مشروع اإلثراء التربوي
براعم في رياض األطفال
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ِّ
مقدمة
برانمج اإلثراء التعليمي الذي أمامكم ُمعد لتفعيل األطفال يف شهر نيسان ضمن برانمج الظهرية "براعم" .حيتوي الربانمج على أنشطة
خمتلفة فيها يكتسب ِّ
ويذوت األطفال مهارات أساسية خمتلفة بطرق تعليمية ممتعة ومتنوعة.
نبدأ اليوم بنشاط افتتاحي ،مث ننتقل إىل نشاط تربوي ،فنشاط تلخيصي خنتتم به يومنا.
تعتمد األنشطة على قيام الطفل بتجارب انجحة وأنشطة حيوية ذات صلة تعود عليه ابلفائدة واكتساب املعلومات واملهارات
األساسية.
سوف نعمل ،يف هذا الشهر ،على إكساب األطفال مهارات وعادات غذائية ووقائية وحركية سليمة ،من خالل موضوع هذا
الشهر "أحافظ على جسمي سليما".
نُطلِّع األطفال على أهية التنويع يف األغذية اليت يتناولوهنا.
يذوتون معلومات عن ِّ
يشارك األطفال يف ورشات غذائية لتحضري وجبات صحية ِّمن خالهلا ِّ
املكوانت الغذائية وأهيتها
ألجسامهم.
نعمل على زايدة الوعي لدى األطفال بشأن أهية شرب املاء ودوره يف احملافظة على صحتهم وأجسامهم بصورة سليمة.
تزداد رغبة الطفل يف ممارسة الرايضة من خالل مشاركته يف األنشطة الراقصة واحلركية املمتعة.

دائما ما يلي:
علينا أن نتذكر ً
 الطفل هو شريك ،فعال ،مبادر ومؤثر.
 نتيح الفرصة أمام األطفال ليقرتحوا أفكارا من املمكن تنفيذها.
 يطور الطفل مهاراتِِّّه االجتماعية من خالل املشاركة يف األنشطة املقرتحة.
 يستمتع الطفل ابملشاركة والنجاح من خالل ممارسة األنشطة واأللعاب على حنو يومي.

املضمون املركزي لشهر نيسان هو " :ننمو بصحة جيدة "
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سوف نقوم يوميًّا أبنشطة متنوعة تسهم يف فهم وتذويت عادات التغذية الصحية والسليمة لدى األطفال ،وذلك من خالل إاتحة
الفرص جلميع األطفال ابملشاركة واملبادرة يف أنشطة الربانمج اليومية.

املعرفة:
منوا سليما.
نُعزز إدراك الطفل ألهية اختياراته لألغذية اليت يتناوهلا ،وابلتايل أتثريها على منوه ًّ
يتعلم الطفل أساليب وهنج حياة سليمة.
ِّ
منوا سليما.
يذوت الطفل معلومات أساسية عن عناصر الغذاء وأهيتها لنمو جسمه ًّ
نعزز أهية إدراك الطفل لشرب املاء لبناء جسم صحي وسليم.

املهارات:
الذهنية ،احلركية ،االجتماعية والعاطفية
يكتسب األطفال مهارات عديدة يف خمتلف جماالت النمو من خالل املشاركة والتجربة يف أنشطة اخلطة التعليمية املقرتحة يف هذا
الربانمج؛ فهو ينمي القدرة على التفكري والتخطيط ،وحتمل املسؤولية والتعاون ،واملشاركة الفعالة ،والعالقات املتبادلة ،واملبادرة ،وتقوية
وتدريب العضالت الغليظة والدقيقة.

القيم:
يدرك األطفال قيمة الغذاء الصحي وأهية احملافظة على هنج صحي وسليم.
يزداد شعور الطفل ابملسؤولية جتاه نفسه وجتاه اآلخرين احمليطني به ،فتزداد رغبته يف احملافظة على صحته وعلى صحة اآلخرين.

إعداد ووتطوير إبتسام شليان
التصميم اجلرافيكي هاجر ِّ
أورن
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عنواًن لكل أسبوع
سوف نقرتح ً
األسبوع األول – درهم وقاية خير من قنطار عالج
األسبوع الثاين – العقل السليم يف اجلسم السليم

ب املاء
األسبوع الثالث – أشر ُ
األسبوع الرابع – اللياقة البدنية يف غاية األمهية
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" درهم وقاية خير من قنطار عالج"
األسبوع األول

نشاط
افتتاحي

اليوم األول

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اظْهر وابن

حامي  -ابرد

نتحرك حبرية

أنشودة األسنان

اليوم اخلامس

صندوق املفاجآت

وجبة ساخنة صحية
نشاط إثرائي
تربوي

نشاط
ختامي
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نشاط إنتاجي

"وسائل الوقاية"

من أًن

تسلسل أحداث

نشاهد ونرسم

سرد قصة أسنان
كرمي

لغة العيون

نشاط إنتاجي

جمسم الضرس

يوﭼـا األطفال

صابوًن
ننتج
ً
ُ

 3-2-1مشس

نشاط افتتاحي" :اظْهر وابن"
املستلزمات:
أغراض خمتلفة نستخدمها لوقاية أجسامنا وبيوتنا من األمراض واجلراثيم.
س ْي النشاط:

يغمض أحد األطفال عينيه ،مث يقوم األطفال ابختيار أحد األغراض اليت حبوزهتم ويض عععونه يف مركز الروض ععةبالبس ععتان ،ويقومون بتغطيته
بقطعة قماش.
عند إزالة الغطاء عن عيون الطفل ،يبدأ بطرح األس ع ع ع ع ع ع ع لة على زمالئه ،وهم بدورهم جييبون عن األس ع ع ع ع ع ع ع لة فقط .وعندما يعرف ما هو
الغرض ،يبعدأ األطفعال ابملنعاداة" :اظهر وابن عليعك األمعان" .حين عذ يععلم الطفعل أبنعه تعرف على الغرض املغطى ،فينزع قطععة القمعاش
عنه.

نشاط إثرائي تربوي :نشاط إنتاجي "وسائل الوقاية"
معلومات للمرشدين:

نفتتح أسععبوعنا األول يف شععهر الصععحة ابحلديه عن أهية احملافظة على أجسععامنا وبي تنا اليت نعي فيها ،وعن أهية الوقاية من ِّ
امللواثت
واألمراض اليت قد تصيبنا جراء اإلهال وعدم اتاذ طرق ووسائل الوقاية هنجا أساسيًّا يف حياتنا اليومية.
توجه املرشدة األطفال خالل العمل  ،ولكن يف الوقت ذاته تشجعهم وتتيح هلم فرص االختيار واتاذ القرارات خالل تنفيذهم للنشاط.
املستلزمات:

مقوى أبلوان خمتلفة؛ علب فارغة ملنتجات خمتلفة؛ ِّمقصات؛ صمغ؛ الصقات دائرية الشكل أبلوان خمتلفة؛ مواد أخرى خمتلفة.
كرتون ًّ
س ْي النشاط:

خيتار الطفل املواد اليت يرغب يف اسععتخدامها لصععنع أداة الوقاية اليت يريد .تععرض املرشععدة أمام األطفال صععورا ورسععومات ملسععاعدهتم يف
صنع املنتج.
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نشاط ختامي" :من أًن؟"
معلومات للمرشدين:
نوضّت ليماتاا لعمي (ممنوع اإلفصععاح عن الصععورةُ .نيب عن أس ع لة الالعب فقط) .بغية تسععهيل املهمة على الالعب ،نذكر النوع
أو الف ة اليت تنتمي إليها الصورة املستعملة يف اللعبة ،حنو :من ف ة اخلضروات؛ من ف ة الفاكهة؛ من أدوات الوقاية...
املستلزمات:
طوق أو اتج من الكرتون؛ رسومات وصور تتعلق مبضمون األسبوع؛ الصق لتثبيت الرمسة على التاج.
س ْي النشاط:

تتار املرشدة أحد األطفال ،فت ضع الطوق أو التاج على جبينه ،وتثبت عليه إحدى الرمسات أو الصور اليت قامت بتجهيزها مسبقا ،مث
يبدأ الطفل بطرح األسع ع ع ع ع ع ع لة على أص ع ع ع ع ع ععدقائه (هل هي فاكهة أم خض ع ع ع ع ع ععار ما هو لوهنا هل حتتوي على بذور هل تُعترب من األغذية
الصحية  .)...يستمر يف طرح األس لة ومجع املعلومات ملعرفة حمتوى الصورة.

نشاط افتتاحي" :حامي ابرد"
املستلزمات:
مواد وأدوات وقائية خمتلفة ،حنو :فرشاة أسنان؛ صابون؛ معجون أسنان؛ عيدان قطنية لتنظيف األذنني...
سي النشاط:
يتوجه أحد األطفال إىل خارج الروضععةبالبسععتان برفقة شععخاب ابلغ .خيبئ األطفال واملرشععدة الغرض املتعفق عليه مع الطفل قبل أن خيرج
من الصععف .الغرض هو أداة من أدوات النظافة والوقاية .تُشععارك املرشععدة األطفال يف اختيار مكان املخبأ وتتفق معهم على أن الوسععيلة
الوحيدة اليت يس ع ع ععتطيعون اس ع ع ععتخدامها ملس ع ع ععاعدة الطفل خالل البحه عن الغرض هي اهلتاف ابلعبارة "حامي حامي" كلما اقرتب من
الغرض ،وابلعبارة "ابرد ابرد" كلما ابتعد عنه.
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نشاط إثرائي تربوي" :تسلسل أحداث"
معلومات للمرشدين:
نستطيع حتقيق أهداف عديدة من خالل نشاط تسلسل األحداث ،من بينها:
 تنمية قدرة األطفال على الربط بني األحداث بتسلسلها الصحيح.
 تنمية القدرة لدى األطفال على الربط بني السبب والنتيجة.
 إدراك مفاهيم الزمن ،حنو :قعبل؛ بععد...
 فهم وإدراك مراحل تطور احلدث.
املستلزمات:
بطاقات حتمل صورا ألحداث متسلسلة.
س ْي النشاط:
تيب
تقس ع ععم املرش ع ععدة األطفال إىل جمموعات ص ع ععغرية .تض ع ععع بني أيديهم بطاقات األحداث املتس ع ععلس ع ععلة برتتيب عش ع عوائي ،وهم عليهم تر ُ
سرد احلدث.
األحداث بتسلسلها الصحيح ،مث ُ
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نشاط ختامي" :نشاهد ونرسم"
املستلزمات:
شاشة كبرية (تلفاز أو حاسوب)؛ شبكة إنرتنت فعالة (واي فاي)؛ ألواح قابلة للمحو؛ أقالم توش خاصة لأللواح.
س ْي الفعالية:
ُحت ِّ
ض ع ع عر املرش ع ع ععدة لكل طفل لوحا قابال للمحو ،وجمموعة من أقالم التوش بعدد يكفي الس ع ع ععتخدام مجيع األطفال .تعرض أمام األطفال
على شععاشععة التلفاز ﭬ ع ع ع ع ع ع ع عيديو للتدرب على الرسععم ابخلطوات .ترشععد وت ِّ
وجه األطفال كالميًّا ليتمكنوا من تقليد خطوات الرسععم حت إمتام
الرمسة.
روابط لبعض األفكار :لرابط رمسة كييت إضغط هنا
لرابط رمسة البيت إضغط هنا
لرابط رمسة اتج إضغط هنا
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نشاط افتتاحي" :نتحرك حبُرية"
معلومات للمرشدين:
على املرشدة إعطاء تعليمات واضحة لألطفال .يف اإلمكان متثيل طريقة اللعب أمام األطفال إذا استدعى األمر ذلك ،حت يفهم مجيع
األطفال التعليمات ويسع ععتوعبوها .كذلك علينا إاتحة الفرصع ععة أمام األطفال إلعطاء التعليمات خالل اللعب ابلتناوب؛ فهذا من شع ععأنه
أن يزيد القدرة على التفكري والتخطيط واتاذ القرارات.
املستلزمات:
موسيقى؛ مكرب صوت.
س ْي النشاط:
 يتوزع األطفال يف املس ععاحة املتاحة يف الروض ععةبالبس ععتان .يتحركون عند مساع املوس ععيقى حس ععب احلركة املتعفق عليها
(إىل األمام؛ إىل اخللف؛ جانبا؛ القفز على رجل واحدة؛ القفز مثل األرنب .)...عند توقف املوسع ع ع ع ع ع ععيقى ،يتوقف
األطفال عن احلركة كالتماثيل.
 من املمكن أيض عا أن يبدأ األطفال يف التحرك يف اجتاهات خمتلفة عند مساع املوسععيقى ،وعند توقف املوسععيقى على
الطفل أن يقول "مرحبا" لصع ع ع ععديقه بطريقة مميزة وحسع ع ع ععب اختياره (سع ع ع ععالم ابليد؛ ابلكوع؛ ابلركبة؛ إبمالة الرقبة إىل
اجلوانب.)...
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نشاط إثرائي تربوي" :قصة أسنان كرمي
معلومات للمرشدين:
قصة "أسنان كرمي" من أتليف نيع ع ع ع ع ع ع عﭭين عثامنة .القصة توضح أهية وقاية األسنان من التسوس على وجه اخلصوص ،ومعىن الوقاية على
وجه العموم.
املستلزمات:
قصة "أسنان كرمي".
سي النشاط:
تعرض املرشععدة صععورة الغالف أمام األطفال .تتحاور معهم بضععع دقائق قبل البدء ابلسععرد ،فتعطيهم مسععاحة للتخمني واالسععتدالل على
مضععمون القص عة من خالل صععورة الغالف :ما هي ُهوية القص عة (العنوان؛ اسععم الكاتب أو املؤلف؛ اسععم الرس عام) توض عح املرشععدة أهية
وجود الرسومات لألطفال ومساعدهتم على فهم وترسيخ أحداث القصة ،مث تبدأ بسرد القصة ،واستخدام عدة أصوات ونربات حبسب
املواقف واألشخاص ،وعرض الصور خالل السرد.
تسععرد املرشععدة القص عة لألطفال مع عرض الصععور والرتكيز على حل املشععكلة ،أال وهي "الوقاية" أي تنظيف األسععنان ابملعجون والفرشععاة
على حنو يومي صع ععباحا ومسع ععاء،
لتف ععادي تكون اجلراثيم والبكترياي
داخل أفواهنا.
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نشاط ختامي" :لغة العيون"
معلومات للمرشدين:
هتدف األنش ع ععطة اخلتامية إىل تنش ع ععيط ذاكرة األطفال ،ومس ع ععاعدهتم على تذويت املعلومات اليت اكتس ع ععبوها ،وذلك من خالل املش ع ععاركة
والتجربة يف اليوم ذاته.
املستلزمات:

بطاقات وصور ألدوات الوقاية (إسفنجة لتنظيف األواين؛ صابون؛ ِّ
معقم؛ فرشاة أسنان.)...

س ْي النشاط:
تشع ع ع ع ع ع ععرح املرش ع ع ع ع ع ع ععدة تعليمات اللعبة أمام األطفال .من املمكن أيض ع ع ع ع ع ع عا متثيل الل عب أمام األطفال للتأكد أن مجيع األطفال قد فهموا
التعليمات .يف نشع ع ع ع ععاط "لغة العيون" ،ممنوع الكالم ،ويتواصع ع ع ع ععل الالعب مع األطفال من خالل حركات اجلسع ع ع ع ععد؛ أما األطفال فعليهم
الرتكيز من خالل النظر إىل حركات الالعب وإشاراته.
تتار املرشععدة أحد الراغبني يف املشععاركة ،وتعرض له إحدى البطاقات .على الطفل أن ميثل ابإلشععارات واحلركات موض عحا صععورة األداة
اليت يف البطاقة ،وعلى األطفال الباقني أن يعرفوا ما هي األداة من خالل مراقبة حركات الالعب أبعينهم فقط.
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نشاط افتتاحي" :أنشودة األسنان"
س ْي الفعالية:

تقرأ املرشدة كلمات األنشودة على مسامع األطفال .تشرح معاين املفردات وعالقتها بوقاية األسنان .تُ ِّ
نشد األغنية مع األطفال.
مالحظة :إذا مل يسبق لنا أن عرفنا حلن األنشودة ،ميكننا استخدام أي حلن معروف لدى األطفال.

الأسنان
أي أي يا اسناني

أخذتني المام وراحت

على طبيب الأسنان

دهنلي مرهم خفيف

بوجع شو لطيف
ما
ّ

وق ّلي من بعد الأكل
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س ّني موجع يا اخواتي

نظف أسنانك تنظيف
ّ

نشاط إثرائي تربوي" :جمسم الضرس"
معلومات للمرشدين:

نشععاطنا اليوم هو نشععاط إنتاجي من خالله نُك ِّس عب الطفل مهارات حياتية ومعلومات جديدة .قيام الطفل ابلتجربة واملمارسععة يسععاعده
على تذويت املعلومة وإدراك أهيتها وكيفية استخدامها يف حياته اليومية.
املستلزمات:

مقوى ملون؛ طُبع الصقة صغرية ابللون األسود؛ صمغ؛ قطن؛ ِّمقاب؛ رمسة األضراس؛ رمسة فرشاة؛ معجون األسنان.
كرتون ًّ
س ْي النشاط:
ُحت ِّضر املرشدة نُسخا من رسومات ألزواج من األضراس على الكرتون امللون .خيتار الطفل اللون الذي يرغب به .يقاب رمسة األضراس.
يزيِّن الض ععرس وحيش ععوه مبواد حس ععب اختياره (قطن؛ خيط ص ععوف؛ مناديل ورقية -وغريها من املواد املتاحة أمامه) ليحص ععل على ض ععرس
ثالثي األبعاد .يزين األضراس ابلطبع الالصقة.

منوذج توضيحي للمنتج /اجملسم
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فرشاة ومعجون أسنان للطباعة
زوجان من األضراس للطباعة
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فعالية ختامية" :يوﭼـا األطفال"
معلومات للمرشدين:
اليوﭼ ع ع ع ع ععا هي نظام رايضي مكون من سلسلة وضعيات جسدية تُطبق على حنو متتابع مع اتباع وترية تنفس اثبتة ومنط جسدي معني،
وهذه أحد أنواع اليوﭼع عا الكالسيكية .يوﭼ ععا األطفال تعود بفوائد عديدة على الطفل ،جسدية ونفسي؛ ،وهلذا السبب ند أن لليوﭼ ععا
أثرا شعورًّاي خيتلف عن سائر التمارين الرايضية العادية ابلنسبة للطفل.
املستلزمات:

مكرب صوت؛ جهاز لعرض ال عﭬعيديو ِّ
(مسالط أو تلفاز)؛ فرشات رايضية؛ أوزان خفيفة (يف اإلمكان استبداهلا بقوارير ماء صغرية).
رلبط لعفاديو.
س ْي الفعالية:
تعرض املرشدة العﭭعيديو أمام األطفال ،وتقوم مبمارسة احلركات معهم وإرشادهم للقيام ابحلركات ابلطريقة الصحيحة.
مالحظة :للتوسع إيمكانكم الدخول عرب الرابط املرفق إىل درس اليوجا من منظومة البه القطرية
متارين تنفس واسرتخاء
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نشاط افتتاحي" :صندوق املفاجآت"
معلومات للمرشدين:
عندما نقوم بعمل نشاط افتتاحي ،حنن نعمل فعليًّا على كسر احلاجز واملساعدة على التأقلم واالندماج بصورة أسرع ،والتمهيد ملضمون
معني وإضفاء جو من املتعة .يعتمد هذا النشاط على توظيف مجيع حواس األطفال بصورة مفيدة.
املستلزمات:
صندوق من الكرتون (يف اإلمكان استخدام علبة بسكوت فارغة ،أو علبة أحذية)...؛ أدوات وقائية خمتلفة.
س ْي النشاط:
جيلس األطفال حول الص ععندوق بوض عععية نص ععف دائرة .تض ععع املرش ععدة الص ععندوق أمام األطفال ،بعد أن تكون قد مألته مس ععبقا أبدوات
الوقاية (حنو :إسع ععفنجة لتنظيف األواين؛ صع ععابون؛ ِّ
معقم؛ فرشع ععاة أسع ععنان .)...تتار املرشع ععدة أحد األطفال الراغبني يف املشع ععاركة .ي ِّ
دخل
ُ
الطفل يده إىل الص ععندوق من خالل فتحة ص ععغرية ،ويتحس ع عس ما أمس ععكه بيده حماوال تس ععميته .تطرح املرش ععدة واألطفال األس ع ع لة على
الطفل لتوجيهه ومساعدته يف التعرف على الغرض :هل شكله دائري أم مربع هل ملمسه خشن أم انعم ما هي طريقة استخدامه
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صابوًن"
نشاط إثرائي تربوي" :ننتج
ً
معلومات للمرشدين:
الصععابون هو املادة األسععاسععية اليت ترافقنا وترافق أطفالنا للوقاية من األمراض وإبعاد األوسععاي واجلراثيم عن أجسععامنا ،مسععتلزماتنا وبيوتنا.
جتربة جتهيز الصابون من قِّبل األطفال تسهم يف ترغيبهم ابستخدام الصابون وتزيد التوعية للوقاية من مجيع ال ع ع ع عﭬي ع ع ع عروسات ،وتشدد على
أهية غسل اليدين ابلصابون لعزل وإبعاد العﭭيروسات وامليكروابت عن أجسامهم.
املستلزمات:
مادة اجللس ع ع ع عرين ،توابل متوافرى لدينا تس ع ع ععهم يف إكس ع ع ععاب الص ع ع ععابون الرائحة واللون حنو الفلفل األ ربالقرفةبالكركم ،ملوانت الطعام،
قوالب الكعك أو الثلج املصنوعة من السيليكون ،أسياي خشب ،وعاء لتذويب اجللسرين ،غاز طبخ .لرابط التجربة إضغط هنا

س ْي النشاط:

تعرض املرشع ع ععدة طريقة تنفيذ التجربة أمام األطفال وتوض ع ع عح هلم يف أيذ قسع ع ععم من أقسع ع ععام التجربة بسع ع ععتطيعون املشع ع ععاركة ويف أيها عليهم
املشاهدة واملشاركة بطرح االقرتاحات من بعيد وذلك للمحافظة على أمنهم وسالمتهم ،يستطيع الطفل اختيار اللون الذي يريد أو نوع
البهار الذي يرغي يف أن يكون أحد مكوانت قطعة الص ع ع ع ععابون اخلاصع ع ع ع عة به ،كما وإبمكانه اختيار ش ع ع ع ععكل القالب الذي نس ع ع ع ععكب فيه
الصابون.
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نشاط ختامي 3-2-1" :مشس"
معلومات للمرشدين
نشاط ممتع يعمل على إضفاء أجواء من املتعة واملرح .ينهي األطفال يومهم اببتهاج.
س ْي النشاط
يتحرك األطفال يف اجتاهات خمتلفة .عندما تقول املرشدة " 3-2-1مشس" ،على مجيع األطفال التوقف متجمدين بال حراك ،فتتجول
املرش ععدة بينهم وتعمل على إض ععحاكهم أو طرح األسع ع لة عليهم .إذا نحت يف إض ععحاكهم أو جعلتهم جييبون عن السع عؤال الذي طرحته
عليهم ،ينضمون إىل املرشدة ويعملون على إضحاك زمالئهم.
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"العقل السليم يف اجلسم السليم"
األسبوع الثاين

اليوم األول

نشاط
افتتاحي

أبدأ يومي بوجبة
صحية

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

مسابقة أمجل طبق

بطاطا ساخنة

لعبة القط والفأر

تشابُه وتطابُق

وجبة ساخنة صحية
نشاط إثرائي
تربوي
نشاط
ختامي
22

قصة وجبة فطور

قوة اللون

تشابُك األيدي

مكاين هنا

نشاط إنتاجي الغذاء
الصحي والغذاء غري
الصحي

اهلرم الغذائي

الشيف الصغري

امتألت الدالء

سلوى اي سلوى

"يال حنزر حزيرة"

