
 
 

وضات والبساثين يات الرَّ ِّ
ة ملرب   وشرة إلكتروهيَّ

 ألاول  العدد

 دولة إسرائيل
 وزارة التربية والتعليم

  التعليم العربي ما قبل الابتدائي قسم -التربويةإلادارة 

 2011كاهىن ألاول 

وي           أن ٌُظسُّ
ّ

ل  العدد بشسي  إليكم أُشف شسة هره مً ألاوَّ
َّ
ت، الي  .جباًعا اللادمت أعداُدها جخىالى أن املصمع مً التي إلالكتروهيَّ

ل
ّ
شِك

ُ
شسة هره ح

َّ
ت الي صال وطيلت إلالكتروهيَّ

ّ
ت اِج ربيت كظم بحن إطافيَّ

َّ
 واطعت إمكاهّياث وجديُح  والبظاجحن، الّسوطاث مسبّياث وبحن الابخدائّي  كبل الت

م
ُّ
عل جدًد للخَّ  .والخَّ

ً طىف شسة هره جخظمَّ
َّ
ياث بعع اكتراحاث أحياًها فيها هيشس  وكد وأوشطت، لفعالّياث واكتراحاث معلىماث الي  ومفيدة مىاطبت هساها كد التي املسِبّ

ياث اث للمسِبّ شسة مىطىع ًخمحىز  .ألاخٍس
َّ
رار الّخلاليد، ألاعياد، :حىل  العام هرا الي

ُّ
 .والت

ت مىظىمت هي ألاطفال زوطت ص  جىميت على حعمل جسبىٍَّ ت، الليم وحعٍص وطت الاحِخماعيَّ غاز  ألاطفالُ  فيه ًحظى الري املكان هي والسَّ م الِصّ
ُّ
عل  اليشط، بالخَّ

ديح كما الفعالّياث، مً كبحر  عدد ممازطت ومً
ُ
وطت ج عسُّف لؤلطفال السَّ سار إلى كثب عً الخَّ

ُ
 .إليه ًيخمىن  الري املجخمع ج

رار مع املخخلفت العائالث جخعامل
ُّ
ُسق  بأعيادها وجحخفُل  بل مخخِلف، بشكل   والّخلاليد الت

ُ
  .أًًظا مخخلفت بط

ُ
اكم ًسبط

ّ
ربىّي  الط

َّ
وطت في الت  زلافت بحن السَّ

وطت، في الحياة همط وبحن البيذ  فيها جحخفل التي املخخلفت وألاوُحه وزلافاتها، العائالث، اخخيازاث واحترام ألاوالد، ججسبت بالحظبان ألاخر مع السَّ
 .باألعياد

ل  العدد شسة هره مً ألاوَّ
َّ
ص الي ه .ألابىاب على باث الري امليالد لعيد بأكمله ُمخصَّ

ّ
 بالعيد وجحخفُل  العائالُث  فيه ججخمُع  عائلّي، طابع   ذو  عيد   إه

  .حماعيّ  بشكل  
شازك ما وغالًبا والبظاجحن، ألاطفال زوطاث حميع في العيد بهرا الاحخفال املعخاد مً  في الاحخفاالث، هره جمىح .الاحخفاالث بهره أطفالهم ألاهالي ٌُ

يت والبظاجحن، ألاطفال زوطاث سِبّ
ُ
  .امل

ً
ت ألاهالي أمام حعسض ألن فسَصت ت العمليَّ ربىٍَّ

َّ
وطت، في الت وطت، وزلافت البيذ، زلافت بحن ُحظىًزا جُمدَّ  وأن السَّ  السَّ

     .واطخمخاع بمشازكت

نَّ بخيٍر وعافية 
ُ
لِّ عاٍم وأهت

ُ
 !ك

اد   مايفيتسيما حدَّ
ّ عليم قبل الابتدائيِّ

َّ
 مديرة قسم الت
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ت، واملىاطباث ألاعياد إّن  ت، الاحخماعيَّ اث مىاكف بمثابت هي واللىميَّ
ّ
 املساحل حميع في ومحط

