طاقم العمل:
إعداد وكتابة الموادّ:

■ ■إرساء قاسم – مربّية أطفال ومرشدة قطريّة.

■ ■نهاد مصاروة – مربّية أطفال ومرشدة قطريّة.
صياغة ،تنضيد وتحرير:

والبدوي.
■ ■أنوار األنوار -مرشدة قطرية ومركّزة الرتبية اللغوية لقسم التعليم قبل االبتدا ّيئ العر ّيب
ّ
إشراف وتوجيه:

والبدوي.
■ ■فاطمة قاسم – املفتشة القطريّة املركّزة لقسم التعليم قبل االبتدا ّيئ العر ّيب
ّ
ساهمت في مقترحات الباب السابع:

■ ■سناء زرعيني – مرب ّية أطفال ومرشدة لوائية.
■ ■رونق بصول – مربّية أطفال.
قرأت وأبدَت مالحظاتها:

■ ■د .ابتسام عبدالخالق -محارضة يف موضوع الرياض ّيات يف كل ّية القاسمي للرتبية.
■ ■د .عنات سيالع – مفتشة العلوم والتكنولوجيا يف رياض األطفال.
■ ■رسيّا يحيى دراوشة -مربّية رياديّة لرياض األطفال.
■ ■فائدة محاجنة -مرب ّية ومرشدة لوائية.
ترجمة الباب العاشر:

قطري ومحارض يف كلية يك للرتبية.
■ ■طارق أبو رجب – مرشد
ّ
تصميم وجرافيكا :

■ ■مأمون أحمد.
إصدار :قسم المنشورات في وزارة التربية والتعليم.
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كيف نع ّلم الرِّياض ّيات في رياض األطفال؟
المر بِّيات العزيزات.
تعاطي األطفال مع املفاهيم
والتكنولوجي الرضوريّة للتعلّم ،وتؤكّد الدراسات أ ّن
العلمي
تشكّل الرياض ّيات إحدى ركائز التط ّور
َ
ّ
ّ
الرياض ّية يف مرحل ٍة مبكر ٍة يساهم يف اكتسابها ،ويرتك أث ًرا تراكم ًّيا يتط ّور يف املراحل التالية .ويتطلب تعليم ال ّرياض ّيات لألطفال سريور ًة
ممن َهجةً ،تدريج ّي ًة ولولب ّيةً ،ت ُبنى لبِن ًة فوق لبنة ،كام يحتاج إىل استثامر ف َرص التعلّم املتاحة ،وإثراء البيئة الرتبوية ،وت َوفّر وساط ٍة واعي ٍة
مدرك ٍة ملستوى تط ّور األطفال وتوافق مرحلتَهم الع َمريّة ونض َجهم.
ُ
األطفال يف ال ّروضة والبستان قُدراتهم الحساب َّية املختلفة يف مجال الع ّد ،والعمل ّيات الحساب َّية املتعددة ،وتقدير األبعاد ،ومعرفة
يُط ِّو ُر
املفاهيم واألشكال الهندسيَّة ،ورسم هذه األشكال .وهم يستخدمون هذه املفاهيم يف حياتهم اليوميَّة ،ويُط ِّورون معارفهم الحسابيَّة
الَّتي ت ُدهشنا أحيانًا كثرية بتعقيدها ،وهكذا تُساه ُم ال ِّرياض ّيات يف تنمية قُدرات التَّفكري لدى األطفال بشكلٍ كبري ،وتؤث ِّ ُر املامرسات
التّعليميَّة اليوميَّة يف ال َّروضة عىل تنظيم هذه العمليّات الفكريَّة ،إضاف ًة ملا متنح لألطفال من متع ٍة وفرح.
نهدف يف هذه ال ُك ّراسة الّتي نضعها بني أيديك ّن ،أن تكو َن عونًا ل ُك ّن يف ال ُجهود املبذولة لتطوير وتنمية املفاهيم الحساب َّية األساس َّية
عند األطفال ،وفقًا ملنهاج وزارة الرتبية والتعليم ،من خالل توفري األفكار واملقرتحات ،من أجل تحقيق أهداف املنهاج بطرقٍ ممتع ٍة عرب
وعي ،ونقص ُد بالتَّعليم ال َّنوعي لل ِّرياض ّيات يف مرحلة الطُّفولة امل ُبكِّرة تحفي َز األطفال عىل التَّفكري ،باإلضافة إىل إكساب مفاهيم
التعلم ال ّن ّ
ال ِّرياضيّات األساسيَّة .الَّذي يجب أن يكون أوسع وأكرث ُعمقًا من الع ّد والجمع ،وأن ينبُع استكشاف هذه املفاهيم وترسيخها عند
األطفال من األنشطة والفعال ّيات اليوم َّية الّتي تجري داخل ال َّروضة.
يك نج َع َل هذا التَّعلُّم ت َعل ًُّم ذا معنى لألطفال ،هناك أهم ّية كُربى لتطبيق هذه املفاهيم يف جميع الفعال ّيات وال ّنشاطات اليوم َّية ،إذ
ُيكنهم أن يستخدموا جمي َع ما اكتسبوه من مفاهيم حساب َّية داخل ال َّروضة يف حياتهم العمل َّية ،ال س ّيام أ ّن هذه املفاهيم تدخ ُُل يف
والشاء ،وتقدير املسافات واألطوال ،وغريها من املجاالت الحيات َّية.
البيع ِّ
نثق بأ ّن جميع املربّيات يبذل َن ما يف وسعه ّن يك يتعلّم األطفال ويكتسبوا املهارات املالمئة للمتعلم يف القرن الحادي والعرشين والبستان
يل ،لذا ،فإننا إذ نقرتح األنشط َة واألفكار ،نع ّول أيضً ا عىل إمكانية تطويرها بإبداعاتك ّن لتغد َو جز ًءا أساس ًّيا من برنامج العمل
املستقب ّ
يايض ،وبني تن ُّوع األنشطة يف أركان البستان
اليومي ،حيث نسعى إىل توفري بني ٍة أساسيّ ٍة تدمج بني األهداف النظرية للمنهاج ال ّر ّ
ّ
الضوريّة لنم ّوه.
يل الساعي إىل تنمية كافة مهارات الطفل ّ
املختلفة ،وبني أسس النهج الشمو ّيل التكام ّ
ُروج منها ،أرجو أن تُساهم هذه الك ّراسة يف
عزيزايت! َ
قيل إ ّن ال ِّرياضيّات حديق ٌة فائقة الجامل ،إ ْن َدخَلها اإلنسا ُن يص ُع ُب عليه الخ ُ
رعرعة هذه الحديقة لتزه َر وتثم َر يف تنمية مهارات أطفالنا ال ّرياض ّية.

مع أحىل أمنيايت لكُ ّن بعملٍ ُممتعٍ و ُمث ِمر.

فاطمة أبو أحمد -قاسم
والبدوي.
املف ّتشة القطر ّية املركّزة لقسم التعليم قبل االبتدا ّيئ يف املجتمع العر ّيب
ّ
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ال ّر ياض ّيات في رياض األطفال
دأب اإلنسا ُن عىل دراستها ملا لها من أهم َّية يف شتّى نواحي الحياة،
منذ فجر التّاريخ كانت ال ِّرياض ّيات أحد املواضيع األساس َّية الّتي َ
العرب هذا العلم أهم َّية كُربى ،وعرفوا فوائده وتطبيقاته املختلفة ،وساهموا يف تطويره ،وإىل أيب
ولذلك فهي ت ُعتَرب أ ّم ال ُعلوم .وقد أَ ْوىل
ُ
غي وجه العامل.
عبد الله محمد بن موىس الخوارزمي يعود الفضل يف اكتشاف ِّ
الصفر ،واخرتاع علم الجرب الَّذي َّ
التبية والتَّعليم من اهتامم ورعاية لهذا املوضوع ّإل
عىل ال ّرغم من أ َّن ال ِّرياضيّات ت ُشكِّل أحد مواضيع ال ّنواة األساسيَّة ،وما توليه وزار ُة َّ
بالت ُّسخ منذ
السائدة إليه عند الجميع هي أنّه موضوع صعب ،وتواجه
تدريس ُه ُصعوباتٌ وعراقيل ج ّمة ،وتبدأ هذه ال َّنظرة َّ
َ
أ ّن ال َّنظرة ّ
مرحلة الطُّفولة امل ُبكِّرة ،هذه املرحلة الها ّمة الّتي تتبل َو ُر خاللها شخصيّات تالميذ امل ُستقبل وميولهم ،ولذلك فإ ّن تغيري هذه ال َّنظرة وما
األسايس يف تقريب
تحمله من صور ٍة خاطئة يبدأ عند األطفال ومنذ نُعومة أظفارهم ،وللمربِّيات العامالت يف ال َّروضات والبساتني ال ّدور
ّ
ينعكس
هذا املوضوع إىل َمدارك األطفال ،وتنمية ميولهم إىل ال ِّرياضيّات ،وترسيخ مفاهيم ال ِّرياضيّات األساسيَّة لديهم ،وهو ما سوف
ُ
عليهم إيجابًا يف املراحل التَّعليم َّية التّالية.
يتأت إحرا ُز تق ُّد ٍم يف مجال التّفكري ال ِّريايض إن مل تتوفَّر ال ِّرعاية الالزمة لذلك من خالل العمل ال َّدؤوب ،وتجديد األساليب ،وطرائق
ال ّ
التَّعليم يف رياض األطفال والبساتني .يق ُع عىل عاتق املربِّيات تدريس املفاهيم ال ِّرياض َّية ،وتدريب األطفال عىل التّفكري ال ِّريايض من
خالل املامرسات اليوميَّة ،والفعاليّات املختلفة يف ال َّروضة ،ويتطلَّب ذلك توفري امل ُتعة ،والتَّجربة التَّعليميَّة امل ُش ِّوقة ،وإتاحة الحيِّز
لتطبيق املفاهيم امل ُكتسبة ،ك ُّل ذلك لضامن تحقيق األهداف املنشودة.
التبية والتَّعليم نُصب أع ُيننا تطوير وتحسني تدريس ال ِّرياض ّيات ومهاراتها األساس َّية يف شتّى املراحل ال ُعمريَّة
لقد وضعنا يف وزارة َّ
وترغيب التّالميذ بدراستها ،وأل ّن مرحلة الطُّفولة ت ُعترب يف نظرنا مرحلة التّأسيس الّتي تتوق َُف عليها سائر التّحصيالت يف املراحل
التبويَّة
التَّعليم َّية التّالية رأينا من املناسب توفري املوا ّد وامل ُقرتحات املختلفة يف هذا املجال يك تكون ُمتاحة للمربِّيات ،والطّواقم َّ
املختلفة العاملة يف رياض األطفال والبساتني ،وتأيت هذه ال ُك ّراسة الّتي تتض َّمن فعال ّيات ،ومقرتحات ،وأنشطة ُمختلفة يف موضوع
ال ِّرياض ّيات يك ت ُوفِّر للمربِّيات املوا ّد واألفكار املطلوبة لتنمية مفاهيم ال ِّرياض َّيات األساس َّية يف ال َّروضات والبساتني.
والبدوي السيِّدة فاطمة قاسم-أبو أحمد ،ولطاقم
أتو َّج ُه بالشُّ كر الجزيل للمفتِّشة القطريّة املركِّزة لرياض األطفال يف املجتمع العر ّيب
ّ
امل ُرشدات والعاملني يف قسم التَّعليم ما قبل االبتدا ّيئ عىل هذه امل ُبادرة امل ُباركة ،الّتي ال يُخا ِم ُرين ٌّ
شك بأنَّها ستعود بال ّنفع عىل أطفال
ال ّروضات والبساتني يف الوسط العر ّيب.