نشاط افتتاحي" :أبدأ يومي بوجبة صحية"
معلومات للمرشدين:
نبدأ أسبوعنا الثاين مبحادثة قصرية عن أهية الغذاء ألجسامنا .من املمكن أن تطرح املرشدة أس لة على األطفال ،حنو :ملاذا أنكل ملاذا
نشععرب ما هي األطعمة اليت حنب أن أنكلها ماذا حنب أن نتناول يف وجبة الفطور بعد احلصععول على إجاابت متنوعة من األطفال،
على املرش ع ععدة توجيههم إىل ما يلي :أهية تناول الطعام وش ع ععرب املاء ألجس ع ععامنا؛ األوقات الص ع ععحيحة لتناول الوجبات؛ نوعية األطعمة
املالئمة لوجبة الفطور واألكثر إفادة ألجسامنا.
املستلزمات:

ورقة عمل حتتوي على صور ألنواع خمتلفة من األطعمة؛ صفحة بيضاء نظيفة لكل طفل؛ ألوان خشبية؛ ِّمقصات؛ دبق انشف.
س ْي النشاط:
حيص ع ع ع ععل كل طفل على ورقة العمل اليت حتتوي على رمسات ألنواع أغذية خمتلفة .يلون الطفل املواد الغذائية اليت يتناوهلا يف وجبة فطوره.
يقصها ويلصقها على الصفحة النظيفة لتصبح لدى كل طفل وجبةُ فطور صحية واضحة.
عند انتهاء األطفال من تنفيذ املطلوب ،تقوم املرشدة بعرض منتجاهتم وإجراء حمادثة حول املواد الغذائية اليت اختارها كل طفل ،مث يقوم
األطفال بتصنيفها إىل صحية ومالئمة وغري صحية وغري مالئمة لتناوهلا ضمن وجبة الفطور .نوجه األطفال إىل اإلكثار من تناول املواد
الغذائية املفيدة (حنو :احلليب ومش ععتقاته؛ البعيض؛ الفاكهة؛ اخلضع عار ،)...والتقليل من املواد الغذائية الص ععناعية الض ععارة (حنو :الس ععجق؛
الشوكوالتة؛ الزيوت.)...

23

24

نشاط إثرائي تربوي" :قصة وجبة فطور"

معلومات للمرشدين:
قصة "وجبة فطور" من أتليف "حممد علي طه" ،ورمساهتا بريشة إيرينا كركيب .من خالل القصة ،يكتسب األطفال معلومات عن الغذاء
املناسب لوجبة الفطور ،وأهية التنويع الغذائي للحصول على فوائد وﭬيتامينات ضرورية ألجسامهم.
مستلزمات:
قصة "وجبةُ فطور".
س ْي النشاط:

تععرض املرشععدة صععورة الغالف أمام األطفال .تتحاور معهم بضععع دقائق قبل البدء ابلسععرد ،فتعطيهم مسععاحة للتخمني واالسععتدالل على
مضععمون القصعة من خالل صععورة الغالف .ما هي ُهوية القصعة (العنوان؛ اسععم الكاتب أو املؤلف؛ اسععم الرسعام) تقوم املرشععدة بتوضعيح
أهية وجود الرمسات لألطفال ومس ععاعدهتم على فهم وتذويت أحداث القص ع عة ،مث تبدأ بس ععرد القص ع عة ،واس ععتخدام عدة أص ع عوات ونربات
حبسب املواقف واألشخاص ،وعرض الصور خالل السرد.

ُجتري املرش ع ععدة حمادثة مع األطفال عن ش ع ععخص ع ععيات القصع ع عة .تطرح عليهم بعض األسع ع ع لة ِّ
املوجهة إىل مغزى القصع ع عة وهدفها ،حنو :أي
الش ععخص ععيات كانت األقرب إىل قلوهبم هل ش عععروا ابلتعاطف مع إحدى الش ععخص ععيات ،وملاذا ماذا كانت املش ععكلة ماذا كان احلل
ماذا نتعلم من جتربة كرمي
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نشاط ختامي" :تشابُك األيدي"
معلومات للمرشدين:
التعليمات الواضعحة من أهم أسعس ناح األنشعطة اليت يشعارك فيها األطفال .نشعرح تعليمات اللعبة بوضعوح .منثل طريقة اللعب للتأكد
من أن مجيع األطفال قد استوعبوها.

املستلزمات:

موسيقى؛ مكرب صوت.

س ْي النشاط:

ينتش ععر األطفال يف املس ععاحة املتاحة بص ععورة حرة على أنغام املوس ععيقى .عند توقف املوس ععيقى ،على كل طفلني أن يشع عبكا أيديهما معا.
االنضمام إىل
يعود األطفال ليتحركوا يف املساحة املتاحة على أنغام املوسيقى .عند توقف املوسيقى ،على كل ثنائي زوجني من األطفال
ُ
ك األيدي معا ليصبح عددهم أربعة ،وتستمر اللعبة إىل أن يشكل األطفال جمموعة واحدة بعددهم الكامل.
ثنائي زوجني آخرين وشب ُ
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نشاط افتتاحي" :مسابقة أمجل طبق"
معلومات للمرشدين:
من الضععروري أن تكون التعليمات حول تنفيذ النشععاط واضععحة لألطفال ،وأن يشععدد على اتباع سععلوكيات صععحيحة خالل التنفيذ .كي
ال تعم الفوضى وسوء التصرف ،من املفضل العمل مبجموعات صغرية.
املستلزمات:

وجبة الغداء الساخنة.

س ْي النشاط:
تتحاور املرش ع ععدة مع األطفال بش ع ععأن أهية تناول وجبة س ع ععاخنة يوميًّا يف س ع ععاعات الظهر .تطرح عليهم بعض األس ع ع لة ،حنو :مت نتناول
وجبة الغداء ماذا حنب أن نتناول يف وجبة الغداء بعد احلص ع ع ع ععول على إجاابت متنوعة من األطفال من املمكن ان توجههم املرش ع ع ع ععدة
إىل ما يلي :أهية تناول الطعام وشع ع ع ع ععرب املاء ألجسع ع ع ع ععامنا؛ األوقات الصع ع ع ع ععحيحة لتناول الوجبات؛ نوعية األطعمة املالئمة لوجبة الغداء
واألكثر فائدة ألجسامنا.
نبدأ النشاط بتقسيم األطفال إىل جمموعات صغرية ( 6أطفال يف كل جمموعة) .تضع املرشدة على طاولة كل جمموعة وجبة الطعام هلذا
اليوم ،حبيه يكون كل نوع يف وعاء منفرد (األرز يف وعاء ،والبازالء يف وعاء آخر ،واخلض ع ع ععار يف وعاء .)...تطلب إىل األطفال ترتيب
الوجبة يف الطبق ترتيبا مجيال ،ش عريطة أن يسععتخدموا مجيع املواد اليت أمامهم .ترفق املرشععدة املوسععيقى خالل تنفيذ النشععاط ،وعند انتهاء
املوسع ع ععيقى تعلن املرشع ع ععدة عن انتهاء وقت النشع ع ععاط .تعرض األطباق املزينة ،وتُ ِّش ع ع عيد جبميعها كي يشع ع عععر مجيع األطفال ابلنجاحُ .جتري
املرش ععدة حمادثة عن أهية التنويع يف تناول األطعمة ،وض ععرورة اس ععتهالك كل املواد الغذائية املتوافرة يف ص ععندوق الوجبة الس ععاخنة ،وكذلك
تتحدث عن فوائد كل نوع يف الطبق.
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نشاط إثرائي تربوي" :قوة اللون"
معلومات للمرشدين:
يذوت الطفل معلومات كثرية من خالل مش ععاركته الفعالة يف األنش ععطة املختلفة .من خالل نش ععاط اليوم ،س ععوف نقوم إبكس ععاب الطفل
معلومات عن قوة اللون يف اخلضار والفاكهة ،وعن الفوائد اليت حيتويها كل لون.
 اللون األ ر

القوة حملاربة أمراض السرطان والقلب.

 اللون الربتقايل القوة للحفاظ على جهاز املناعة.
 اللون األخضر القوة للحفاظ على الرؤية والعظام.

 اللون البنفسجي القوة حملاربة الشيخوخة -وخباصة شيخوخة الدماغ.
 اللون األبيض

املستلزمات:

القوة حملاربة اجلراثيم وااللتهاابت والقوة للحفاظ على األوعية الدموية.

مقوى ملون؛ ِّمقص ع عات؛ صع ععمغ؛ قُصع ععاصع ععات رسع ععومات ألنواع من اخلضع ععار والفاكهة؛ جمس ع عم جس ع عد
وسع ععيلة إيضع ععاح قوة اللون؛ كرتون ًّ
اإلنسان.

س ْي النشاط:

يذكر األطفال أنواعا متعددة من اخلض ععار والفاكهة (ش ععكلها؛ ص ععفاهتا؛ طعمها؛ لوهنا) .نتحاور مع األطفال بش ععأن أهية اللون ،ووظيفة
كل نوع منها اليت تتلف حسععب لوهنا .نعرض أمامهم وسععيلة اإليضععاح املرفقة (يف اإلمكان جتهيز وسععيلة أخرى حسععب رغبتكم) ،فهي
تسهل على الطفل تذكر املعلومات اليت اكتسبها.
نضععع أمام األطفال الكرتون امللون ليختار اللون الذي يريده ،مث يرسععم ويقاب مبا يرغب من الرسععومات ،مث يلصععقها يف املكان احملدد هلا
(جمسم جسد اإلنسان الذي جهزته املرشدة مسبقا).
يف إمكان األطفال أن يستعينوا ب ُقصاصات الرسومات املتوافرة ،لرسم نوع اخلضار أو الفاكهة اليت اختارها.
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ّ ّ
ن
اللو ُ
قوةُُ ُ
اللون األحمر
اللون األخضر
اللون البرتقالي
اللون البنفسجي

اللون األبيض
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نشاط ختامي" :هذا مكاين"
املستلزمات:
حلقات أبلوان خمتلفة :أخضععر؛ أ ر؛ برتقايل؛ بنفسععجي؛ أبيض ،إذا مل تتوافر لدينا األلوان اخلمسععة ،فبإمكاننا تغليف احللقات أبشععرطة
ملونة أو جتهيز حلقات من امليالمني أو الصع ععول)؛ قُصع ععاصع ععات اخلضع ععار والفاكهة اليت قام بصع ععنعها األطفال يف النشع ععاط السع ععابق "قوة
اللون"؛ دف.
س ْي النشاط:
نوزع احللقات على األرض .حيمل كل طفل ال ُقص ععاص ععة اليت ص ععنعها يف نش ععاط "قوة اللون" .يبدأون ابلتحرك حول احللقات ابلتزامن مع
القرع على الدف .عند التوقف عن القرع ،يتوجه كل طفل إىل احللقة املالئمة للون الفاكهة أو اخلضار الذي حبوزته.
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نشاط افتتاحي" :بطاطا ساخنة"
املستلزمات:
كرة صغرية؛ موسيقى هادئة؛ مكرب صوت.
س ْي النشاط:

يقف األطفال على شععكل حلقة كبرية .يبدأون بتخيل الكرة وكأهنا بطاطا سععاخنة .مع بدء مساع املوسععيقى ،يتناقل األطفال الكرة يف ما
بينهم بسععرعة خوفا من االحرتاق .الطفل الذي ال يلتقط الكرة ويُسععقطها على األرض خيرج من اللعبة ،وينضععم إىل املرشععدة لرياقب معها
من يُسقط الكرة.

نشاط إثرائي تربوي :نشاط إنتاجي " -الغذاء الصحي والغذاء غي الصحي"
املستلزمات:

مناشري إعالانت األغذية؛ جمالت خمتلفة؛ ِّمقصات؛ صمغ؛ أوراق بيضاء حبجم A4؛ الصقات وجه ضاحك ووجه حزين.

