .م ذنا ندرك أذ ية
إشراك م وإتاحة الفرصة ل م بالقيام بالتجربة وإنتاج َ
منتجات جديدة صالحة لالستع ا ومفيدة.
املستلزمات:
َ
ِّقخع مةتلفة األشكا م الكرتو الذي ق نا بتج يعه ،أقالم تلوي (توش) ،حاسوب أو ِّم ْسالطِّ ،مق .
َس ْيرالنشاط:
يةتار التالميذ ً
قخعا م الكرتو املوجودة في صهندوق إعادة تدوير الكرتو  ،يةتار إحدى الرسهومات املعروضهة على الشهاشهة ويرسه ا .تسهاعد
املرش ه ه ههدة التالميذ الذي يحتاجو لل س ه ه ههاعدة .يلو كل تل يذ رسه ه ه ه ته بأقالم التوش ثم يقلب قخعة الكرتو إلى الج ة املعاكس ه ه ههة (الخلفية)،
يقوم بتةخيخ ا بشههكل عشههوائي باسههتةدام قلم توش أسههود عريض .يق التل يذ رس ه ته حسههب الخخوط التي قام برس ه ا ،لتنتج لديه لعبة
اللغز أو الباز الخاصة به.

نشاط ختامي" :زومبا"
معلومات للمرشدين:
ً
ً
ً
نشاط التالميذ األالير ل ذا اليوم ولش ر الصحة سوف يكو نشاطا م تعا ملي ا بالحيوية والصحة.
املستلزمات:
رابط الفيديو اآلمن
َس ْيرالنشاط:
نهيء مساحة كافية في الصف ليتحرك التالميذ بحرية ،نحافل على تعلي ات األم واألما لل حافظة على سالمة الج يع ،تشجع املرشدة
ج يع التالميذ على املشاركة وتشارك هي ً
أيضا مع م ،تعرض الفيديو أمام م على شاشة الحاسوب أو املرناة أو املسالط.
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