باحرتام
مهنا فارس
مدير رفيع قسم الربامج القطرية
التبية وال َّتعليم
وزارة َّ
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تمهيد
تتشكّل املفاهيم الرياض ّية لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة .وتُبنى لبنة فوق األخرى ،ما يجعل أهم ّي ًة كربى للتعاطي مع املفاهيم
ال ّرياضيّة بطريق ٍة ممن َهج ٍة وسليم ٍة وممتع ٍة يف آنٍ واحد.
يايض وأهدافَه ،من خالل ترجمة
نهدف يف هذه الكراسة إىل توفري أدا ٍة مساند ٍة للمربّيات باللغة العرب ّية ،تالئم موضوعات املنهج ال ّر ّ
ٍ
اليومي،
أوقات مختلف ٍة من الربنامج
أساسها اللعب واملتعة ،وميكن تنفيذها يف أركان ال ّروضة /البستان ،ويف
األهداف إىل أنشط ٍة عمليّ ٍةُ ،
ّ
ٍ
مساحات وف َر ٍص متن ّوعة للتعاطي مع ال ّرياضيات ،ودمجها مع مجاالت املعرفة األخرى ،انطالقًا من كَون األنشطة املعمتدة
من خالل توفري
عىل اللعب والحركة واإلبداع الذايتّ واملنبعثة من مبادرات األطفال تشكّل الوسيل َة امل ُثىل املحفّزة لتعلّمهم.

ّ
نتوقع من المر بّية:
■ ■تهيئة بيئ ٍة مش ّجع ٍة وداعم ٍة وغن ّي ٍة بالتح ّديات الرياض ّية ،وتجديد أركان ال ّروضة /البستان باستمرا ٍر لتشجيع األطفال عىل استخدامها.

ريايض منبعثًا من عامل الطفل،
ألي نشاط
■ ■ َمنح األطفال إمكانية اختيار النشاط أو تطويره وفق اقرتاحاتهم .ومراعاة أن يكون الباعث ّ
ّ
بأسلوب مش ّوق.
والحرص عىل إجراء األنشطة
ٍ
وسريه ملراحل نضجهم وتط ّورهم ،وتج ّنب التوقّعات املسبقة ،واالعتامد عىل
■ ■معرفة األطفال معرف ًة عميق ًة ومالءمة أهداف النشاط َ
كل طفل.
كافة األنشطة ملواكبة سريورة تط ّور ّ
■ ■التخطيط املسبق ألنشط ٍة متنوعة تجيب عىل أهداف املنهج ،إضاف ًة إىل استثامر الفرص واملواقف التي يتع ّرض لها األطفال من أجل
الريايض.
التعامل مع الرياضيات من خالل طرح األسئلة وتحفيز الحوار
ّ
ومنهجي ،والتشديد عىل تكرار األنشطة يف ٍ
■ ■اعتامد مبدأ اللولبية يف تنمية املهارات الرياض ّية لألطفال وذلك بشكلٍ
فرص
تدريجي
ٍّ
ٍّ
مختلف ٍة وتذويتها قبل االنتقال إىل مرحلة ٍمتقدمة.
■ ■اعتامد مبادئ الوساطة الناجعة لتنمية املهارات الرياض ّية بشكلٍ سليم.

مم قد مين ُع
■ ■التح ّدث مع األطفال بلغ ٍة رياضيّ ٍة صحيح ٍة ،يك يعتادوا استخدا َم اللغة ال ّرياضيّة استخدا ًما صحي ًحا منذ الطفولة املبكرةّ ،
أو يقلّل من استيعاب مفاهي َم مغلوط ٍة لديهم.

الريايض يساه ُم بنسب ٍة عالي ٍة يف إدراك الطفل أليّة "مشكلة رياض ّية" ،قد تواج ُهه أثناء النشاط ،وبالتايل فإ ّن اقرتاح فرض ّي ٍ
للحل
ات ّ
■ ■الحوار
ّ
ِ
تذويت وتطوير العديد من املفاهيم الرياض ّية لدى األطفال بصور ٍة أفضل.
ورشح هذه الفرض ّيات ،قد يساهم يف
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الباب األول

أناشيد ورقصات

الباب األول

أناشيد ورقصات
َ
ّ
األنشطة التي يُدمجُ فيها الغناءُ والحركة،
فإن
باإلضافة إلى َكون الموسيقى مصد َر فرح وبهجة،
ّ
ٍ
َ
ُ
شتى المفاهيم في
عفويًّا ،ممّ ا يساهم في تعزيز نموّ ه وتطوير
فينغمس فيها
اهتمام الطفل،
تثي ُر
ذهنه.
َّ
إيجابي في اكتساب المفاهيم الرياضيّة المتنوّ عة،
المخطط لهُ -كما لألناشيد الرّياضيّة -أث ٌر
للرّقص
ٌّ
ّ
ّ
قوالب تتكرّر
باالعتماد على منظومة حركات تسير على وتيرة ثابتة ،مع موسيقى معينة ومنظمة في
َ
ٍ
ً
أساساٍ على ٍالدّ مج بين عام َلين رياضيَّين:
القوالب تعتمد
بشكل متواصل .وهذه
ٍ
ٍ
■ ■تكرار الخطوات والحركات من خالل عدّ ها وإحصائها أثناء الرّقص.
■ ■تنفيذ الخطوات اعتمادًا على العالقات الموضوعيّة للجسم في الفراغ ،مث ًلا :خطوة لألمام/للخلف/
وجهً ا لوجه وما شابه...
ٍ
تعي المر بّية أهميّة وتأثي َر َ
ّ
هذين الجانبَين ،وتسعى إلى دمجهما في أوقات متنوّ عة خالل
المهم أن
من
َ
ٍ
ٍ
اليومي :في اللقاءات ،ضمن العمل بمجموعات صغيرة ،في أوقات المعابر،
برنامج الرّوضة/البستان
ّ
ٍ
َ
تحقيق أهداف ونتائج مرجوّ ة في جوٍّ تسوده المتعة.
وفي الساحة ،ممّ ا قد يسهّ ل
ٍ
ٍ
ً
ً
وأهدافا رياضي ًّة
مجموعة من األناشيد التي تالئمُ موضوعات
في هذا الباب نعرض أمامك
ِ
ٍ
ً
مالئمة لرقصات منظَّمة.
متنوّعة ،ونقترحُ أناشي َد
ٍ

ِ
األوقات املالمئة السرتاح ٍة فن ّي ٍة.
■ ■نسعى الستثامر كافّة
َ
املوسيقي والجام ّيل.
الحس
الجوانب الفن ّيةَ ،ونحفّز
■ ■نراعي
األطفال عىل التن ّبه إليها ،لتنم َية ّ
َ
ّ
يرغب األطفال يف غنائها ،أو أداء رقصتها.
■ ■نص ّوت الختيار األنشودة التي ُ
قبل أن نبدأ

ّ
نغني
هيا
ٍ
مبحاوالت للغناء حتى يتم ّك َن منها األطفال.
■ ■نستم ُع إىل األنشود ِة ،ونرافقها
األطفال عىل موسيقى من َّوع ٍة ،ونط ّو ُر حوار ٍ
َ
ات فن ّي ًة وعاطف ّي ًة واجتامع ّي ًة حولها.
■ ■نكشف
■ ■نط ّور حوار ٍ
َ
الريايض البارز يف األنشودة.
األطفال عىل طرح أسئل ٍة حول املفهوم
ات رياض ّيةً ،ونش ّجع
ّ
ٍ
ُ
األطفال ،ونش ّج ُع املق َرتحات.
بحركات مالمئ ٍة يقرت ُحها
■ ■نرافق الغنا َء
ٍ
يايض.
نقرتح
■■ ُ
حركات مالمئ ًة مع التّشديد عىل املفهوم ال ّر ّ
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هيّا نرقص
ٍ
حركات بسيط ٍة تعتمد عىل الع ّد واإلحصاء .مثال :خطوت َني اىل
■ ■مع االستمتاع بالغناء أو اإلصغاء ،نقوم مبنظومة
اليمني ،خطوت َني اىل اليسار ،ندور نحو اليمني ،ندور نحو اليسار.
■ ■نط ّور منظومة الحركات مع األطفال.
ٍ
َ
حركات جديد ٍة مع التّشديد عىل ع ّد وإحصاء هذه الحركات.
األطفال عىل ابتكار
■ ■نش ّج ُع

أناشيد مالئمة لل ّر ياضيّات:

اخترنا لك

■ ■ 2-1يا لييل يا عني  -سريين عبّايس من أُسطُوانة "ال لو يل" .
■ ■األرقام  -أمل خازن من أُسطوانة "يال نلعب".
■ ■تعالوا نل َعب َسوا  -روز غريب من كاسيت "يال نغني سوا".
■ ■خمس بطّات بيسبَحوا –روز غريب من كاسيت "يال نغني سوا".
■ ■يال نع ّد للعرشة – سالم عودة من أسطوانة "ماما سالم".
■ ■زقّف زقّف -سالم عودة من أسطوانة "ماما سالم".
■ ■يف مزرعة ع ّمو كريم  -لورين قبطي "فرقة لويل وفيل الفلفول".
■ ■الخطوط – حنان سوسان من أسطوانة " إيدين صغيّورات".
نماذج ألناشيد من عالم الطفل باإلمكان استثمارها لرقصات مخطَّط لها:
ٍ

■ ■طريي طريي يا عصفورة – ماجدة ال ّرومي.
فلسطيني.
■ ■ستي إلها ثوب وشال – تراث
ّ
غسل وجهك يا قمر – رميي بنديل.
■ ■ ِّ
■ ■نحنا الّربيع – رميي بنديل.