س ْي النشاط:

حيصل كل طفل على ورقة بيضاء .نرسم خطًّا يف املنتصف ليقسمها إىل قسمني متساويني .نضع يف أعلى القسم اليمين الصق الوجه
الضععاحك الذي يدل على الغذاء الصععحي ،ويف أعلى القسععم اليسععاري الصععق الوجه احلزين الذي يدل على الغذاء غري الصععحي .نضععع
بني أيدي األطفال اجملالت ومناشععري اإلعالانت .يتصععفحوهنا وخيتارون منها صععور األغذية .يقص عون الصععور مث يلصععقوهنا على الورقة يف
اجلهة املالئمة هلا.
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تصنيف األغذية الصحية واألغذية غي الصحية
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نشاط ختامي" :امتألت الدالء"
معلومات للمرشدين:
لعبة "امتألت الدالء" من األلعاب اليت تزيد ش ع ع ع ع ع عععور الطفل ابالنتماء إىل اجملموعة؛ فهي تعتمد على العمل اجلماعي والتعاون بني أفراد
الفريق الواحد.
املستلزمات:

كمية كافية من الكرات البالستيكية الصغرية؛ ثالثة ِّدالء؛ موسيقى؛ مكرب صوت.
س ْي النشاط:

نقس ع ع ععم األطفال إىل جمموعتني .تقف كل جمموعة يف خط مس ع ع ععتقيم ميتد من دلو فيه كرات إىل دلو آخر فارغ .يتناول الطفل األول من
كل فريق كرة من الدلو املمتلئ ،وميررها إىل الطفل الذي يقف مبحاذاته ،واألخري ميررها هو كذلك إىل الطفل الذي يقف مبحاذاته حت
تصع ععل الكرة إىل الطفل األخري .على الطفل األخري إدخال الكرة إىل داخل الدلو الفارغ ،وهكذا حت تتوقف أنغام املوسع ععيقى .اجملموعة
اليت متأل الدلو اخلاص هبا بعدد أكرب من الكرات تكون هي اجملموعة الفائزة.
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نشاط افتتاحي" :مطر رعد"
معلومات للمرشدين:
عندما نقوم بعمل نش ععاط افتتاحي ،نعمل فعليًّا على كس ععر احلاجز واملس ععاعدة على التأقلم واالندماج بص ععورة أس ععرع ،والتمهيد ملض ععمون
معني وإضفاء جو من املتعة.
س ْي النشاط:
تتفق املرشدة مع األطفال على حركات معينة عليهم القيام هبا عند مساع الكلمة اليت تذكرها خالل اللعبة مثال:
رعد  -يقفزون إىل األعلى
مطر  -يسريون إىل اخللف
صحي  -يفتحون األيدي جانبا ويركضون
ضار  -يتكورون كالكرة ...وابلطبع إبمكان املرشدة واألطفال اختيار مفردات وحركات أخرى خمتلفة عن احلركات املذكورة أعاله
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نشاط إثرائي تربوي" :القوس الغذائي"
معلومات للمرشدين:

مشععاركة األطفال يف عمل إنتاجي مشععرتك تُك ِّس عبهم مهارات اجتماعية عديدة ،أهها التعاون والشعععور ابملسععؤولية ،وتؤكد هلم أهية الفرد
يف اجملموعة وأهية اجملموعة للفرد ،وكذلك يكتس ع ع ععب من خالهلا الطفل أس ع ع ععاليب جديدة حلل املش ع ع ععاكل والتغلب على الص ع ع عععوابت من
خالل املشاركة والتعاون ،واألخذ برأي اآلخرين وتقبله -وغري ذلك.
املستلزمات:
مخسة ألواح ِّمن ال ع عﭘ ع عولي ع عﭼ ع عال (أخضر؛ أصفر؛ برتقايل؛ زهري؛ أ ر)؛ شريط "سكوت "؛ قُصاصات ملواد غذائية متنوعة جمهزة مسبقا؛
دبق؛ أقالم توش.
س ْي النشاط:
تتحدث املرشععدة مع األطفال عن العناصععر الغذائية وعن أنواع األغذية التابعة لكل عنصععر غذائي .العناصععر الغذائية مخسععة :نشععوايت؛
ﭬ ع ع ع ع ع ع ع عيتامينات؛ بروتينات؛ دهنيات؛ سكرايت) .يتناق األطفال مع املرشدة بشأن األطعمة اليت يتناولوهنا يوميًّا :أي منها صحي ،وأي
منها غري صععحي خالل تنفيذ النشععاط ،سععوف يسععتنتج األطفال ما هو األقل إضععرارا من بينها ،وما هو األكثر إضععراراُ .حت ِّ
ض عر املرشععدة
ألواح الع ع ع عﭘع ع ع عوليع ع ع عﭼع ع ع عال مقصوصة على شكل أقواس أبحجام متفاوتة حسب الرتتيب املذكور يف بند املستلزمات ،حبيه يكون األكرب هو
القوس األخضر ،واألصغر هو القوس األ ر .تععرضه أمام األطفال وتتحاور معهم بشأن الشكل الذي أمامهم :هل يشبه شكل شيء
يعرفونه ملاذا األخضر هو األكرب ملاذا األ ر خارج القوس
تثبت املرشععدة قِّطعا الصععقة من "السععكوت " اخلشععن على األقواس ،وقِّطعا ابحلجم نفسععه من "السععكوت " الناعم على بطاقات األغذية
اجملهزة مسبقا.
ابلتناوب يتوجه األطفال إىل القوس إللصع ع ععاق البطاقة يف املكان املالئم ،وذلك إبرشع ع ععاد وتوجيه املرشع ع ععدة ،حيه حيصع ع ععلون على صع ع ععورة
واضع ععحة لألغذية الصع ععحية واملهمة يف بناء اجلسع ععم السع ععليم واليت عليهم اإلكثار من تناوهلا ،واألغذية األقل أهية واليت عليهم التقليل من
تناوهلا ،وكذلك يتعرفون على األغذية الضارة وعليهم عدم تناوهلا.
تُثري املرشدة األطفال مبعلومات جديدة ،وتذكر هلم أن هذا القوس يُدعى "القوس الغذائي".
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نشاط ختامي :لعبة "سلوى اي سلوى"
معلومات للمرشدين:
إبمكاننا توظيف ألعاب أايم زمان الشع ع ع عععبية واملشع ع ع ععهورة يف براجمنا اليومية ،مع إضع ع ع ععافة أو تبديل بعض التفاصع ع ع ععيل ومالءمتها ملضع ع ع ععاميننا
وأهدافنا .حتدث بلبلة لدى األطفال عند التصنيف بني اخلضار والفاكهة .نشاطنا اليوم قد يسهم يف التقليل من البلبلة لدى العديد من
األطفال.
املستلزمات:
بطاقات خضار وفاكهة؛ خيط عريض لتعليق البطاقة عليه.

س ْي النشاط:

تعلق املرشععدة على صععدور األطفال بطاقات خضععار وفواكه؛ كل حسععب اختياره .تقف مع األطفال على شععكل حلقة .نشععبك األيدي
ونري ِّحوارا بيننا وبني سلوى (أي الطفلبة اجلالسبة يف وسط احللقة):
معا وندور حول الطفلبة اجلالسبة يف وسط احللقةُ ،
 سلوى اي سلوى لي عم تبكي بدي حبة فواكه ببدي حبة خضار. طب يال قُومي نعقي.37

نشاط افتتاحي" :تشابُه وتطابُق"
املستلزمات:
أزواج من البطاقات املتشاهبة واملتطابقة لصور معينة عن الغذاء.
س ْي النشاط:

تبعثر املرش ع ععدة نص ع ععف البطاقات على األرض مقلوبة على اجلهة املعاكس ع ععة ،وحتتفظ ابلبطاقات املش ع ععاهبة .تعقس ع ععم املرش ع ععدة األطفال إىل
جمموعتني ،حبيععه جتلس اجملموعععة " "1يف جهععة ،واجملموعععة " "2يف اجلهععة املقععابلععة .خيتععار كععل طفععل من اجملموعععة " "1بطععاقععة بععدون أن
يراها .على األطفال احملافظة على السععرية وعدم اإلفصععاح عن حمتوى البطاقة .يتقدم أحد األطفال من اجملموعة " ،"2فيتناول بطاقة عن
الطاولة ،ويبدأ بطرح األس لة على األطفال ،حنو :من حيمل بطاقة خضار من حيمل بطاقة فاكهة ابللون األصفر ...
حني جييب األطفال ابإلجياب عن سؤال الطفل ،يتقدم كل من أجاب بعِّع ع ع ع ع ع ع "أان" إىل وسط الصف وجيلس على السجادة .حني يكون
اجلواب التايل ألحد األطفال اجلالسني يف وسط الصف ابلنفي ("لست أان") ،يعود الطفل إىل مكانه ،وهكذا حت يستطيع الطفل من
اجملموعة " "2إجياد البطاقة ِّ
املشاهبة واملطابِّقة لبطاقته.
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نشاط إثرائي تربوي" :الشيف الصغي"
معلومات للمرشدين:
حيتاج أطفالنا إىل التوعية الغذائية واكتس ع ععاب مهارات للتمييز بني األغذية الص ع ععحية وغري الص ع ععحية ،والعمل على اس ع ععتبدال األغذية غري
الصحية ابألغذية الصحية ،واحلصول على طعم لذيذ وشهي.
مالحظة :علينا االنتباه إىل ضرورة وضع الفرن يف مكان بعيد عن متناول أيدي األطفال.
املستلزمات:

الئحة رس ع ععومات ِّ
ملكوانت الطبق الذي نريد حتض ع ععريه (طبقنا اليوم هو الكعكة املخبوزة)؛ قبعات الطباي؛ مواد غذائية ص ع ععحية لتحض ع ععري
الكعكة (حليب؛ بيض؛ برتقال؛ مكس عرات؛ عسععل؛ مسععحوق الكاكاو)؛ قوالب ورقية صععغرية خلبز الكعكات الصععغرية؛ وعاء؛ خفاقة؛
فرن.
س ْي النشاط:
تعرض املرش ع ع ععدة الئحة مكوانت الكعكة ،وتس ع ع ععتعرض أمام األطفال ِّ
املكوانت وتتحاور معهم بش ع ع ععأن األغذية األكثر ص ع ع ععحية واألغذية
األقل صحية .يبحثون معا عن بدائل؛ فمثال :نستبدل السكر بقليل من العسل؛ نستبدل الشوكوالتة مبسحوق الكاكاو؛ نستبدل فُتات
الشوكوالتة ابملكسرات؛ نستبدل عصري الربتقال احمللى بعصري برتقال طبيعي وطازج...
بعد مزج املواد مبساعدة األطفال بشكل دوري ،يسكب كل طفل املقدار اخلاص به إىل قالبه بواسطة ِّمغرفة صغرية ،ويضعه على صينية
اخلبز لتضعه املرشدة يف الفرن.
عندما يتذوق األطفال كعكاهتم الصغرية ،سوف يكتشفون أنه على الرغم من استبدال بعض املواد ال زال الطعم لذيذا وشهيًّا.
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نشاط ختامي" :يال ْنزر ْو ْنزر" – مكتبة الفانوس
معلومات للمرشدين:
كتاب "يال حن ِّزر وِّحن ِّزر" من أتليف ص ع ع ععونيا مرش ع ع ععي ،ورمساته بريش ع ع ععة أريلي خالدي .الناب مكتوب بطريقة األحجيات (احلزازير) ،وبلغة
حمكية بسيطة وقريبة من األطفال.
املستلزمات:
كتاب "يال حنزر حزيرة".
س ْي النشاط:

تطلب املرش ععدة من األطفال التحلي ابلص ععرب واالس ععتماع حت آخر كلمة يف األحجية (احلزيرة) ،للتأكد من وص ععول املعلومات كاملة إىل
مجيع األطفال .تقرأ األحجية (احلزيرة) مث تسع ع ع ع ععتمع إىل إجاابت األطفال .عندما حتصع ع ع ع ععل على إجابة ال تتطابق مع األحجية (احلزيرة)،
عليها أن تعطي الطفل الفرصة للتفكري أكثر وتعمل على مساعدته وتوجيهه إىل اإلجابة الصحيحة .يف اإلمكان كذلك أن تطرح املربية
أس لة حول إجاابت الطفل ملساعدته.
ُ ميكن عرض صورة األحجية (احلزيرة)؛ فقد يستدل الطفل من خالهلا إىل اجلواب الصحيح.
ُ ميكن العمل على تطوير قاموس األطفال اللغوي من خالل اللعِّب ابلكلمات املس ع ع ع ع ععجوعة (الس ع ع ع ع ععجع :اتفاق هناايت الكالم
ابحلرف األخري) اليت يف الناب.
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أشرب املاء"
" ُ