ت ت، الُعمسٍَّ   ًدوُز  وعىدما واملعسفيَّ
ُ

 ملسوهت وظخركسها ججدها واملىاطباث، ألاعياد هره حىل  الحدًث
 وما بالعيد، جسجبط وأصىاث وزوائح، ومراكاث، ألىان، مً الحّظيت ذاكسجىا جختزههُ  وبما بطفىلخىا،

اث مً هحملهُ  ت مكاهت لهم وألاصدكاء العائلت مً أفساد بصحبت ممخعت أوكاث عً ذكٍس  في خاصَّ

، عجب ال  .كلىبىا
ً
فىلت جكىن  أن إذا

ُّ
ت املساحل أكثر  الط  . بالعيد احخفاءً  العمسٍَّ

ياث، هحً هلّدم، كيف مهُ  هل لؤلطفال؟ العيَد  املسِبّ ه على هلِدّ
ّ
ت مىاطبت أه  الفسائُع  جسافلها دًييَّ

ت مىاطبت أم الّدًييت؟ ت؟ وُطلىكّياتها وجلاليدها عاداتها لها احخماعيَّ  الخاصَّ

حى  على باألطاض ذلك ٌعخمُد  دزك الري الىَّ فُل  به ًُ
ّ
ظبت العيُد  .العيَد  الِط

ّ
فل بالِي

ّ
 الفسح، هى  للِط

عادة واملسح، اجه البهجت هى  وألاصدكاء، وألاكازب ألاهل بسفلت والظَّ  (العيد مالبع) بمشتًر

ت) بهداًاه والفسحت ًّ ذ (العيد
ُّ
حم الكعك) وزوائحه بمأكىالجه والّخلر

َّ
مّخع (املشىّي  والل  والخَّ

ٍازاث ازة) والّسحالث بالِصّ فس  ألاكازب ٍش هى وأماكً املخجّزهاث وازجياد والظَّ
َّ
 .(الل

فل أمام الُفسصت إجاحت حاهب إلى
ّ
َمهُ  هثري  أن ًمكىىا العيد، أجواء ملعايشة الِط

ُّ
 بمعازف حعل

اث ألاهاشيد ُزمىشه، العيد، اطم :بالعيد جسجبط ومفاهيم ًّ ىت كّصخه، به، امللسوهت والعد  العيد ٍش
بعت الاحخماعيت العاداث الهداًا، وجحظحراجه،  .العيد في املخَّ

ذ على وعمل أن أًًظا الجميل مً  مع الابتهاج مثل العيد، زوح مً وظخىحيها ومىاكف كيم جرٍو
عاون  العائلت، أفساد ت ألامظياث في واملشازكت واملظاعدة، والخَّ ٍازاث، العائليَّ عبحر  والِصّ  الُحّب  عً والخَّ

عاطف لهم، الهداًا وجلدًم لآلخٍسً ً أطفال مع والخَّ سوف حسمتهم آخٍس
ُّ
ت الظ  مً اللاطيت الحياجيَّ

 . بالعيد الاحخفاء
ت املهازاث لخىميت مىاطبت كرلك والعيد  عىن  فهم ألاطفال، لدي إلابداعيَّ  الّصٍىت بُصىع كثحًرا ًخمخَّ

اث، والبطاكاث ص  مىاطبت وهى  والحلٍى سد مهازاث لخعٍص َصص ّي، الظَّ
َ
شكالث وحلّ  والِحىاز، الل

ُ
 امل

سِق 
ُ
ل البحث بط  !  كلِّ عام وأطفالىا وهحن بألف خير .والخأمُّ

 قاسم -فاطمة أبو أحمد

عليم قبل الابتدائيِّ العربيمركسة 
َّ
 الت

 طاكم العمل
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د  ِّ
ة مياد السي  قصَّ
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http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kosset_elmelad.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kosset_elmelad.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kosset_elmelad.pdf