األنشطة مالمئ ٌة للموضوعات ،واألهداف ال ّرياض ّية:
■ ■مفهوم العدد :الع ّد واإلحصاء.
برصي للعالقات يف الفراغ.
والهنديسٌ :
اغي
متثيل ٌّ
■■ ّ
ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين
رياض ٍيّة
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ماذا ً
أيضا

ُتيح لألطفال إمكان ّية ال ّرقص يف أوقات ل ِعبهم ال ُح ّر.
■ ■نوفّر ح ّي ًزا مالمئًا ،ون ُ
نقرتح عىل األهل متابع َة األناشيد وال ّرقصات يف البيت.
■■ ُ
ٍ
ُ
األطفال عروضَ هم ال ّراقص َة أمام ذويهم.
احتفاالت يق ّدم فيها
■ ■نقي ُم
■ ■نُتيح إمكان ّي َة اقرتاح أغانٍ وأناشي َد مالمئ ٍة للمفاهيم ال ّرياض ّية املختلفة.

بستان الرازي  -المربية هناء حماد  -المقيبلة
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الباب الثّاني

قصص وحكايا

الباب الثّاني

قصص وحكايا
َ
َ
ويتعاطون معها في الرّوضة والبستان يَوميًّا ،ويستمتعون باإلصغاء
القصص
األطفال
ُحب
ي ّ
ُ
ِ
ُ
َ
أهم الوسائل التربويّة المُ متعة والشيّقة التي تُفسحُ
ُ
دّ
ّ
إلى سردها .وتع القصص والحكايات إحدى
ِ
ّات متنوّ ً
َ
عة إلغناء ثقافة الطفل ،مخيّلته ،لغته وأفكاره.
إمكاني
ٍ
ّ
ً
قصصا تحتوي العدي َد من المفاهيم الرياضيّة ،يجد ُر استثمارُها
والعالمي
المحلي
أدب األطفال
يوفر
ُ
ّ
ّ
حل المشاكل
لتطوير حوار
رياضي بين المر بّية واألطفال أو بين األطفال وزمالئهم ،لتنمية القدرة على ّ
ّ
ذاتِ
ٍ
صلة حيويّةً
ً
ّ
ّ
َ
ُ
يساهم في توفير فرَص تعلم متنوّ عة ،ثر يّة ومتصلة بعالم الطفل
الرياضيّة ،ممّ ا
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ويعزز تعلم الرياضيّات من خالل المُ تعة.
معنى،
ً
ِ
َ
ً
بعض المفاهيم والموضوعات
مجموعة من قصص األطفال التي تحاكي أحداثُها
نقترحُ في هذا الباب
الرياضيّة .ونُ
ُ
ّ
القصة.
ضيف نموذجَ ين لتطوير أنشطة حول
ٍ

■ ■نطّلع عىل القصص املتوفّرة يف مكتبة ال ّروضة/البستان.
ٍ
بقصص مالمئة للموضوعات ال ّرياض ّية.
■ ■نُغني املكتبة
ٍ
أحداث متوقَّعة.
ُتيح الفرص َة ملخ ّيلة األطفال لتَخمني
■ ■ن ُ
ٍ
بقصص ومواضيع أخرى
القصة
■ ■نتع ّر ُف مع األطفال عىل الكتاب ورسوماته ،املؤلّف واملرتجم ،نحاورهم ونربط ّ
قبل أن نبدأ
تعلّمناها.

هيّا نقرأ
بأسلوب ش ّيقٍ وممتع.
القصص
■ ■نقرأ
ٍ
َ
َ
القصة ،أحاسيس وأفكار الشخص ّيات.
■ ■نحاو ُر
األطفال حول أحداث ّ
■ ■نُغني ال ّروضةَ /البستان بأنشط ٍة إبداع ّي ٍة مالمئة.
الرتتيبي إلخ.
القصة مع الرتكيز عىل الجوانب ال ّرياضية :الع ّد ،اإلحصاء ،الع ّد
■ ■نقرأ ّ
ّ
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القصص المقت َر حة
القصة

المؤلف

ترجمة

.1

التّمساح ّ
الصغير يبحث عن
صديق

دنييال كوليت

عبري مجاهد

.2

الدائرة الذكيّة

أحمد حسني

.3

اليسروعة الجائعة جدًّا

إيريك كارل

.4

جدّي أبو سمير والجزرة

إعداد :نيفني عثامنة

.5

حكاية البالونات الخمسة

مريم روت

.6

حكاية نقطة على دفتر أبيض جلّنار حاجو

آسيا حبش

روزالند دعيم

ٍ

.7

دار لإليجار

ليئة جولدبرج

جهاد عراقي

.8

ذرَة سخنة

مريم روت

روزالند دعيم

.9

ريما والدّباب

ألبري مطلق (سلسلة أنا أقرأ)

.10

سبعة فئران عمياء

إد يانغ

فتحية خورشيد طربي

.11

شمسيّة بابا الكبيرة

لفني كيبنيس

جهاد عراقي

.12

طير وهدّي يا فراش

آمال دلة كريني

.13

عجَ الت

مرييك سنري

.14

ّ
ست
كان في وحدة

جهاد عراقي

.15

يحب أن ينام
مرّة كان ولد لم
ّ
وحده

مرية مئري
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فتحية خورشيد طربي

فتحية خورشيد طربي

اخترنا لك

شمس الذهبية

المؤلفة :جهاد عراقي
الرسومات :حلمي التوني
الناشر :دار ميريت 1997

ّ
القصة:
في أعقاب سرد

القصة ،عن عائلة الجِامل وعن منزلهم وما يحويه من أغر ٍ
َ
اض ،نش ّجعهم عىل وصف الجِامل
■ ■نحاور
األطفال من خالل إعادة رسد ّ
رسة) ،نُحيص الشخص ّي ِ
اض ونعدّها عدًّا ترتي ًّبا (الج َمل األ ّول/
ات واألغر َ
ايسّ ،
الصحون ،املالعق واأل ّ
واألغراض املختلفة (الطاولة ،الكر ّ
الثاين إلخ)
السليمة.
وكبها ،باستخدام مصطلحات القياس الرياضيّة ّ
■ ■نقارن مع األطفال أحجا َم األغراض َ َ

■ ■نقرتح عىل األطفال تصمي َم ٍ
يل ،ونش ّجعهم عىل استخدام األغر ِ
اض املوجودة هناك ،و/
بيت مشاب ٍه لبيت الجِامل يف مركز اللعب التّمثي ّ
أو إحضار أغر ٍ
دمج مرك َزي التمثيل
اض مالمئ ٍة .نطرح أسئل ًة عن إشكال ّيات التخطيط والبناء ،لنش ّج َعهم عىل التفكري والتعبري .ميكن أيضً ا ُ
رس ٍة متفاوتة الحجم.
والبناء أثناء اللعب لتحضري ثالثة أ ّ
رسحة
بعد التّصميم والبناء وتجهيز منزل الجِامل باملحتويات الالزمة ،ووفق املواصفات السليمة ،نش ّجع األطفال عىل م َ
القصة و/أو إعادة رسدها ومتثيلها.
بعين ّ
َ
فنيّة
ٍ
األنشطة مالمئة للموضوعات ،واألهداف ال ّرياض ّية:
■ ■مفهوم العدد :الع ّد واإلحصاء .واألعداد الرتتيبيّة.
الكب والقياسات.
■ ■مفاهيم ك ّميّة يف الحياة اليوميّة :عالقات َ
َ
بعين
رياض ٍيّة
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بستان المحبة والسالم -المربية سريا يحيى  -إكسال

الفأر والتفاحة

ّ
نص ورسومات :ستيفن بتلر
ّ
النص بالعربيّة :فتحيّة الطبري
إصدار مكتبة الفانوس2017 -

في أعقاب سرد القصة:

ِ
الشخصيات من
القصة  :الفأر ،ال ّدجاجة ،اإلوزّة ،العنزة ،والبقرة .نرتّب م ًعا
السد حول شخص ّيات ّ
■ ■نحاو ُر األطفال من خالل إعادة ّ
األوىل حتّى األخرية.
■ ■نطرح أسئل ًة متن ّوع ًة عن الشخصيّات واألحداث ،ونحاو ُر األطفال عن انطباعاتهم ،وخرباتِهم ،وتجاربهم .كام نتح ّدث عن ترتيب
الشخصيّات من خالل لعب ٍة :من هي الشخصية األوىل؟ األخرية؟ نع ّد الشخصيّات ع ًّدا ترتيبيًّا.
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مى ،أقنعة ،رسومات
يف مركز الفنون نوفّر موا َّد متن ّوع ًة ليتس ّنى لألطفال تحض ُري شخص ّيات ّ
القصة بص َو ٍر متع ّددةُ :د ً
رسحة القصة أو إعادة رسدها
مزيّنة ،وغريها ،لتقو َم بعدها مجموع ٌة من األطفال بشكلٍ ح ّر و/أو مبساعدة املربّية مب َ
أمام زمالئهم.
بعين ّ
َ
فنيّة
ٍ
مالمئة للموضوعات واألهداف ال ّرياض ّية:
■ ■مفهوم العدد :الع ّد واإلحصاء واألعداد الرتتيب ّية.
َ
بعين
رياض ٍيّة
القصص يف متناول أيدي األطفال ،لتتس ّنى لهم العودة إليها بشكلٍ منفر ٍد أو مع زمالئهم.
■ ■نوفّر ن َُسخًا من َ
قصصا وكت ًبا أخرى علم ّي ًة ورياض ّي ًة يف املراكز املختلفة.
■ ■نوفّر ً
ماذا ً
أيضا