نشاط
افتتاحي

األسبوع الثالث

اليوم األول

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلامس

لعبة الكنز

القط والفأر

أنت مميز

أغنية "املاء"

أراك بيدي

وجبة ساخنة صحية
نشاط إثرائي
تربوي
نشاط
ختامي
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يف جسمي ماء

ابولينـﭺ قارورات املاء

املاء السائل

نن األسرع

جتربة علمية

"حاالت املاء"

التلفون املكسور

قصة

"سر احلياة"

كرة وورقة

جتربة علمية

" احملارم السحرية"

املرآة

نشاط افتتاحي" :لعبة الكنز"
معلومات للمرشدين:
لعبة الكنز هي لعبة معروفة ومتداولة بني خمتلف الشعوب واألعمار .يف اإلمكان مالءمتها ملضامني وأهداف خمتلفة.
املستلزمات:
أنواع متعددة من األغذية (خضار؛ فواكه؛ خبز؛ شوكوالتة)...؛ أسهم مصنوعة من الكرتون؛ وعاءان أو سلتان أبلوان خمتلفة.
س ْي النشاط:

خنتار أحد األطفال ،وندعوه "الباحه عن الكنز" .خيرج من الص ععف مع أحد أفراد الطاقم إىل أن تفي املرش ععدة مبش ععاركة األطفال نوعا
معيعنا من األغذية اليت جهزهتا مسبقا .تضع بطاقات األسهم على األرض ابجتاهات خمتلفة كي تشكل مسارا يساعد الطفل يف الوصول
إىل الكنز.
بعد أن جيد الطفل الكنز ،عليه وضعه يف السلة املالئمة؛ فالسلة احلمراء -على سبيل املثال -هي للغذاء غري الصحي ،والسلة اخلضراء
هي للغذاء الصحي.
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نشاط إثرائي تربوي" :يف جسمي ماء"
معلومات للمرشدين:
يف كثري من النشاطات ،حنتاج إىل إاتحة الفرصة أمام األطفال إلدراك بعض املعلومات عن مضمون النشاط .نشاطنا هلذا اليوم أيخذان
إىل جس ععم اإلنس ععان وما حيتويه من سع عوائل ،فقط ليتمكن من إدراك أهية املاء ألجس ععامنا وأننا حباجة للحفاظ على كمية معينة من املاء
يف أجسامنا.
املستلزمات:

جمسم جسد اإلنسان؛ صورة توضيحية لكمية املاء يف جسم اإلنسان؛ رمسة جلسم اإلنسان وأكواب فارغة؛ أقالم تلوين؛ دبق؛ ِّمقاب.
س ْي النشاط:
ُنري حمادثة مع األطفال عن أهية املاء ابلنس ععبة جلميع املخلوقات ،مث نوجه انتباههم إىل أهية املاء ابلنس ععبة لننس ععان؛ فهو ال يس ععتطيع
العي بدون ماء .حيتاج الشع ععخاب البالغ أن يشع ععرب عشع ععرة ( )10أكواب يف اليوم .أما األطفال الذين يف مثل سع ععنكم ،فعليهم شع ععرب
ستة ( )6أكواب يف اليوم ،كما أن املاء يشكل نسبة  %70من الدم يف جسم اإلنسان (نوضح للطفل عرب الرسم التوضيحي أن املاء
يغطي مساحات كبرية من أجسامنا ،وبغية احملافظة على كمية املاء هذه يف جسمنا علينا شرب الكمية اليت ذُكِّرت سابقا).
يف اإلمكان كذلك إثراء األطفال مبعلومات بسيطة أولية عن وظائف املاء املتعددة.
أهية املاء للجسم:



اية القلب من اجللطات القلبية.
اية املعدة من التقرحات وااللتهاابت.

 طارد للسموم من اجلسم.
 خيفف التعب واإلرهاق.
 مينع رائحة الفم الكريهة.

 يساعد على اكتساب بشرة نضرة.

 ينظم درجة حرارة اجلسم.
 حيتاج اإلنسان املاء أيضا لتنظيف وتعقيم املواد واألدوات قبل األكل.
(ليس من الضروري إعطاء األطفال مجيع املعلومات .ميكننا أن خنتار معلومتني أو ثالاث فقط .خنتار األقرب إىل حياة وقدرات األطفال
الذهنية).
مرفق النشاط التعليمي اإلنتاجي.
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الرسم التوضيحي يسهل على األطفال فهم املعلومة املتعلقة بنسبة املاء يف أجسامنا.
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أنا طفل صغير
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كم كأسا من الماء
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ي أن أشرب؟
عل ّ
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نشاط ختامي" :لعبة الباولينـﭺ"
معلومات للمرشدين:
يف هناية األس ع ععبوع الثاين ،نطلب إىل األطفال إحض ع ععار قوارير ماء بالس ع ععتيكية أحادية االس ع ععتعمال ،وهني هم ألس ع ععبوع مليء ابلنش ع ععاطات
واأللعاب والتجارب العلمية.
املستلزمات:
مخس عشرة قارورة ماء مملوءة؛ كرة متوسطة احلجم؛ بطاقات أعداد من  1حت .15
س ْي النشاط

تعقس ع ععم املرش ع ععدة األطفال إىل جمموعتني .ترتب القوارير مبش ع ععاركة األطفال ( .)1-2-3-4-5يلعبون لعبة الباولينع ع ع ع ع ع ع ع ع عﭺ املعروفة ،ولكن
ابسععتخدام قوارير املاء .تلعب اجملموعتان ابلتناوب .يع ُعد األطفال القوارير اليت تسععقط على األرض جراء اصععطدامها ابلكرة .يف كل دورة
من اللعب ،خيتارون بطاقة العدد املالئمة ،مث يقومون مبقارنة األعداد :أي جمموعة أحرزت النتيجة األكرب أو أسع ع ع ع ع ع ععقطت عددا أكرب من
القوارير
* تنمي هذه اللعبة مهارات عديدة لدى األطفال ،حنو :العمل كفريق؛ توافُق حاس ع ع ع ع ع ِّيت البصع ع ع ع ععر واللمس (العني واليد اليت ترمي الكرة)؛
تطوير العضالت الغليظة؛ متييز األعداد؛ مالءمة العدد للكمية.

نشاط افتتاحي" :القط والفأر"
املستلزمات:
براشوت؛ موسيقى اسية؛ مكرب صوت.
س ْي النشاط:

عين الطفل الذي س ع ععيقوم بدور القط ،مث تتار طفال آخر إبش ع ععارة منها ليقوم بدور
يش ع ععارك األطفال حس ع ععب رغبتهم .تُغمض املرش ع ععدة ِّ
الفأر .ميسك ابقي األطفال الباراشوت من مجيع اجلهات مث خيتبئ الفأر حتته .ترفق املرشدة موسيقى اسية خالل اللعِّب لتزيد اسة
األطفال .يفتح الطفل الذي يقوم بدور القط عينيه ،ويبدأ بتتبع الطفل الذي يقوم بدور الفأر (الفأر داخل الباراشع ع ع ع ع ع ععوت والقط خارج
الباراش ع ع ععوت) حت ميس ع ع ععك به .عليه أن يعرف ُهوية الفأر من خالل حتس ع ع عس ع ع ععه .يس ع ع ععاعد األطفال القط يف معرفة ُهوية الفأر من خالل
إعطائه بعض املواصفات عن الطفل.
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نشاط إثرائي تربوي" :املاء السائل"
معلومات للمرشدين:
إبمكاننا إثراء األطفال مبعلومات عديدة جديدة ،فهم يتمتعون ابلقدرات املالئمة لسنهم ومرحلة منوهم ،ولكن علينا اختيار النشاط
والطريقة املالئمة كي تذوت املعلومات اليت نريد إكساهبا للطفل بصورة انجعة .املمارسة والتجربة ها عامالن أساسيان لتذويت الطفل
ابملعلومات املكتسبة.
املستلزمات:
ماء؛ مخسة صحون شفافة واسعة ومسطحة؛ مخس كؤوس شفافة؛ مخسة أوعية عميقة شفافة.
س ْي النشاط:

ُنري حمادثة مع األطفال ونستعرض معا صفات املاء ،فنذكر أنه ال طعم له وال رائحة وال لون .نتحدث عن املصطلح "شفاف" ،ونوضح
لألطفال أنه ليس هنالك لون شفاف ،بل إن كلمة "شفاف" تعن أن أعيننا تستطيع اخرتاق هذا املوصوف ورؤية ما خلفه إذ ال لون
فيه حيجب عنا الرؤية.
نتابع احلديه عن صفات املاء ،فنشري أنه سائل ،أي أنه يُسكب سكبا وال ميكن اإلمساك به أبيدينا ونقله من مكان إىل آخر .نتيح
الفرصة أمام األطفال بتجربة نقل املاء ابليدين ،مث نطلب إليهم نقل قطعة من األلعاب ليشعروا ويدركوا الفرق الشاسع بني نقل املاء
ابليدين ونقل قطعة من لعبة معينة.
بعد تعرف األطفال على صفات املاء ،نبدأ بتجربة "املاء السائل" ،فنوزع األطفال يف جمموعات حبيه حتصل كل جمموعة على األوعية
الثالثة (كأس؛ صحن؛ وعاء عميق) .حتصل كل جمموعة على صحن واسع شفاف ،وكأس شفافة ،ووعاء عميق شفاف ،وقنينة ماء.
نطلب إليهم اختيار الوعاء الذي يريدون وسكب املاء داخله حت نِّصفه .يضع كل فريق عالمة بقلم التلوين (التوش) تدل على ارتفاع
املاء يف الوعاء .يسكب األطفال املاء الذي يف الوعاء إىل الوعاء الثاين حبسب اختيارهم ،ويضعون عالمة بقلم التلوين (التوش) لتدل
على ارتفاع املاء يف الوعاء .مرة أخرى يسكبون كمية املاء نفسها إىل الوعاء األخري ،ويضعون عالمة بقلم التلوين (التوش).
ُنري حمادثة مع األطفال ِّ
بشأن ما حدث خالل القيام ابلتجربة ،ونسأهلم عن الشيء املستغرب الذي أدهشهم خالل تنفيذ التجربة.
نلفت انتباه األطفال أن صفة السيولة اليت يتميز هبا املاء هي اليت ساعدته على مالءمة نفسه حلجم وشكل الوعاء؛ ففي الكأس كان
مرتفعا وأخذ شكل الكأس ،ويف الصحن الواسع واملسطح متدد واتذ شكل الصحن أيضا ،وكذلك األمر ابلنسبة للوعاء العميق.
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نشاط ختامي" :نن األسرع"
س ْي النشاط:
تقسععم املرشععدة األطفال إىل جمموعتني .تقف كل جمموعة مقابل األخرى خبط مسععتقيم .حني تعطي املرشععدة اإلشععارة ابلقرع على الدف
أو بتشع ععغيل املوسع ععيقى ،يتحرك أطفال كل جمموعة ابجتاه اجملموعة األخرى حبيه جيري تبديل األماكن بينهما .حسع ععب تعليمات اللعبة،
ممنوع اص ع ع ع ع ععطدام أفراد اجملموعة أبفراد اجملموعة األخرى ،أي إنه عليهم اخرتاق أحدها لآلخر دون أن يلمس ع ع ع ع ععه .الفرقة اليت تص ع ع ع ع ععل قبل
األخرى وتقف برتتيب بوقت أقل هي الفرقة الفائزة ألهنا كانت األسرع.

نشاط افتتاحي" :أنت مميز"
املستلزمات:
كرة صغرية؛ موسيقى هادئة.
س ْي النشاط:
جيلس األطفال يف حلقة مفتوحة .تعمل املرشدة على توزيع األطفال على املقاعد حبيه ال جيلس األصدقاء متجاورين .تبدأ املرشدة
بتمرير الكرة بينهم مبرافقة املوسيقى .عند توقف املوسيقى ،يتوقف األطفال عن مترير الكرة وتبقى مع الطفل الذي أمسك هبا عند توقف
املوسيقى .على الطفل أن يذكر شي ا واحدا مييز الطفل اجلالس عن ميينه ("أنت مميز يف طريقة لعبك"؛ "ضحكتك مميزة".)...
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نشاط إثرائي تربوي :جتربة علمية "حاالت املاء
معلومات للمرشدين:
نبدأ النشاط مبراجعة قصرية عن صفات املاء والتجربة اليت قمنا هبا من قبل .سوف نكمل اليوم التعرف على صفات جديدة يتميز هبا
املاء.
املستلزمات:

كأس شفافة؛ ماء؛ وعاء طبخ صغري؛ ِّ
جممد (ثالجة)؛ غاز طبخ.

