
ة  كي   ان  ف  ملي  ام الّصي  ّ ي  وزارة التربية والتعليمف  أ 

قسم التعليم قبل االبتدائي  

يفي   ة بالبستان الص  نشرة خاص 

وأر:   تحرير وأر ألأ ن  ن  أ 
لّيةاملرشدة القطرّية للتربية اللغوّية واملستقب

اسم:   إشراف اطمة  ف  ف 
شة القطرّية لرياض األطفال

ّ
العربّيةاملفت

ة  : تصميم ي  ي  ث  لاسي  ن  ي 
عوالي  وِرهامأ 

اسم دعون  -أ سرأء ف  ال ج  ي  هاد مصاروة  -ن 
اء-ن  حّمادهي 

طاقم اإلرشاد القطرّي لرياض األطفال العربّية                                 

طاقم الكتابة



ية العزيزة .املرب 

يفي  في رياض األطفال م البستان الص  يات، يأتي مخي  م على ت. بعد عاٍم مليٍء بالتحد  ة ونحرص في هذا املخي  قليص الفجوات العاطفي 
ة من جهٍة أخرى  ة من جهٍة، والتعليمي  .واالجتماعي 

، ودعم حصانة األطفال ال شرة موادَّ من شأنها أن تساهم في زيادة نجاعة عملك التربوي 
 
ة، وتطوير نقترح عليِك في هذه الن نفسي 

ة ة واملعرفي  ة، االجتماعي  .مهاراتهم العاطفي 
 
 
ر أن

 
مون من خالل من املهم  أن نتذك

 
وضة والبستان وفي سنوات. ، والتفاعل االجتماعي  مع أقرانهماللعب واملتعةاألطفال يتعل الر 

ر  ة املجاالتتتطو 
 
فل في كاف

 
م نشٍط نحرصلذا . قدرات ومهارات الط

 
ة في من خالل،ذي معنىعلى توفير فَرص تعل إغناء البيئة التربوي 

وضة والبستان ز األطفاَل على اللعب ،الر 
 
ات تنمية مهاراتهم و الستكشاف،وابما يحف ٍة آمنٍة قدراتهوُيتيح إمكاني  م في بيئٍة تربوي 

.ومريحة
 من املتعة

ً
م فسحة ر املخي 

 
 لتجديد الطاقات أيًضا،نسعى أن يوف

ً
ا من. وفرصة ر جوًّ

 
ا أن نوف ة واالنطالق والشعور الحري  ومن املهم  جدًّ

 
 
ة املت اد واملكان سالمة األفر ، ومراعاة أسس احترام الجميع،فق عليها لألمانباملتعة واملرح، مع املحافظة على القواعد العام 

.واملمتلكات
 لروابط مساند

ً
ٍة، إضافة ٍة، وحركي  ٍة، قصصي  ٍة، موسيقي  شرة مقترحاٍت ألنشطٍة إنتاجي 

 
.ٍة إلثراء العمل التربوي  تجدين في الن

 
ً
 ومفيدة

ً
، آمنة

ً
.نرجو لِك وألطفالِك أجواًء ممتعة



أسبوع
ة األنشطة املائي 

ر.. قصٌص 
َ
وأكث

أسبوع
ة في  مار الصي 

 
الث

بدع
ُ
نتج ون

ُ
متِ ن

َ
عنلَعب ونست

ةموسيقى َصيفي  

روابط ُمساِندة

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/water-summer.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/water-summer.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/stories-summer-arabic-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/fruits-summer-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/art-summer-pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/playing-summer.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/music-summer.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabic/rawapit-summer.pdf