روضة الفراشات -المربية ميساء عمري  -صندلة
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الباب الثّالث

فنون تشكيل ّية

الباب الثّالث

فنون تشكيل ّية

"

"

ّ
ّ
الجمال قائمٌ على ركائز رياضيّة – فيثاغورس
وإن
َّب وفق العدد،
إن كلَّ شيء مرت ٌ
َ
ٍ
صل الرياضيّات بالعلوم الطبيعيّة واإلنسانية ،وتمتدّ إلى الفنون ً
ّ
ّ
خاص ٌة
أيضا .فللرّياضيات جمالي ٌّة
تت
ُ
ّ
ُ
وعجائب تجعلها تتجاوَ ز كونَها مادّ ًة معرفي ًّة ترتكز على
وتناسقات
تتمثل بقدرتها على تكوين أنماط
َ
ٍ
النظر يّات والقوانين ،لتغدوَ مجا ًلا حيويًّا مرنً ٍا مثيرًا للبحث والفضول والتحدّ ي.
ِ
َ
ثالث موضوعات ّ
فنيّة تدمج الرياضيّات بطريقة غير مباشرة ،ومن شأنها أن
في هذا الباب نقدّ م
ٍ
ٍ
َ
تساهم في تحبيب األطفال بالرّياضيّات وتقريبها إليهم ،وبالتالي في تحقيق أهداف رياضيّة من خالل
ٍ
ٍ
ّ
عمل فن ٍّي ممتع وشيّق.
ٍ
ٍ

َ
األطفال عىل ألوانٍ فنيّة متن ّوعة تتّصل بال ّرياض ّيات.
■ ■نكشف
يحصل عليه.
ُ
كل إنتاج
يعبه الطفل ،ونش ّجع ّ
■ ■ال نهت ّم بال ّنتيجة النهائية إنّ ا نهت ّم بالسريورة وتنمية املهارات الذي ُ
ِ
املناسب لتشجيع األطفال عىل املوضوع.
الوقت
املناسبات العا ّمة ،ونستحرض
■ ■نستثمر
َ
َ
قبل أن نبدأ

هيّا نبدع
■ ■نبحث عن فنونٍ تحتوي مبادئ رياض ّية.
■ ■نسعى إىل تنمية الذائقة الفن ّية والثقافة العا ّمة للطفل عرب الفنون.
يشخيص لدى األطفال.
خيص وال َب
ّ
■ ■تساهم الفنون يف تعزيز التواصل الشّ ّ
حساسة وواعية للتقن ّيات الفنية التي ميكن استثامرها رياض ًّيا.
■■ ّ
نتحل ب َع ٍني ّ
■ ■نُتيح لألطفال إمكانيّات اإلبداع املتن ّوعة واملفتوحة.
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طي الورق -األوريغامي
ّ

اخترنا لك

طي الورق الذي يعود مصدره إىل الثقافة اليابان ّية
اسم
ٌّ
األوريغاميٌ :
طي الورق .ويعترب ّ
مشتق من كلمتني باللغة اليابانية ،هام :أوري و غامي وتع ِنيان ّ
ٍ
مجسم/منوذجٍ نها ّيئ ثال ّيث األبعاد.
القدمية ف ًّنا عامل ًّيا تستخدم فيه مجموع ُة
تقنيات بسيط ٍة ومركّب ٍة ،بهدف تحويل ورق ٍة مسطّح ٍة ومربّع ٍة إىل ّ

ٍ
سهل التنفيذ مع
الطي إال يف النامذج األكرث تعقي ًدا ،لذا يُعترب هذا النوع من الفنون َ
من الشّ ائع عد ُم استخدام أيّة
أدوات ّ
خاصة لعمليّة ّ
والحس الجام ّيل ،ويساهم يف تنمية مهارات الطفل
األطفال يف جيل الطّفولة املبكرة .وهو يوفّ ُر تجرب ًة ممتعةً ،وفرصة ح ّر ًة لتنمية الخيال
ّ
الذهنيّة والحركيّة ،من خالل تطوير القدرة عىل الرتكيز ،والعضالت ال ّدقيقة ،وتآزر العني واليد ،إضاف ًة إىل تطوير التّفكري وتذويت مفاهيم
هندس ّي ٍة ورياضّ يٍة.
طي الورق مع األطفال يف جيل ال ّروضة والبستان ،إذا توفّ َر بوساط ٍة سليم ٍة من ِق َبل املربية يشكّل فرص ًة لتعلم ِ
نش ٍط ذي
إ ّن مامرس َة ف ّن ّ
والهنديس (.)1
الريايض
معنى ،لرعاية التفكري
ّ
ّ
ً
كيف نمارس األوريغامي؟

الطي
الطي والثّني بح ّريّة .مبقدور األطفال مامرسة عملية ّ
بدايةً ،نعرض ف ّن األوريغامي لألطفال يف ال ّروضة /البستان ،ونُوفّر لهم إمكان ّي َة ّ
بد ًءا من س ّن الرابعة ،وعىل عكس التقاليد اليابانية ال ت ُطلب الدقة من األطفال ،وبالتايل ال رضورة للتشديد عىل إنتاج منوذ ٍج نها ّيئ متقنٍ ،
املنتوج األخري الذي ُ
ينال تقدير البالغ
ميارس الطفل عمل ّي َة الط ّّي وفقًا لقدراته الحركية ،ولخياله ،وأن يح ّدد هو بنفسه
َ
إنّ ا من امله ّم أن َ
بأسلوب ممتع (.)2
وتشجي َعه ،ليح ّف َزه عىل االستمرار والبحث وتطوير قدراته الشخصية
ٍ
ٍ
اتجاهات مختلف ٍة ،لنتع ّرف عىل املضلّعات ومم ّيزاتها (عدد األضالع ،عدد
■ ■يف املرحلة األوىل ،نثني الورقة من
يكتشف الطفل بسهول ٍة ،عالق َة عدد الرؤوس واألضالع
تحسس األضالع والرؤوس وإحصائها،
ُ
الرؤوس) ،ومن خالل ّ
الخاميس عبارة عن خمسة أضالع وخمس زوايا).
(مثل:
باسم املضلّع ً .
ّ
■ ■يف املرحلة الثّانية ،نقوم بتحويل مضلّعٍ إىل مضلّعٍ آخر من خالل الط ّّي :كاملربّع الذي باإلمكان تحويلُه إىل مثلث،
بعين ّ
ٍ
َ
بتعليامت بسيط ٍة للتنفيذ ،و َعرض منوذجها
األطفال من خالل توجيهِهم
مستطيل أو دالتون .وهنا ترافق املربّي ُة
َ
فنيّة
الخاص ،واإلشارة إىل املم ّيزات وتوضيح املصطلحات الهندس ّية.
ٍ
ّ
ٍ
مثل :مثلّث كبري
كل املضلّعات الصغرية التي أنتجها األطفالَ ،
مجموعات صغرية ميكن إنتاج مضلّعٍ كبريٍ من ّ
■ ■يف
ٍ
خاص ًة مع جيل البستان ،ميكن إنتاج
من
الصغرية.يف مراحل أكرث تق ّد ًماّ ،
مثلثات صغرية أو مربّع كبري من املربّعات ّ
السفينة أو الطائرة ...
منوذ ٍج مركّب من خالل تت ّبع مراحل تكوينه املس ّجلة واملخطّطة مسبقًا ،مثل  :الفراشةّ ،

َ
بعين رياضيّة
ٍ

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
اغي والهندسة:
■■ ّ
الحس الفر ّ
برصي للعالقات يف الفراغ.
ٌ
كالمي
■■ ٌ
ومتثيل ٌّ
وصف ٌّ
■ ■التع ّرف عىل األشكال والخطوط واملضلّعات.

1.1אורגמי בגן הילדים ,אינה לדין.
2.2טרום –אוריגמטריה בגן הילדים ,מירי גולן.
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ّ
فن الزخرفة
ال ّزخرف ُة من الفنون التشكيل ّية التي تعتمد عىل عنارص وتعبري ٍ
ات نبات ّي ٍة ،حيوان ّية ،خط ّية ،كتاب ّية وهندس ّية ،والتي تكون غال ًبا مج ّردةً ،تظهر وفق قواع َد تركيب ّي ٍة
ومبادئ رياضيّة محدّد ٍة ،من أه ّمها:

التكرار :أي إعادة رسم العنرص ع ّدة مرات.
التامثُل :أن ينطبق أحد النصفَني عىل اآلخر بواسطة محور التامثل.
التنا ُوب :توظيف عنرصين أو أكرث بتوزيعٍ متناوب.
ٍ
خطوط مستقيم ٍة أو منحني ٍة.
التش ّعب :انبثاق أو تف ّرع األشكال والوحدات من
املحصلة تنتج لوح ٌة فن ّية متناسق ٌة ومتناغمةٌ.
ويف
ّ
َ
وخاص ًة يف دور العبادة ،إضاف ًة إىل استخدامه يف تزيني املالبس واألواين (.)1
الزخارف يف البنيان واملعامر
نجد
ّ
نمارس ّ
ُ
الز خرفة؟
كيف

املناسبات الدينية ،أو التع ّرف عىل مؤسسات ومباين البلدة ،وتنظيم زيار ٍة إىل دور العبادة ،كام ميكن التع ّرف عىل اللباس
■ ■ميكن استثامر َ
ٍ
الفلسطيني،
التقليدي
منتوجات تظهر فيها الزخرفة بشكلٍ واض ٍح كاللباس
التقليدي املط َّرز ضمن العمل عىل موضوع الرتاث ،وإحضار
ّ
ّ
ّ
واألواين املزركَشة.
ٍ
ٍ
مبستويات متع ّددة
لوحات فن ّي ٍة مزخ َرف ٍة
نكشف األطفال عىل
والفني،
اإلبداعي
■ ■من خالل ف َرص العمل يف املجال
ُ
ّ
ّ
(بسيطة ومركّبة ،مل ّونة أو بيضاء وسوداء) .ونلفت انتبا َههم إىل العنارص الهندس ّية الظّاهرة يف اللوحة ،كاألشكال
والخطوط ،واملبادئ الرياض ّية البارزة يف اللوحات.
ٍ
َ
األطفال عىل إلصاقها وتلوينها
بأحجام متفاوتة ،ونش ّجع
مقصوصات ورق ّي ًة ملختلف األشكال الهندس ّية،
نحض
■■ ّ
ٍ
بعين ّ
للتتيب الذي يختارونه ،عىل قطَع كرتونٍ مق ّو ًى حسب القواعد الرياضيّة املختلفة للزخرفة الهندسيّة.
وفقًا ّ
َ
فنيّة
ٍ
بخطوط مستقيمة عامودية ،أفقيه و/أو مائلة.
■ ■نوفّر أوراق رسم بيضاء ،مساطر وأقالم رصاص لألطفال .نسطّر
ٍ
املحوري للورقة ،أو خ ّط التامثل للشكل
وخاص ًة الخ ّط
ومن خالل التّسطري تتح ّدث املربّية عن أنواع الخطوطّ ،
ّ
َ
األشكال الناتجة والزوايا .وبعد تسطري الورقة ميكن تلوي ُن الشكل النها ّيئ حسب
الذي نتج يف الورقة ،كام تذكر
رغبة األطفال ،وباالعتامد عىل القواعد األساس ّية للزخرفة التي ذُكرت سابقًا.