س ْي النشاط:
حناول استخراج بعض املعلومات عن حاالت املادة من األطفال ،حنو :هل يكون املاء دائما سائال مت نراه يف حاالت أخرى ما هي
احلاالت اليت نراه هبا نضيف إىل كنز معلومات األطفال أن للماء ثالث حاالت :احلالة السائلة؛ احلالة الصلبة؛ احلالة الغازية.
نسععكب املاء يف ثالثة أكواب ،ونسععتمع القرتاحات األطفال بشععأن اإلجراء الذي علينا اتاذه لتغيري حالة املاء ،حني يكون االقرتاح أن
اجملمد (الثالجة) ،ونسع ععأهلم :ماذا سع ععيحدث للماء يف ِّ
نضع ععع الكوب يف ِّ
اجملمد (الثالجة) حسع ععبما تتوقعون  ...نضع ععع الكوب األول يف
ِّ
اجملمد (الثالجة) .الكوب الثاين يبقى يف درجة حرارة الغرفة .أما الكوب الثاله ،فنقوم بتسع ععخينه حت الغليان بعد أن نسع ععكبه يف وعاء
الطبخ .يكتسععب األطفال معلومة إضععافية وهي أنه ال ميكننا تسععخني املاء إال بعد وضعععه يف وعاء الطبخ؛ وذلك أن األوعية األخرى إذا
تعرضت للحرارة قد حترتق أو تذوب أو تنكسر.
عندما يغلي املاء ،سع ع ع ععوف يتصع ع ع ععاعد البخار؛ إذ يكون املاء قد حتول إىل مادة غازية .أما املاء الذي بقي يف درجة حرارة الغرفة فبقي يف
احلالة السععائلة .نفحاب الكوب الثاله يف اليوم التايلُ .خنرجه من الثالجة لريى األطفال أنه أصععبح قطعة من الثلج ،وهنا نوض عح هلم أن
الثلج هو احلالة الصلبة للماء.
صلبة يف غرفة الصف (ألعاب؛ مقاعد؛ حجر نرد؛ مالقط.)...
للتوسع :نطلب من األطفال البحه عن مواد ُ
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نشاط ختامي" :تلفون مكسور"
معلومات للمرشدين:
يعمل هذا النشاط على زايدة الرتكيز لدى األطفال واإلصغاء إىل اآلخرين.
س ْي النشاط:

هتمس املرش ع ع ع ع ع ععدة يف أُذن الطفل اجلالس مبحاذاهتا كلمة أو اثنتني ال أكثر .يهمس الطفل يف أذن زميله اجلالس مبحاذاته انقال له الكالم
نفسع ع ع ععه الذي مسعه من املرشع ع ع ععدة .نتابع اللعبة على هذا النحو حت تعود الكلمة إىل املرشع ع ع ععدة .حينذاك تكتشع ع ع ععف أهنا ليسع ع ع ععت الكلمة
الصحيحة اليت قامت بنقلها من البداية .تقوم بطرح السؤال نفسه على مجيع األطفال :ماذا قال لك زميلك فالن حني هس يف أذنك
قد تكتش ع ع ععف أين انكس ع ع ععر التلفون؛ أي أين بدأت البلبلة واس ع ع ععتبدال الكلمات بكلمات أخرى .توضع ع ع عح لألطفال ماذا حدث ،وتذكر
الكلمة األوىل اليت هست هبا يف أذن الالعب األول ،وتذكر الكلمة اليت وصلت إىل مسامعها عند انتهاء اللعبة.
يدرك األطفال ،من خالل هذا النشاط ،أن اإلصغاء والرتكيز ها عامالن مهمان إلناح أي عمل أو نشاط.

نشاط افتتاحي :أغنية "املاء"
معلومات للمرشدين:
أغنية "املاء" هي أغنية قدمية للفنان "فؤاد حجازي" من ألبوم "حلم األطفال" .األغنية قدمية ،لكن حلنها مجيل وس ع ع ع ععلس .حفظ كلماهتا
سهل بسبب بساطتها واقرتاهنا حبياة األطفال اليومية.
املستلزمات:
مكرب صوت؛ شبكة إنرتنت؛ هاتف ذكي أو حاسوب.لرابط األغنية إضغط هنا
س ْي النشاط:
نشععغل األغنية على مسععامع األطفال ليتعرفوا على اللحن والكلمات .نردد معهم كلمات البيت األول والالزمة .بعد حفظ الكالم وفهم
املعاين ،نتابع الغناء وصوال إىل البيت األخري .يدرك األطفال أهية املاء لننسان والنبات واحليوان؛ إذ بدون املاء ال حياة لنا.
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نشاط إثرائي تربوي :قصة "سر احلياة"
معلومات للمرشدين:

قص ع ع عة "سع ع ععر احلياة" هي من أتليف هديل غنيم ،ورمساهتا بريشع ع ععة هاين صع ع ععاح .يتعلم األطفال من القص ع ع عة أهية املاء جلميع املخلوقات،
ويكتسبون معلومات عن وجود املاء يف مجيع املواد الغذائية ،وأننا نستطيع احلصول على املاء منها ال عند شرب املاء فقط.
املستلزمات:

قصة "سر احلياة"؛ حاسوب أو ِّمسالط.
لرابط القصة اآلمن إضغط هنا

س ْي النشاط:

تععرض املرشععدة صععورة الغالف أمام األطفال .تتحاور معهم بضععع دقائق قبل البدء ابلسععرد ،فتعطيهم مسععاحة للتخمني واالسععتدالل على
مضمون القصة من خالل صورة الغالف :ما هي هوية القصة (العنوان؛ اسم الكاتب أو املؤلف؛ اسم الرسام) .تقوم املرشدة بتوضيح
أهية وجود الرمسات لألطفال ومس ععاعدهتم على فهم وتذويت أحداث القص ع عة ،مث تبدأ بس ععرد القص ع عة ،واس ععتخدام عدة أص ع عوات ونربات
حبسب املواقف واألشخاص ،وعرض الصور خالل السرد.
 يف اإلمكان عرض القصة على شاشة كبرية لرتسيخ وتذويت املعلومات اليت يروهنا من خالل الصور ابإلضافة إىل مساعها.

 بعد سرد القصة ،نتيح الفرصة أمام األطفال لرسم مشهد أحبوه أو استحوذ على اهتمامهم من الع ع ع ع ع ع عمشاهد اليت شاهدوها يف
القصة.
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ّ
ختامي"ُ:كرةُوورقة"
نشاطُ
معلومات للمرشدين:
ينمي هذا النشاط العديد من املهارات يف مجيع جماالت النمو لدى األطفال ،منها :التعاون؛ املشاركة؛ احرتام رأي اآلخرين واألخذ به؛
التحدي؛ الصرب؛ التخطيط؛ الرتكيز -وغريها.
املستلزمات:
أوراق حجم A4؛ كرات بالستيكية صغرية.
س ْي النشاط:

تقس ع ععم املرش ع ععدة األطفال إىل جمموعات ص ع ععغرية تتألف من أزواج ثنائية .كل جمموعة تش ع ععكل جزءا ِّمن فريق .ميس ع ععك الطفالن أبيديهما
أطراف الورقة وكل منهما مقابل اآلخر .تضععع املرشععدة الكرة الصععغرية على سععطح الورقة .تصععطف اجملموعات يف خطني مسععتقيمني؛ يف
اخلط األول يصطف أزواج الفريق األول ،ويف اخلط الثاين يصطف أزواج الفريق الثاين .عند تشغيل املوسيقى تبدأ املسابقة ،فينطلق أول
زوجني من كل فريق يف املس ع ععار احملدد .الفريق الفائز هو الفريق الذي يص ع ععل إىل هناية املس ع ععار أس ع ععرع والكرة ما زالت على الورقة .عندما
تسقط الكرة ،خيسر الفريق ويتوقف عن اللعب ،مث يعود لالصطفاف يف ِّ
آخر اخلط املستقيم (الطابور) التابع لفريقه.
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نشاط افتتاحي" :أراك بيدي"
املستلزمات:
شريط من القماش.
س ْي النشاط:

نغمض عيون الطفل الذي ابدر إىل املشععاركة بقطعة من القماش ،مث خنتار طفال آخر ابإلشععارة حت ال يسععمع أو يعرف الطفل املغمض
العينني من وقع اختياران عليه .يتقدم الطفل الذي جرى اختياره إىل وس ععط الص ععف .يبدأ الطفل املغمض العينني بتحسع عس ععه بيديه حماوال
اكتشاف ُهويتهُ .مينع الطفل الذي قمنا ابختياره من الكالم أو إصدار األصوات .يستطيع األطفال اجلالسون مساعدة الالعب للتعرف
على ُهوية الطفل من خالل ذكر بعض مواصفات الطفل ،حنو :طويل القامة؛ أخضر العينني؛ لون شعره أسود...
يشجع هذا النشاط األطفال على دعم كل منهم اآلخر ،وتنمية القدرة على متالك النفس وااللتزام ابلتعليمات.

نشاط إثرائي تعليمي" :جتربة علمية  -املناديل الورقية السحرية"
معلومات للمرشدين:
ُنري حمادثة مع األطفال بشأن صفات املاء اليت تعرفوا عليها خالل األسبوع ،ونستذكرها معا.
املستلزمات:
أكواب شفافة؛ مناديل ورقية بيضاء اللون؛ صبغة طعام؛ ماء.
س ْي النشاط:

نفتتح النش ع ععاط مبحادثة مع األطفال إلكس ع ععاهبم معلومة إض ع ععافية عن املاء تتعلق ابجتاه س ع ععيل املاء؛ وذلك أن املاء يس ع ععيل من األعلى إىل
األسع ع ع ععفل .نقوم بتوضع ع ع ععيح املعلومة بتجربة سع ع ع ععكب املاء من القارورة إىل الكوب أمام أعني األطفال ،فيدركون أن املاء ال ينسع ع ع ععكب من
القارورة إال حني نوجه فوهتها ابجتاه الكوب الذي حتتها مباش ع ع ع ع ع ععرة .أما إذا رفعنا الكوب إىل أعلى ووجهنا فوهة القارورة إىل أعلى ،فلن
يتحرك املاء أو يسيل.
بعد أن يسععتوعب األطفال املعلومة ،تطرح املرشععدة بعض األس ع لة ،حنو :هل يسععتطيع املاء الصعععود إىل األعلى هل نسععتطيع مسععاعدته
بطريقة ما للصعود إىل األعلى من ِّمنكم يوافق أن املاء سيصعد إىل األعلى
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بعد احلص ع ع ع ععول على إجاابت األطفال اليت على األغلب يؤكد فيها األطفال نفي إمكانية ص ع ع ع عععود املاء ،تقس ع ع ع ععم األطفال إىل جمموعات
تتألف كل منها من مخسة أطفال ،حبيه حتصل كل جمموعة على ثالثة أكواب شفافة ،ومناديل ورقية بيضاء اللون ،وثالثة ألوان خمتلفة
من أصباغ الطعام ،وماء.
تقوم املرشدة بتنفيذ التجربة ابخلطوات ،ويتتبع األطفال اخلطوات ويقومون ابملثل.
طريقة تنفيذ التجربة :نس ععكب القليل من املاء يف كل كوب .نض ععع ص ععبغة الطعام يف األكواب لنحص ععل على ثالثة ألوان خمتلفة .نغمس
طرف املنديل ابملاء امللون الذي يف الكوب األول ،ونغمس طرفه اآلخر ابملاء امللون الذي يف الكوب الثاين ،ونقوم ابلعمل نفس ع ع ع ع ععه حت
الكوب الثاله .يراقب األطفال األكواب حت هناية الدوام .يسع ع ععتنتج األطفال أنه مبسع ع ععاعدة املناديل الورقية اسع ع ععتطاع املاء الصع ع عععود إىل
األعلى؛ فقد ارتفع اللون من داخل الكوب إىل أعلى املنديل .من الض ع ع ععروري إض ع ع ععافة معلومة لألطفال عن امليزة اليت س ع ع ععاعدت املاء يف
الصعود إىل األعلى ،أال وهي القدرة على االمتصاص.