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
اغي والهندسة :األشكال والخطوط ،واملضلّعات.
■■ ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ
1.1المشهور في فنون الزَّخرفة عبر العصور ،محيي الدين طالو.
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نسير على ُخطى فنان
فاسيلي كاندينسكيّ :
روسي ()1944-1866
فنان
ّ
بيت موندريانّ :
ّ
هولندي ()1944 1872-
فنان

متثيل الواقع ،إنّ ا تسعى إىل البحث
أي شكلٍ معروف ،وتتج ّنب َ
هام من أه ّم ر ّواد املدرسة التجريديّة يف ال ّرسم ،والتي تبتعد عن تصوير ّ
والنقي ،والتّعبري عنها من خالل بُقَع األلوان والخطوط واألشكال األساس ّية ،فهي توظّف بكثاف ٍة لغ َة
الطبيعي
عن جوهر األشياء وأصلها
ّ
ّ
تحض فيها الخطوط األفقيّة والعاموديّة حضو ًرا بارزًا .أ ّما بقع األلوان فقد آثر الفنانان استخدا َمها باأللوان
الصفة ،والتي ُ
األشكال الهندسيّة ّ
األساس ّية منها وحسب :األحمر واألزرق واألصفر.

هيّا نستمتع
ِ
عم نرى .تهت ّم املربّية بلفت انتباه
نعرض
■■ ُ
اللوحات لألطفال ونحاورهم حولها ،وفق ُأسس العمل مع لوح ٍة  .نتم ّعن يف اللوحة ونتح ّدث ّ
خاص ،وللغة الف ّن بشكلٍ عا ّم ،وهي :الخطوط  /بقَع األلوان  /األشكال.
األطفال للمركّبات األساسيّة لهذه اللوحات بشكلٍ ّ
العاطفي وتحفيز األطفال للتعبري عن مشاعرهم تجاه اللوحة الفنية.
■ ■ تهت ّم املربية بالجانب
ّ

كل طفلٍ عىل ورق ٍة بيضاء ،وباستخدام أقالم الرصاص واملسطرة ،يرسم الطفل بشكلٍ ح ّر
■ ■يف املرحلة األوىل يحصل ّ
ٍ
أشكال هندس ّي ًة بصور ٍة عشوائ ّية .ث ّم
ً
ّجاهات مختلف ٍة ،تلتقي فيام بينها عىل الورقة ،لتُنتج
خطوطًا مستقيم ًة بات
نرتك للطفل حريّ َة تلوين األشكال.
َ
قص ولصق العديد من املوا ّد م ًعا،
■ ■يف مرحل ٍة متقدّم ٍة نع ّرف
الفني ،والتي تعتمد عىل ّ
األطفال عىل تقن ّية الكوالج ّ
ٍ
بعين ّ
بهدف تكوين شكلٍ
للقص والتلصيق مثل :عيدان
نحض مسبقًا العدي َد من املوا ّد القابلة ّ
جديد ثنا ّيئ األبعادُ ّ .
َ
فنيّة
قش ،خيطان صوف ،قطع قامش ،ص َور من مجالت وجرائد ،قطع كرتون مل ّونة...
ثقاب ،عيدان بوظةّ ،
ٍ
ٍ
إمكانيات لإلبداع بشكلٍ ح ٍّر فوق قطعة كرتونٍ كبرية ،بعد التم ّعن بلوحات كاندنسيك وموندريان.
■ ■نُفسح لألطفال

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياض ّية:
اغي والهندسة  :التع ّرف عىل األشكال والخطوط واملضلّعات.
■■ ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ
■ ■نك ّرر األنشطة حتى يتمكّن منها األطفال.
■ ■نقيم أيّام ذرو ٍة رياض ّية تحتوي معرضً ا من إبداعات األطفال.
ٍ
ورشات يف أعقاب الزيارات.
معارض فن ّي ًة ونقيم
■ ■نزور
َ
ماذا ً
أيضا
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روضة األيدي الصغيرة -المربية إسراء قاسم  -طمرة الزعبية
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kandinsky - green point - 1932

25

بيت موندريان -مدينة نيويورك 42-1941

بيت موندريان -تركيب باالحمرواالصفراالزرق واالسود1921،

لوحات بيت موندريان موجودة داخل رزمة  :ילדים נפגשים עם יצירות אומנות.
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kandinsky- Heavy between Light 1924

kandinsky- Heavy Red 1924
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نلعب ونتع ّلم
الس ُبل
للّعب دو ٌر ها ّم يف التّط ُّور العا ّم للطِّفل يف مرحلة الطُّفولة املبكّرة ،وهي الطّريق الطّبيع َّية لألطفال للتّعلُّم .يُعترب اللعب أنجع ُّ
لتطوير اسرتاتيج ّيات التَّفكري ،تعزيز ،وتنمية مهارات التَّعلُّم ،وأدا ًة مثال َّي ًة لتحقيق تعلُّمٍ ذي معنى للطِّفل.
يف ال ِّرياضيّات عىل وجه الخُصوص ُيكن عن طريق اللعب اكتساب املعرفة الحسابيَّة ،وتطوير مهارات التّفكري املختلفة ،مثل :املقارنة،
ِّفل عن َرغ َب ٍة ،وهكذا يتد َّر ُب عىل املعرفة واملهارات إىل أن
حل امل ُشكالت ،والتّذكُّر ،يف ك ُّل لُعبة يُشارك فيها الط ُ
التَّعميم ،صياغة فرض ّياتّ ،
يتم َّك َن منها متا ًما بطُأمنين ٍة (.)1
ألعاب مختلفة ٍومتن ِّوع ٍة ت ُساه ُم يف دعم
انطالقًا من هذه الفرض َّية فإنّنا نحن ُمربِّيات رياض األطفال موكَّالتٌ بإثراء عامل الطِّفل ،من خالل ٍ
السليم ،واإليجا ّيب ،وإتاحة أكرب عد ٍد من ال ُف َرص مل ُعايشة تجربة ال َّنجاح واالقتدار ،الّتي تبني له تص ُّو ًرا إيجابيًّا ،وثق ًة بال ّنفس تُساع ُده
تط ُّوره َّ
واكتساب مهار ٍ
ات جديدة (.)2
مهم ٍت أخرى،
يف اإلقدام عىل محاولة ِّ
ِ
حل ّ
سنعرض عليك يف األبواب األربعة التَّالية أنوا ًعا مختلفة من األلعاب التي تهدف إىل تطوير مهار ٍ
ات رياض ّي ٍة متع ّدد ٍة بشكلٍ ُمبارش .إال أ َّن
ُ
خاصة أ َّن األطفال مييلون إىل مثل هذا ال َّنوع من األلعاب ألنّهم مييلون بطبيعتهم إىل التّناف ُِس،
هذه األلعاب ال تخلو من عامل املنافسةَّ ،
ويرغبون يف ك ُّل حني وأوان يف إظها ِر قدراتهم ،وأدائهم الذي يفوق أدا َء رفاقهم.
لأللعاب التّنافُسيَّة حسناتٌ كثرية ،فهي ت ُث ُري ال ّدافعيَّة ال ّداخليَّة والخارجيَّة ،وهي تُثري التّح ّديات لدى الطِّفل ،وتُش ِّج ُعه عىل توسيع ُحدود
ُتيح له التّعا ُم َل مع ال ّنجاح والفشل ،ولكن من ناحي ٍة أخرى قد تكون األلعاب التّنافُس َّية عامالً ُمه ِّد ًدا ،و ُمن ِّف ًرا ،بل ضا ًّرا باألطفال
قُدراته ،وت ُ
(.)3
السياق أن ت َ
تجري اللعبة التّنافُس َّية
ُدرك امل ُربِّي ُة نو َع اللعبة وس َريها ،سواء من ق َبلها ،أم من ق َبل األطفال .من امله ّم أن َ
من امله ّم لنا يف هذا ِّ
ٍ
ُتيح امل ُربِّيَ ُة أثناء اللعب التَّنافُيس
ّ
كهدف
يف ُمنا ٍخ ُو ِّدي ،حيث التّشدي ُد عىل املتعة والتَّعلُّم ،وليس عىل التَّنافُس
مستقل! من امله ّم أن ت َ
فشل،
فس هذا الوضع عىل أنّه ٌ
رشع َّية ارتكاب األطفال لألخطاء ،بل توضح ل ُهم ،وتتم َّرس معهم بالتّعا ُمل مع أوضاع الفشل يف الحياةّ ،
وأل يُ َّ
أو هزميةٌ ،بل عىل العكس ،جعلُه فُرصة للتَّعلُّم من األخطاء.
ُ
يجب تنفيذ
التَّد ُّرج هي كلمة املفتاح عندما نلعب ألعابًا تنافُس َّية مع األطفال يف مرحلة الطُّفولة امل ُبكِّرة .كُلّام كان
األطفال أصغر ُعم ًرا ال ُ
لُعب ٍة يُعطى فيها "الفائ ُز" جائزة كبرية ،بينام ُ
"الخاس" ُعقوبَةً .تستطي ُع امل ُربِّي ُة بسهول ٍة إيجا َد بديلٍ
أسايس للعب ٍة تكون بال فائزين،
ينال
ُِ
ّ
وبال خارسين ،أو البحث عن بدائل لألطفال الذين يفشلون ،أو يخرسون ،عىل سبيل املثال :بدالً من الخروج من اللعبة ،أو اإلعالن عنهم
خاص ،أو بشكلٍ عا ّم (.)4
كخارسينُ ،يكن تكليفهم مبها ّم مختلفة لها عالق ٌة بتلك اللعبة بشكلٍ ّ
ُ
األطفال أكرب ُعم ًرا ُيك ُن إبراز ُعنرص املنافسة يف اللعبة ،ولكن كام ذكرنا آنِفًا مع إعطاء تفسري ،والتّشديد عىل التَّعلُّم ،واأله ّم
وكلّام كان
من ذلك عىل االستمتاع باللعب.

1.1כאן בונים בכיף ,יעל קסנר ברוך – דוד ברודי.
2.2משחק הכיסאות ותחרותיות בגיל הרך ,משה פרנקל.
3.3משחק הכיסאות ,פעילות גופנית בגיל הרך ,אפי הר-נוי.
4.4نفس المصدر.
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الباب ال ّر ابع

ألعاب شعب ّية

الباب ال ّر ابع

ألعاب شعب ّية
ّ
بشتى
يش ّكل اللعب جزءً ا من عالم األطفال وتنشئتهم االجتماعيّة ،وهم يستمتعون بال ّلعب
أنواعه .واأللعاب الشعبية هي خير دليل على إبداع وابتكار األطفال ،فعلى الرغم من احتكامها
َ
ّ
خاصة بها في أغلب ٍ األحيان ،إال أنها تبيح لألطفال حر ي َّة الممارسة ،وتمنحُ هم
قوانين وقواعد
إلى
بدءً
ا من استثمارهم للخامات البيئيّة المحليّة
المسؤولية عن إخراج أيّة لعبة إلى حيّز التنفيذ،
المُ تاحة ،حيث يجمعون موادّ ٍ
ً
ّ
َّ
بسيطة ومتنوّ عة كتلك المتوفرة في بيوتهم من مخلفات ومتروكات
ٍ
ملقاة في الشوارع واألحياء مثل :الحجارة ،الحبالٍ ،
ً
َ
القطع
يعثرون عليها
منزلية ،أو تلك التي
ٍ
ً
ً
ٌ
ّ
ليصمّ
موا ويخططوا لعبة جماعيّة ،يشترك فيها عدد من
الخشبية ،أغصان األشجار واألقمشة،
َ
قوانين ل ّلعبة ،تحديد األدوار بعد إجراء القرعةّ ،
ثم تحديد الفائز .من هنا
األطفال من خالل وضع
ً
ّ
تتخذ األلعاب الشعبيّة أبعادًا تربويّة وتعليميّة ونفسيّة ،إضافة إلى األبعاد السلوكيّة والمعرفيّة
والوجدانيّة (.)1
ً
مجموعة من األلعاب الشعبيّة التراثيّة التي تتميّز برعايتها وتحفيزها
نقترحُ في هذا الباب
للقدرات الرياضيّة ،لدى األطفال في جيل ال ّر وضة والبستان.

التاث يف الروضة والبستان ،لذا ننصح املر ّبية باستثامر املواسم االجتامع ّية املالمئ ِة
كثري ٌة هي ُف َر ُص العمل مع ّ
لها( ،مثل موسم الزيتون /األعياد /مواسم البقول وغريها) ،لتطوير األلعاب الشعب ّية املالمئة ،وتطوير الحساب من
خاللها•.
ألعاب شعب ّي ٍة من األهل واألجداد .قد نستضيف أجدادَا ،ونقارن بني األلعاب الرتاث ّية والحديثة.
َ
■ ■نجمع
تفاصيل ٍ
املناسبة ،أو إتاح ُة الفرصة لألطفال ليختاروا
مناسب ٍة مالمئ ٍة واقرتا ُحها لألطفال مع اقرتاب َ
قبل أن نبدأ ■ ■ميكن اختيار اللعبة وفق َ
ألعاب.
من بني ما جمعوا من ٍ
■ ■نُ ِعدّ مع األطفال مساح ًة مالمئة لأللعاب ،ونحدّد املوا ّد املطلوب َة للعبة ،تحدّيات وقواعدَ اللعبة.

هيّا نلعب
خاص ًة
■ ■إضاف ًة إىل املرح وامل ُتعة ،توفّ ُر األلعاب الشعبيّة فرص ًة لتنمية الكثري من املهارات الحركيّة ،واالجتامعيّة ،والذهنيّة ،والحسابيّةّ ،
َ
األطفال عن اللعب الحريكّ.
التكنولوجي الذي أبع َد
ظل التط ّور
يف ّ
ّ

■ ■توفّر األلعاب الشعب ّية فرص ًة للتفاعل بني األجيال ،ورشاكات األهل واألجداد بطريق ٍة ممتعة وحيويّة.

■ ■نوضح اللعبة لألطفال ،ونُفسح لهم َ
خاصة بهم ،ونُتيح لهم اللعب والتم ّرس باللعبة بشكلٍ ح ّر.
املجال إلضافة قوانني ّ
■ ■نهت ّم باملجاالت الرياضيّة ونلفت انتبا َه األطفال إليها.

1.1األلعاب الشعبية الفلسطينية ،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا.
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لعبة إصابة الهدف بمساعدة حبّات الجوز
الموا ّد الالزمة

لكل مشرتك.
■ ■مثار جوز ،علبة فارغة ّ
ٍ
بلدات مع ّين ٍة ُعرفت نفس اللعبة باستخدام البنانري ،ومن املمكن تنفي ُذها مع موا ّد من البستان ،مثل الخرزَ ( .يجدر االستام ُع إىل
■ ■يف
مق َرتحات األطفال للموا ّد املالمئة).

َ
سير اللعبة

يسهل َرمي الثّمرات فيه .نح ّدد مساح ًة للثمرة األ ّم ،ونح ّدد عىل بُ ٍ
عد منها خ َّط البداية لالعبني.
■ ■نختا ُر مكانًا مسطّ ًحا ومستويًا يك َ

رش حبّ ٍ
ات لتسهيل مفهوم الجمع والطرح يف حدود
■ ■يُحيص ّ
كل طفلٍ كميّ ًة مت َفقًا عليها من الثمرات ويضعها يف علبته( ..قد نختار ع َ
عرشة).
■ ■نختا ُر الثمر َة األ ّم ،ونضعها يف منتصف املساحة املسطحة .يتوزّع املتسابقون عىل طول خ ّط البداية.

يحصل عليها ،ويض ّمها إىل مثاره وتبدأ اللعبة من جديد .أ ّما
ُ
■ ■يرمي الالعب األ ّول مثر َة جو ٍز بات ّجاه الثمرة األ ّم محاوالً إصابتها :إذا أصابها
إذا مل يُصبها فتبقى مثرته مكانها وينتقل ال ّدور إىل الالعب الثاين محاولً إصابة الثمرة األ ّم أو مثرة الالعب األول.
كل مثار الجوز إىل مثاره ويكون الفائ َز يف هذه املرحلة.
■ ■تستم ّر اللعبة حتى يتمكّن أحد الالعبني من إصابة إحدى الثّامر .حينها يض ّم ّ
ٍ
ربح من مثار.
كل
كل مرحل ٍة ،وبعد تحديد الطّفل الفائز يُحيص ُّ
■ ■يف نهاية ّ
رس أو َ
مشارك عد َد مثاره ،ويفحص كم خ َ

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :الع ّد -اإلحصاء – مقارنة املجموعات.
َ
بعين رياضيّة
ٍ

بستان المحبة  -المربية نهاد مصاروة  -كفرقرع
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حجلة التّسعة  /حجلة الطيّارة
"ال َح ْجلة  :لعبة لألطفال ،يخطَّون عىل األرض مربّ ٍ
عات يدفَعون فيها حجراً أو نحوه َح ْجالً من مربّع إىل مربّع" (قاموس املعاين).
الموا ّد الالزمة:

■ ■حجر أملس (مفضّ ل من قطعة شايش).
■ ■ رسم تخطيط عىل األرض.

سير ّ
َ
النشاط:

■ ■يرسم األطفال تخطي َط "الحجلة" التي يختارون عىل األرض ،مع تحديد األرقام داخل التخطيط.
الالعب الحج َر باتّجاه العدد  1ث ّم يقرتب من الحجر ،ومن خالل
■ ■بعد تحديد األدوار يقف األطفال عىل بُعد مرتَين من التخطيط .يلقي
ُ
القفز عىل رجلٍ واحدة عليه أن يح ّرك الحجر بالرتتيب عىل التّخطيط من العدد  1وصولً إىل العدد  9أو العدد  ، 10رش َط أن ال يخرج
كل م ّرة.
الحجر خارج إطار العدد الذي يصل إليه الطفل ّ
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
أحادي القيمة -تشخيص ومتثيل كم ّيات.
تصاعدي وتناز ّيل  -تناظر
■ ■مفهوم العدد :ع ّد
ّ
ّ
■ ■كتحدًّ إضايفًّ بإمكان األطفال القفز عىل التخطيط باالتّجاه املعاكس مبارش ًة بعد الوصول إىل العدد  9أو .10
َ
بعين رياضيّة
ٍ

روضة األيدي الصغيرة -المربية إسراء قاسم  -طمرة الزعبية
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كم معك؟
الموا ّد الالزمة:

■ ■ 6بذور مشمش أو  6بنانري.
َ
سير اللعبة:

بعي ًدا عن نظر باقي املشرتكني ،يوزّع أح ُد املتسابقني بذو َر املشمش أو قط َع البنانري يف كفّيه ويغلقهام جيّ ًدا .ثم يعرض كفَّيه املغلقتني
أمام زمالئه باتّجاه األسفل ويسأل :كم معي؟
كف .الفائز هو الذي ينجح يف التّخمني.
يحاول بقيّة األطفال أن يخ ّمنوا كم بذرة مشمش معه يف ّ
كل ّ
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :ع ّد -إحصاء -تفريق وتجميع.
َ
بعين رياضيّة
ٍ