نشاط ختامي" :املرآة"
معلومات للمرشدين:

توضح املرشدة تعليمات اللعبة ،وتشدد على ضرورة االلتزام كي يكون النشاط انجحا ،وكي نشعر ابملتعة خالل اللعب.
س ْي النشاط:

تتار املرش ع ع ععدة أحد األطفال الراغبني ابملش ع ع ععاركة ،وتطلب منه القيام حبركات حس ع ع ععب اختياره ،وعلى مجيع األطفال القيام بتقليده متاما
وكأهنم مرآة له .الطفل الذي ال يكون مرآة ،أي الذي ال يقوم بتقليد حركات الطفل القائد بدقة ،خيسر وجيلس مكانه.
ينمي النشاط القدرة على الرتكيز ،والدقة ،وااللتزام.

مالحظة :نطلب إىل األطفال أن ُْيضروا بعض املواد غي الصاحلة لالستعمال ،نو :معلبات بالستيكية فارغة؛ كراتني ملواد

غذائية أبحجام خمتلفة؛ أغطية قناين بالستيك؛ بقوليات أبحجام متوسطة (كالفاصولياء واحلمص والفول وغيها -جيب التأكد
من مربية الصف بشأن عدم وجود حساسية لدى األطفال من أي نوع من أنواع البقوليات) .سوف نقوم ابستحداثها وإنتاج

ألعاب تربوية من صنع أيديهم.
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"اللياقة البدنية يف غاية األمهية"
األسبوع الرابع

نشاط
افتتاحي

يوم اإلثنني

يوم الثالاثء

يوم األربعاء

يوم اخلميس

يوﭼـا األطفال

يوﭼـا األطفال

يوﭼـا األطفال

يوﭼـا األطفال

"التوازن"

"االسرتخاء"

"ضبط النفس"

"التنفس واحلركة"

يوم اجلمعة/
يوم السبت
يوﭼـا األطفال

"قوة العضالت"

وجبة ساخنة صحية
نشاط إثرائي
تربوي
نشاط
ختامي
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ُخ ْردواتنا يف
صناديق

أختار سالمي

البيتزا الشهية

اي ُدب اي ُدب

احلبوب الشقية

حبر  -بـر

ساعيت اجلميلة

أقفز مبهارة

اللغز

بدون أيْد

نشاط افتتاحي" :يوﭼـا األطفال"
معلومات للمرشدين:
نفتتح أسبوعنا األخري يف شهر الصحة مبحادثة قصرية حول أهية تدريب العضالت ابإلضافة إىل منط حياة غذائي سليم لتنميتها .على
ِّ
حنو ما ذكران يف األسعابيع السعابقة ،اجلسعم السعليم يف العقل السعليم؛ فتدريب اجلسعد واحملافظة عليه من خالل تغذيته ابألطعمة الصعحية
يعزز ويطور قدراتنا الذهنية أيضا .نطلب إىل األطفال احلضور إىل الصف مبالبس مرحية وحذاء رايضي.
 سع ع ع ععوف نعمل هذا األسع ع ع ععبوع على تنمية وتدريب العضع ع ع ععالت الدقيقة والغليظة من خالل ممارسع ع ع ععة األلعاب احلركية والتمارين
الرايضية.
 سوف حنصل على روابط آمنة للحلقات .كل يوم مع رابط جديد حللقة جديدة.
 سوف نفتتح يومنا بتمارين رايضية خمتلفة حتت عنوان "يوﭼعا األطفال" على مدار كل أايم األسبوع.
املستلزمات:
حاسوبب ِّمسالطب شاشة مرانة كبرية؛ شبكة إنرتنت؛ مكرب صوت؛ فرشات بفرشات رايضية.
لرابط حلقة البه من منظومة البه ال ُقطرية للروضات والبساتني إضغط هنا

س ْي النشاط" :وضعية الكوبرا"  -منظومة البث ال ُقطْرية
هنيئ مس ع ع ععاحة كافية يف الص ع ع ععف ليتحرك األطفال ِّحبُرية .حنافظ على تعليمات األمن واألمان للمحافظة على س ع ع ععالمة األطفال .نعرض
احللقة على الشاشة املتاحة يف الصف .نقوم بتنفيذ احلركات حسب تعليمات املدرب.
يف اإلمكان البحه عن بطاقات لتمارين اليوﭼعا بديال عن احللقات املصورة.
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نشاط إثرائي تربويُ " :خ ْردواتُنا يف صناديق"
معلومات للمرشدين:
نتحاور مع األطفال بشععأن املواد غري الصععاحلة لالسععتعمال وطريقة التخلاب منها .نتحدث كذلك عن األض عرار البي ية اليت تتسععبب فيها
هذه املواد؛ فرميُها يف الشارع أو يف سالل املهمالت يعود علينا أبضرار جسيمة قد تؤثر سلبا على صحة أجسامنا ،ومن مث علينا إجياد
طريقة أفضع ععل للتخلاب من هذه املواد دون أن نتعرض للضع ععرر والسع ععوء ،ولذا سع ععوف نقوم ابسع ععتخدام هذه املواد جمددا إلنتاج منتجات
جديدة ،لكن علينا جتميعها أيضع ع عا ابلش ع ععكل الص ع ععحيح واملالئم حت حنافظ على بي ة نظيفة ،وابلتايل حنافظ على ص ع ععحة أجس ع ععامنا وال
نعرضها للضرر.
املستلزمات:
ثالث علب كبرية من الكرتون؛ ثالثة ألوان من الورق امللون (األلوان اليت يف متناول أيدينا)؛ دبق جاف؛ الصق شفاف "سيلوتيع ع ع ع ع ع عﭖ"؛
بطاقات دائرية الشكل (حبجم صحن الطعام ،وكل واحدة منها عليها صورة للمواد اليت سنقوم بتجميعها يف هذا الصندوق).
س ْي النشاط:

بعد أن حتدثنا مع األطفال عن أهية احلفاظ على بي ة نظيفة للمحافظة على أجسع ع ععامنا سع ع ععليمة ،نبدأ بتنفيذ النشع ع ععاط وجتهيز صع ع ععناديق
لتجميع املواد فيها .نقسع ع ع ع ع ع ععم األطفال إىل ثالث جمموعات .تتار كل جمموعة لوان من الورق ،وتقوم بتغليف صع ع ع ع ع ع ععندوقها ابلورق امللون
والالصق الشفاف .يتنقل أفراد الطاقم بني األطفال إلرشادهم ومساعدهتم حت إمتام العمهمة .نعرف األطفال على شعار إعادة التدوير.

تتار كل جمموعة إحدى البطاقات (دائرية الش ععكل) ،فتكون هبذا حددت نوع اخلُردوات اليت س ععيجري جتميعها يف الص ععندوق (مواد من
الكرتون؛ مواد من الورق؛ مواد من البالستيك).
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عمتحافظ على سالم لألطفال نقترح إزلع لألغطا من لمليم اا وكذعك عدم لستخدلم ما يشكل منها خطرل على لألطفال
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نشاط ختامي" :أختار سالمي"
معلومات للمرشدين:
نقوم بتجهيز بطاقات وصور ت صلح التباعها كطريقة إللقاء التحية على اآلخرين أو لتوديعهم .بوسعنا تنفيذ هذا النشاط يف بداية اليوم
كنش ع ععاط افتتاحي ،وكذلك يف اإلمكان تنفيذه يف هناية اليوم كنش ع ععاط ختامي ،لكن علينا االنتباه إىل ص ع ععور احلركات اليت خنتارها حبيه
تالئم التحية أو الوداع.
املستلزمات:

البطاقات اليت قمنا بتجهيزها؛ الص ععق "س ععكوت " (اجلانب اخلش ععن منه -وذلك لتثبيت البطاقات على سع عجادة الص ععف وعرض ععها على
مرأى من األطفال).
س ْي النشاط:

جيلس األطفال يف هناية الدوام على شع ع ع ع ع ع ععكل حلقة .يتقدم الطفل الذي عليه املغادرة إىل البيت ،فيختار احلركة اليت يرغب هبا لتوديع
األطفال يف هناية اليوم .بوسعه أن خيتار حركة جديدة ويلقي حتية الوداع على زمالئه.
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نشاط افتتاحي" :يوﭼـا األطفال"
املستلزمات:
حاسوبب ِّمسالط بشاشة مرانة كبرية؛ شبكة إنرتنت؛ مكرب صوت؛ فرشات رايضية.
لرابط منظومة البه القطري إضغط هنا
س ْي النشاط" :اسرتخاء"

هنيئ مس ع ع ععاحة كافية يف الص ع ع ععف ليتحرك األطفال ِّحبُرية .حنافظ على تعليمات األمن واألمان للمحافظة على س ع ع ععالمة األطفال .نعرض
احللقة على الشاشة املتاحة يف الصف ،ونقوم بتنفيذ احلركات حسب تعليمات املدرببة.
يف اإلمكان البحه عن بطاقات لتمارين اليوﭼعا بديال عن احللقات املصورة.

نشاط إثرائي تربوي" :البيتزا الشهية"
معلومات للمرشدين:
نهز لألطفال قالبا دائري الشكل حبجم صحن كبري ،ليستعينوا به يف رسم شكل البيتزا الدائري.
املستلزمات:

الص ععقات دائرية ابللون األ ر؛ الص ععق "س ععكوت " (خش ععن – انعم)؛ أقالم توش؛ كراتني غري ص ععاحلة لالس ععتعمال؛ ِّمقص عات؛ داببيس
إبرة؛ قِّطع سجاد صغرية (للتخرمي).
س ْي النشاط:

نهز لألطفال قالبا دائري الشكل .يرمسون شكل الدائرة مبساعدة القالب على قطعتني من الكرتون الذي أحضره األطفال يف الصباح،
ليحصل كل طفل على قطعتني من الكرتون على شكل دائرة ،فيقصون ًّ
كال منهما ابل ع ع ع ع ع ع ع ِّمقاب ،أو يقومون بتخرميها بواسطة دبوس إبرة
حسع ععب قدرات وإمكانيات كل طفل .تسع ععاعد املرشع ععدة من حيتاج إىل املسع ععاعدة من األطفال .نقسع ععم الدائرتني بواسع ععطة التخطيط بقلم
تلوين (توش) داكن إىل سع ع ععتة مثلثات متسع ع ععاوية ،ونكتب على إحداها األعداد الثمانية  8-1داخل املثلثات .أما الدائرة الثانية ،فنقوم
بقاب مثلثاهتا ونلص ععق على كل مثله عددا خمتلفا من الالص ععقات احلمراء (من  1إىل  )8حبيه يش ععكل كل مثله قطعة من البيتزا ،مث

62

نلصععق قطع سععكوت انعم داخل كل مثله جبانب األرقام ،ونلصععق قطع سععكوت خشععن ابحلجم نفس عه على املثلثات املقصععوصععة من
اجلهة اخللفية لقطعة البيتزا.
يعزز هذا النش ع ععاط ش ع عععور األطفال ابملقدرة على إنتاج منتجات جديدة انفعة ،ويس ع ععهل على الطفل التدرب على مالءمة العدد للكمية
والكمية للعدد من خالل ممارسة اللعب يف قرص البيتزا الشهية.
 علينا مالءمة النشاط ِّ
لسن وقدرات األطفال .نعل مثلثات البيتزا أكرب وعدد القطع أقل ملن ُهم أبناء سن صغرية.
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نشاط ختامي" :اي ُدب اي ُدب"
معلومات للمرشدين:
يف هذا النشععاط ،نسععتطيع اختيار مفردات جديدة تسععاعدان على إحراز أهداف أخرى فضععال عن املتعة واملشععاركة واكتسععاب طرق حلل
املشاكل .من خالل ممارسة النشاط ،بوسعنا تذويت معلومات جديدة أو معلومات كان األطفال قد اكتسبوها.
س ْي النشاط:

خنتار أحد األطفال الراغبني يف اللعب .يغمض عينيه متك ا على احلائط .يتقدم مجيع األطفال حنوه ،ويقفون خلفه لطرح س ع ع ع ع عؤال اللعبة
عليه وهو" :اي ُدب اي ُدب ،إنت انمي وال ص ععاحي" إذا رد بِّع ع ع ع ع ع ع ع ع "انئم" يكررون الس عؤال .أما إذا كان اجلواب "ص ععاحي" ،فعليهم اهلرب
واالبتعاد عنه ألنه س ع ع ععوف يهامجهم يف احلال .يف اإلمكان اس ع ع ععتبدال الس ع ع عؤال مبش ع ع ععاركة األطفال ليخدمنا يف تزويد األطفال وإكس ع ع ععاهبم
معلومة معينة .فعلى سبيل املثال :بدال من استخدام سؤال اللعبة التقليدي "اي ُدب اي ُدب ،إنت انمي وال صاحي " نستطيع استخدام
س عؤال آخر خيدم اهلدف" :اي ُدب اي ُدب ،جوعان وال عطشععان "؛ "اي ُدب اي ُدب ،الشععوكوالتة صععحية وال غري صععحية "؛ "اي ُدب اي
صلب وال سائل "...
ُدب ،الثلج ُ

نشاط افتتاحي" :يوﭼـا األطفال"
املستلزمات:
حاسوب ب ِّمسالط بشاشة كبرية؛ شبكة إنرتنت؛ مكرب صوت؛ فرشات رايضية.
لرابط احللقة من منظومة البه ال ُقطرية إضغط هنا
س ْي النشاط" :تنفس وحركة"

هنيئ مس ع ع ععاحة كافية يف الص ع ع ععف ليتحرك األطفال حبُرية .حنافظ على تعليمات األمن واألمان للمحافظة على س ع ع ععالمة األطفال .نعرض
احللقة على الشاشة املتاحة يف الصف .نقوم بتنفيذ احلركات حسب تعليمات املدرببة.
يف اإلمكان البحه عن بطاقات لتمارين اليوﭼعا بديال عن احللقات املصورة.
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نشاط إثرائي تربوي" :احلبوب الشقية"
املستلزمات:
قوالب ورقية خلبز الكعكات الصغرية ()cup cake؛ حبوب حبجم متوسط؛ أقالم تلوين (توش)؛ دبق سائل.
س ْي النشاط:

يقوم األطفال إبلص ععاق القوالب الورقية على كرتونة مس ععتطيلة الش ععكل ،على أن يرتكوا مس ععافة ص ععغرية بني القالب واآلخر .تقوم املرش ععدة
بكتابة األرقام أمام كل قالب من  1إىل  .10يبدأ األطفال بعد احلبوب ووض ع ع ع ع ع ععع الكمية املالئمة منها داخل القالب الورقي حس ع ع ع ع ع ععب
العدد املكتوب أمام الورقة.

نشاط ختامي" :حبر  -بر"
معلومات للمرشدين:
لعبة "حبر – بعر" هي لعبة معروفة لدى خمتلف الشع ع ع ع ع عععوب يف أحناء العامل ،ميارسع ع ع ع ع ععها الكبار والصع ع ع ع ع ععغار .يف اإلمكان تنفيذ اللعبة بطرق
متنوعة ،ونستطيع مالءمة طريقة التنفيذ هلدف معني نريد حتقيقه ،حنو :ظواهر الشتاء؛ خضار وفواكه؛ صحي وغري صحي...
املستلزمات:
الصق ملون عريض؛ قطعتان من كرتون العﭘرستول بلونني خمتلفني.
س ْي النشاط:

خنتار جمموعة من األطفال الراغبني يف املشاركة (حبيه يكون عدد األطفال مالئما للمساحة املتاحة) .نقسم املساحة إىل قسمني (قسم
ميين وقسم يساري) .نتفق مع األطفال على طريقة تنفيذ اللعبة.
على سع ع ععبيل املثال :إن كان هدفنا ظواهر فصع ع ععل الشع ع ععتاء ،نتفق مع األطفال أن النصع ع ععف األول من املسع ع ععاحة املقسع ع ععومة هو املطر ،وأن
النصععف الثاين هو الصععحو .يف اإلمكان كذلك حتديد املسععاحة بوضععع كرتون ﭘريسععتول على األرض حبيه خنتار لكل نصععف لوان خمتلفا
عن النصف اآلخر ،بغية التسهيل على األطفال.
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نشاط افتتاحي" :يوﭼـا األطفال"
املستلزمات:
حاسوب ب ِّمسالط بشاشة مرانة كبرية؛ شبكة إنرتنت؛ مكرب صوت؛ فرشات رايضية.
لرابط احللقة من منظومة البه ال ُقطرية إضغط هنا
عب القصة"
س ْي النشاط" :يوﭼـا ْ

هنيئ مس ع ع ع ععاحة كافية من غرفة الص ع ع ع ععف ليتحرك األطفال حبُرية .حنافظ على تعليمات األمن واألمان للمحافظة على س ع ع ع ععالمة األطفال.
نعرض احللقة على الشاشة املتاحة يف الصف .نقوم بتنفيذ احلركات حسب تعليمات املدرببة.
من املمكن البحه عن بطاقات لتمارين اليوﭼعا بديال عن احللقات املصورة.

نشاط إثرائي تربوي" :ساعيت اجلميلة"
معلومات للمرشدين:
تغذية العقل ال تقل أهية عن تغذية اجلس ععد .تس ععهم األلعاب الرتبوية يف تغذية العقل وتنمية قدرات األطفال الذهنية .س ععوف نقوم هذا
األسبوع إبنتاج ألعاب تربوية هادفة مبشاركة األطفال ومن صنع أيديهم .سنقوم ابستخدام اخلُردوات ابإلضافة إىل بعض املواد اإلنتاجية.
املستلزمات:

قطعة من الكرتون؛ أغطية بالسععتيكية؛ أقالم توش؛ دبق السععيليكون؛ داببيس إبرة؛ قطع س عجاد صععغرية (للتخرمي)؛ ِّمقص عات؛ الصععقات
أرقام دائرية الشكل؛ عقارب ساعة مرسومة على الكرتون .

س ْي النشاط:
ُحنضر لألطفال قالبا دائري الشكل .يرمسون شكل الدائرة مبساعدة القالب على قطعة من الكرتون الذي أحضروه يف الصباح .يقصوهنا
ابل ع ع ع ع ع ع ع ع ِّمقاب أو يقومون بتخرميها بواسععطة دبوس إبرة حسععب قدرات وإمكانيات كل طفل .تسععاعد املرشععدة من حيتاج إىل املسععاعدة من
األطفال .يلصق األطفال الصقات األرقام على األغطية من  1إىل  .12يساعد أفراد الطاقم األطفال يف تثبيت األغطية على الكرتونة
املقصععوصععة بصععورة دائرية .يقاب الطفل عقارب السععاعة ،مث يثبتها يف مركز الدائرة بواسععطة دبوس فرنسععي لتصععبح السععاعة جاهزة .جمس عم
الساعة يسهم يف تطوير قدرات األطفال على إدراك الزمن والتسلسل الزمن ومتييز األعداد.
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نشاط ختامي" :أقفز مبهارة"
معلومات للمرشدين:
علينا االنتباه إىل األطفال خالل ممارسععة النشععاط لنحافظ على سععالمتهم .نقوم بتهي ة مسععاحة واسعععة ومرحية للحركة .يف اإلمكان تنفيذ
النشاط يف اخلارج إذا مسحت لنا حالة الطقس بذلك.
املستلزمات:
أكياس من اخلي ؛ الصق ملون.
س ْي النشاط:

يصطف األطفال يف خطني مستقيمني ِّ
مشكلني فريقني .تضع املرشدة على األرض عالمة بواسطة الالصق امللون حتدد فيه خط البداية
وخط النهاية .يدخل الطفل األول من كل جمموعة داخل الكيس .عند اإلشع ع ع ع ع ع ععارة ببدء اللعبة ،يبدأ الطفالن ابلقفز متوجهني إىل خط
النهاية ،مث يعودان مباشرة إىل خط البداية .عندذاك ينتهي السباق ،والطفل الذي حيافظ على توازنه وال يسقط فيصل إىل هناية السباق
أوال يكون هو الفائز ،فتُحتسب العالمة لفريقه.

68

نشاط افتتاحي" :يوﭼـا األطفال"
املستلزمات:
حاسوب ب ِّمسالط بشاشة مرانة كبرية؛ شبكة إنرتنت؛ مكرب صوت؛ فرشات رايضية.
لرابط احللقة من منظومة البه ال ُقطرية إضغط هنا
س ْي النشاط" :تقوية العضالت"

هنيئ مس ع ع ععاحة كافية يف الص ع ع ععف ليتحرك األطفال حبُرية .حنافظ على تعليمات األمن واألمان للمحافظة على س ع ع ععالمة األطفال .نعرض
احللقة على الشاشة املتاحة يف الصف .نقوم بتنفيذ احلركات حسب تعليمات املدرببة.
يف اإلمكان البحه عن بطاقات لتمارين اليوﭼعا بديال عن احللقات املصورة.

نشاط إثرائي تربوي" :اللغز"
معلومات للمرشدين:
مشاركة األطفال يف التخطيط والتنفيذ جتعل الفائدة أكرب .يذوت األطفال كل جديد من خالل التجربة واحملاولة .من هنا ندرك أهية
إشراكهم وإاتحة الفرصة هلم ابلقيام ابلتجربة وإنتاج منتجات جديدة صاحلة لالستعمال ومفيدة.
املستلزمات:
قِّطع خمتلفة األشكال من الكرتون الذي قمنا بتجميعه؛ أقالم تلوين (توش)؛ حاسوب أو ِّمسالط؛ ِّمقاب.
س ْي النشاط:

خيتار األطفال قِّطعا من الكرتون اليت يف ص ع ع ععندوق إعادة تدوير الكرتون .خيتار إحدى الرمسات املعروض ع ع ععة على الش ع ع ععاش ع ع ععة ويرمسها (هي
رمسات بسع ع ععيطة ومالئمة لسع ع ععن وقدرات األطفال) .تسع ع ععاعد املرشع ع ععدة األطفال الذين حباجة إىل املسع ع ععاعدة .يلون كل طفل رمستهُ أبقالم
التلوين (التوش) ،مث نقلب قطعة الكرتون إىل اجلهة املعاكس ععة (اخللفية) .تقوم املرش ععدة بتخطيطها على حنو عش عوائي ،وذلك ابس ععتخدام
قلم تلوين (توش) أسود عريض .يقاب الطفل رمسته حسب اخلطوط اليت قامت املرشدة برمسها ،وهكذا تكون لعبة اللغز أو الع ع ع ع ع ع ع عﭘع ع ع ع ع ع ع عازل
اخلاصة بكل طفل قد أصبحت جاهزة للعب.
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نشاط ختامي" :بدون أيْد"
معلومات للمرشدين:
ميارس األطفال األلعاب احلركية مبتعة؛ فهي تساعد على التنفيس وجتديد الطاقات من بعدها.
املستلزمات:
مالعق بالستيكية كبرية أحادية االستعمال؛ كرات بالستيكية خفيفة صغرية احلجم؛ وعاءان؛ موسيقى.
س ْي النشاط:

الطفل األول من كل صععف
نقسععم األطفال إىل جمموعتني متسععاويتني إذا أمكننا ذلك ،ويصععطف األطفال يف صععفني مسععتقيمني .مي ِّسعك
ُ
امللعقة بفمه ،مث تض ععع املرش ععدة الكرة على امللعقة .يبدأ الس ععباق بني الطفلني ،وعليهما الوص ععول إىل خط النهاية ووض عععها داخل الوعاء
ال ع ع ع ع ع ع ع ُمعد لذلك بدون أن تسقط الكرة عن امللعقةُ .مينع إمساك امللعقة أو الكرة ابليدين مهما كان السبب .إذا استخدم الطفل يدي ِّه أو
أسع ع ع ععقط الكرة عن امللعقة ،خيرج ِّمن اللعبة خاسع ع ع ععرا اجلولة ،فيحصع ع ع ععل الفريق اآلخر على النقطة .يبدأ السع ع ع ععباق طفالن آخران حسع ع ع ععب
الرتتيب ...وهكذا إىل أن يشرتك مجيع األطفال.
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أحافظ على
جسمي سلي ًما
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