روضة األيدي الصغيرة -المربية إسراء قاسم  -طمرة الزعبية

لعبة الحجارة الخمسة (الخمس حجارةّ /
الزقلة)
الموا ّد الالزمة

(حصيات).
■ ■خمسة حجارة صغرية ملساء َ

سير ّ
َ
النشاط

ُ
خمس قطعٍ من الحىص أمامه عىل األرض ،ث ّم يلتقط
■ ■يجلس املشرتكون عىل األرض وتبدأ اللّعبة بعد إجراء القرعة .يضع
املشرتك األول َ
الساقطة من أعىل ،يكون قد التقط حصا ًة أخرى من األرض ،فيصبح يف يده
إحداها ويقذفُها إىل أعىل ،وقبل أن يتلقّف الحصاة ّ
حصاتان.
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■ ■يف املرحلة الثانية يرمي املشرتك إحدى الحىص من يده إىل أعىل ،ويلتقط حصا ًة ثاني ًة من األرض ،فيصبح يف يده ثالث قطَع.
ٍ
حىص.
■ ■يف املرحلة الثالثة يلقي بحصا ٍة أخرى من يده إىل أعىل ويلتقط ال ّرابعة من األرض ،فيصبح
عندئذ يف يده خمس ً

كل الحىص م ًعا إىل أعىل ثم يتلقّاها بظاهر كفّه ،ل ُيعاو َد رم َيها م ّر ًة ثاني ًة إىل أعىل يك تسق َط هذه امل ّرة عىل باطن كفّه.
■ ■يرمي املشرتك َّ
عندها فقط يكون املشرتك قد فاز بالحىص الخمس (الخمس حجارة -التسمية الشعبية) ثم ينتقل ال َّدور بعده للمشرتك اآلخر .إذا مل
ينجح الالعب بالتقاط الح َجر امللقى يف الهواء ،أو مل يتمكّن من التقاط أحد الحجارة عن األرض يخرس دوره.
■ ■كتحدّ ٍ
يات إضاف ّي ٍة للعب ،بإمكان الالعب قذف حج ٍر واحد يف الهواء والتقاط حج َرين أو ثالثة عن األرض قبل التقاط الحجر
امللقى.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :ع ّد – إحصاء.
َ
بعين رياضيّة
ٍ

المقاعد الموسيقيّة (الكراسيُّ الموسيقيّة)
الموا ّد الالزمة

ٍ
بواحد من عدد املشرتكني.
أقل
■ ■مقاعد بكم ّية ّ

سير ّ
َ
النشاط

ايس مرت ّب ًة بخ ٍّط مستقيم أو بشكل دائر ٍة مغلقة ،ومع انطالق املوسيقى (أو عزف طفلٍ إضا ّيف عىل آل ٍة موسيق ّية) ،يَدور
■ ■توضع الكر ُّ
ايس.
األطفال املشرتكون حول الكر ّ
كريس ،يخرج من اللعبة .تتك ّرر العمل ّية ع ّدة
ُ
■ ■عند توقُّف املوسيقى يسارع املتسابقون للجلوس،
والطفل الذي مل ينجح يف الحصول عىل ّ
ٍ
مبقعد واحد.
أقل من عدد الالعبني املتبقّني
ايس ّ
كريس آخر ،حتى نحاف َظ عىل عدد الكر ّ
مرات ،ويف كل م ّرة يت ّم استبعاد ٍّ
■ ■تنتهي اللعبة حينام يخرج جميع الالعبني ويكون الفائز هو الذي استطاع االحتفاظ ٍ
مبقعد له حتّى النهاية.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
أحادي القيمة.
تصاعدي وتناز ّيل -إحصاء  -تناظر
■ ■مفهوم العدد :ع ّد
ّ
ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ
ايس ،وذلك إلتاحة املجال لألطفال
مالحظة :ترسيخًا لق َيم املشاركة والتعاون نقرتح عىل املربّيات ّ
الصيغ َة اليابان ّية من لعبة املقاعد /الكر ّ
للمشاركة وال ّتعاون ،وتذويت ق َيم إيجاب ّية.
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ّ
بالنسخة اليابانية
الكراسي
لعبة
ّ
الموا ّد الالزمة

أقل من عدد املشرتكني بواحد.
■ ■مقاعد ّ

سير ّ
َ
النشاط

دائري ،ومع انطالق املوسيقى يدور األطفال حولها.
■ ■نرت ّب املقاعد بشكل ٍّ

كل دور ٍة ينقص عدد
■ ■عند توقّف املوسيقى ،عىل األطفال احتضان بعضهم البعض ليتمكّنوا من الجلوس جمي ًعا عىل املقاعد .ويف ّ
رس الجميع.
يظل ثابتًا ال يتغري ،وعليهم أن يتأكدوا ّ
املقاعد بينام عدد األطفال ّ
كل مر ٍة أن ال يبقى أح ُدهم دون مقعد حتى ال يخ َ
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
ٍ
لعالقات يف الفراغ.
برصي
اغي والهندسة :وصف كالمي ومتثيل ّ
■■ ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ

بستان الرازي -المربية هناء حماد  -المقيبلة
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ّ
"صفت" (رتّب) أو X-o
لعبة

الموا ّد الالزمة

لكل مشرتك.
■ ■ 3حجارة متقاربة الحجم ّ

عدد الالعبين

■ ■اثنان.

سير ّ
َ
النشاط

خانات أو مربّ ٍ
ٍ
متقابلي حولها.
عات صغرية ،ويجلس الالعبان
مقس ًم إىل تسع
■ ■نرس ُم عىل األرض أو عىل مسطَّ ٍح ً
شكل مربّ ًعا كب ًريا ّ
َ

■ ■تبدأ اللعبة بعد إجراء القرعة ،وبالتّنا ُوبّ ،
العب أن يرت ّب حجارته (حصاه) يف خ ٍّط مستقيم ،سواء كان خطًّا عموديًّا أو أفقيًّا
يحاول ّ
كل ٍ
صف ،وهكذا يكون هو الفائز.
أو وسطيًّا أو قُطريًّا ،ومن يفعل ذلك أ ّولً يقول" :صفّت" أي أ ّن الحىص ترتّبت يف ّ
يحرص الالعب األ ّول عىل وضع حصاته يف الخانة الوسطى من املربّع الكبري ،بحيث تتيح له
■ ■من تقن ّيات هذه اللعبة األساس ّية أن َ
التح ّك َم باللعبة بصور ٍة أفضل ،وأن َ
العب قط َع الطّريق عىل زميله ،من خالل وضع حصاه يف إحدى الخانات التي ال يستطيع
يحاول ّ
كل ٍ
تشكيل خ ٍّط مستقيمٍ من خاللها.
َ
معها الالعب الثاين
العب
العب ب َدوره ،ينقل حصا ًة واحد ًة فقط يف كل م ّر ٍة ،برشط أال يتخطّى خان ًة فارغ ًة أو يتجاوز خان ًة مملوءة ،حتى يتمكّن ّ
■■ ّ
كل ٍ
كل ٍ
كل مرة أن يرت َّب حجارته يف خ ٍّط مستقيم ،أو أال يدع مجالً لزميله ل َوضع حصاه يف خ ٍّط مستقيم.
يف ّ
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياض ّية:
أحادي القيمة.
■ ■مفهوم العدد  :الع ّد – التناظر
ّ
والهنديس  :تشخيص وتسمية خطوط مستقيمة.
اغي
■■ ّ
ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ

ماذا ً
أيضا

■ ■نُتيح لألطفال متابعة مامرسة األلعاب بحريّ ٍة بعد متكّنهم منها.
ٍ
ومباريات مبشاركة األجداد أو األهل.
■ ■نقيم أيّا َم ذرو ٍة
ألعاب شعبية.
■ ■نقيم أيّام ذرو ٍة لعنقود رياض أطفا ٍل مبسابقات ٍ
ألعاب جديدة بنمط األلعاب الشعبيّة ،من املوا ّد املتوفّرة يف ال ّروضة /البستان.
■ ■نتيح لألطفال ابتكا َر ٍ
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الباب الخامس

أدوات رياض ّية

الباب الخامس

أدوات رياض ّية
ً
مجموعة من "األدوات" التي من شأنها أن تساع َد المر بّية في تحقيق مختلف
نقترح في هذا الباب
ٌ
ّ
األهداف الرياضيّة بما يتناسب ومستوى األطفال .هذه األدوات هي وسيلة مساعدة للمر بّية وللطفل
ُ
تحقيقها
على حدٍّ سواء ،إذ بإمكان المربية استثمارُها لتنمية المهارات واألهداف الرياضيّة المُ راد
ٌ
ّ
كفيلة بتحويل ّ
وبالتالي تُحيل
رياضي من مجرّد إلى محسوس
أي موضوع/هدف
لدى األطفال .فهي
ّ
ٍ
ٍ
تجارب األطفال األولى في تع ّلم الرياضيّات ٍ
إلى خبرات مثيرة للفضول ،للحماس وللتحدّ ي ،وتساهمُ
َ
ٍ
ٍ
ً
ّ
َ
تجذب اهتمام األطفال
في إدراكهم لشتى المفاهيم واألهداف الرياضيّة بشكل أعمق ،إضافة لكونها
ُ
وتعزز دافعي َّتهم ،وتُسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهمٍ .
ّ

قبل أن نبدأ

ٍ
بأدوات متن ّوعة.
■ ■نُغني ال ّروضة /البستان
ٍ
الستعامالت رياض ّية.
■ ■نسعى الستثامر األدوات املتوفّرة
■ ■نُتيح الفرص َة لألطفال للتع ّرف عىل األداة والتم ّرس بها بحريّ ٍة كاملة.
ُفسح َ
َعب من ّوعة :متوقَّعة وغري متوقَّعة.
املجال لألطفال الكتشاف واخرتاع احتامالت ل ٍ
■ ■ن ُ

هيّا نلعب
كل لعب ٍة هي وسيل ُة متع ٍة وترفي ٍه أ ّو ًل وأخ ًريا.
■■ ّ
كل نشاط.
■ ■نحافظ عىل روح املرح يف ّ
■ ■نُتيح لألطفال اختيا َر ال ّنشاط الذي نط ّوره.
■ ■نلعب بالطرق التقليديّة وبطرقٍ مبتكرة أيضً ا.

أهداف وتنمية مهار ٍ
ٍ
ات رياض ّي ٍة منشود ٍة لدى
نقرتح نشاطَني إضاف َّيني ،لتحقيق
التقليدي لألداة
إضاف ًة لالستعامل
ّ
ُ
األطفال يف جيل ال ّروضة والبستان.
اخترنا لك
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األشكال الهندسيّة العجيبة

كل طفلٍ عىل بطاق ٍة فيها لوحة (رسم) من األشكال العجيبة ،ليقو َم بتبليط هذه اللوحة
التقليدي لهذه األداة يحصل ّ
■ ■يف االستعامل
ّ
َ
األشكال املطابقة للّوحة متا ًما.
مستخد ًما

معي ،وعيه أن يبلّط البطاقة من الداخل
يحصل الطّفل عىل بطاق ٍة مخط ٍّط عليها إطا ٌر
ُ
■ ■يف مرحل ٍة متق ّدم ٍة
خارجي فقط لرسمٍ ّ
ّ
السليمة.
باستعامل األشكا ِل العجيبة بالطريقة ّ

خاص ًة اتّباع االتجاه
َ
افق املربّية
■ ■يف كال املرحلتَني تر ُ
الطفل أثناء قيامه بامله ّمة ،وتساع ُده يف مطابقة الشّ كل املطلوب عىل اللوحةّ ،
السليم.
ّ
■ ■بعد االنتهاء من تبليط البطاقة ،باإلمكان تحفيز الطّفل عىل تصنيف األشكال املستع َملة ،باإلضافة إىل ع ّد وإحصاء الك ّمية املستع َملة
كل شكلٍ ،وتوثيق العمل ّية من خالل قامئ ٍة عاموديّة لتوضيح النتائج.
من ّ
(مناسب فقط للبطاقات التي مل يت ّم استخدام الشكلني الربتقا ّيل واألبيض يف تغطيتهام) :
سؤال تحدٍّ:
ٌ

■ ■ما هو عدد األشكال املستع َملة؟

■ ■كيف بإمكاننا أن نبلّ َط البطاقة باستعامل عد ٍد أكرب من األشكال؟

ّ
ُّداسي
كل الس
نشاط  :1نب ّلط
الش َ
ّ
ُ
نحاول م ًعا (األطفال مبرافقة املربّية) تبلي َط هذا الشّ كل
السدايس (اللون األصفر).
كل طفلٍ عىل الشّ كل
■ ■يف املرحلة األوىل ،يحصل ّ
ّ
بواسطة نو ٍع ٍ
واحد من األشكال الهندس ّية من اللعبة :مثلّث (أخرض) ،شبه منحرف (ليلييكّ) ،أو معني (أزرق ) ،وعىل ورق ٍة خارج ّية
كل شكلٍ للتبليط.
نوث ّق عد َد القطع التي استخدمناها من ّ

دايس بواسطة نو َعني من األشكال الهندسيّة ،ونفحص االحتامالت.
■ ■يف املرحلة الثّانية نبلّ ُط الشّ َ
كل ّ
الس ّ

دايس بواسطة ثالثة أنوا ٍع من األشكال الهندسية ونفحص االحتامالت.
■ ■يف املرحلة الثالثة نبلّط الشّ َ
كل ّ
الس ّ

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياض ّية:
برصي ألجسام وأشكا ٍل موجودة يف الفراغ.
اغي
والهنديس  :إدراك ّ
■■ ّ
ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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نشاط  :2نماذج نمطيّة من أشكال هندسية
ٍ
شكلٍ

كل
خمس قطَع من ّ
■ ■نستعمل َ

السدايس ،املعني وشبه املنحرف.
من األشكال التالية :املثلّث،
ّ

خمس م ّرات.
منطي لشكلَني أو ثالث ٍة ،بحيث تتك ّرر وحدة التكوين َ
■ ■مبرافقة املربّية يقوم األطفال ببناء سلسل ٍة من منوذ ٍج ّ
يل لألشكال التي تلزم لبناء منوذ ٍج
يل لألشكال؟ عد َد األشكال املستع َملة من ّ
كل نوع؟ والعدد الك ّ
■ ■بعد إنتاج السلسلة نفحص :العدد الك ّ
تتك ّرر فيه وحدة التكوين  10م ّرات؟
■ ■نبني السلسلة بحيث تتك ّرر وحدة التكوين  10م ّرات ونقار ُن اإلجابات.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :مناذج منط ّية.
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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"التّنغرام"

السبع عند ترتيبها مع بعضها
"التّنغرام" هي لعب ٌة صينيّ ٌة قدمية تتك ّون من سبعِ قطَع :مربّع ،متوازي أضالع وخمسة مثلّثات بأحجامٍ مختلفة .هذه القطع ّ
شكل مربّ ًعا.
البعض بطريق ٍة معينة تنتج ً

كل طفلٍ عىل بطاق ٍة صورة لشكلٍ ما ( مثالً :قطة أو بطّة) ،وعليه أن يبلّط الشكل مستعمالً
التقليدي للّعبة ،يحصل ّ
■ ■ يف االستعامل
ّ
كل القطع.
َّ
ٍ
يل مل َوضع كل قطع ٍة من القطع ،بينام يف املستوى األعىل تكون البطاقات
■ ■قد تكون البطاقات مبستويَني :املستوى األ ّول مع
تخطيط داخ ّ
كل قطع ٍة بشكلٍ سليم من خالل تحريك القطعة ووضعها يف االتجاه
بدون تخطيط .ويف كال املستويَني عىل الطّفل تحديد موقع تبليط ّ
املناسب.

نشاط  :1نتعرّف على التنغرام
■ ■يف املرحلة األوىل :تعرض املربّية لعبة التنغرام أمام األطفال ليتع ّرفوا عليها وعىل املضلّ ّعات السبعة املك ّونة لها .يتع ّرف األطفال عىل
تحسسها وع ّد أضالعها ورؤوسها .
هذه املضلّعات ويس ّمونها ،بعد ّ

ٍ
ومامرسات باستعامل املضلّعات عن طريق حزازير.
■ ■يف املرحلة الثانية  :تتيح املربّية لألطفال فرص َة إجراء تجارب
ً
مثل :
• •هيّا نبني مربّ ًعا بواسطة شكلَني فقط من أجزاء التنغرام.

• •هيّا نبني مربّ ًعا بواسطة ثالثة أشكا ٍل فقط من أجزاء التنغرام.
مستطيل بواسطة أربعة أشكا ٍل فقط من أجزاء التنغرام.
ً
• •هيّا نبني
يف املرحلة الثالثة :
• •هيا نبلّط املثلث الكبري بواسطة  3أشكال من أجزاء التنغرام.
• •هيا نبلّط املربّع بواسطة شكلني من أجزاء التنغرام.

الرباعي ) بواسطة شكلَني من أجزاء التنغرام.
متوازي األضالع ( الشكل
• •هيا نبلّط
َ
ّ
يف املرحلة الرابعة:
ومستطيل.
ً
السبعة ،وننتج منها األشكال التالية  :مثلثًا ،مربّ ًعا
• •هيا نستعمل املضلعات ّ
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مالمئة للموضوعات واألهداف الرياض ّية:
أسايس عىل املضلعات.
والهنديس :تع ُّر ٌف
اغي
■■ ّ
ّ
ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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ّ
المكعبات المتداخلة

مبنى ثال َّيث األبعاد بشكلٍ ح ّر ،أو االستعانة
يف االستعامل
ّ
يبني عىل املسطّح املرفق مع األداة ً
التقليدي لهذه األداة بإمكان الطفل أن َ
كالمي ومتثيلٍ وإدر ٍ
ٍ
برصي لألجسام املوجودة يف الفراغ.
اك
بوصف
بالبطاقات املرفقة .يتم ّرس الطفل من خالل البناء يف الحالتني
ّ
ّ

نشاط  :1قياس أطوال
مثل :عند ترتيب أحد مراكز العمل ،عند تحضري موا ّد ٍ
إبداعي ،عند
نشاط
قياسا لألطوالً ،
■ ■ميكن تنفيذ هذا النشاط يف ّ
كل سياق يتطلّب ً
ّ
تحضري ركنٍ للعب يف الساحة وغريها .باإلضافة لذلك نطرح هنا منوذ ًجا مو َّج ًها للعمل.
كل طفلٍ من املجموعة غرضً ا من مجموعة أغر ٍ
اض متوفّرة .تطلب املربّية منهم متيي َز األط َول ،وتساعدهم يف
■ ■يف املرحلة األوىل يختار ّ
السليم والصياغة األمثل للمقارنة.
التعبري ّ
ٍ
مقارنات بني غرضَ ني يف كل م ّرة ،وذلك بعد تحديد نقطة بداية ٍ
قياس مح ّددة ،حيث
■ ■يف املرحلة الثانية :تش ّجع املربية األطفال إلجراء
يوضع الغرضان عليها بشكلٍ متقارب.
السليمة يف التعبري:
وهنا أيضً ا تساعدهم املربية يف استخدام املصطلحات ّ
اإلبرة أطول من الهاتف – الهاتف أقرص من اإلبرة.
كل ٍ
غرض من األغراض باستعامل املكعبات املتداخلة (كوحدة ٍ
قياس عشوائ ّية
قياس طول ّ
■ ■يف املرحلة الثالثة :تطلب املربّية من األطفال َ
– وسيطة).
كل طفلٍ عىل غرضه ،يضعه عند نقطة بداي ٍة متّفق عليها ،ثم يُنتج سلسل ًة من املك ّعبات املتداخلة بالتّوازي مع الغرض.
يحصل ّ
يف ال ّنهاية يع ّد الطفل ويُحيص عد َد املك َّعبات املتداخلة ،ونجري مقارن ًة ألطوال جميع األغراض.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفاهيم ك ّمية يف الحياة اليومية :عالقات الكرب – القياس بوحدات عشوائية.
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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نشاط  :2نُنتج قطارات
كل لون.
كل فريق من األطفال عىل  10مك ّعبات –  5من ّ
■ ■يحصل ّ

بات متداخلة باستعاملهم للونٍ ٍ
واحد أو لونَني .يوث ّقون القطا َر ال ّناتج عىل ورقة مربّ ٍ
■ ■يحاول األطفال أن يبنوا قطا ًرا من  3مك ّع ٍ
عات
جانبيّة.
إنتاج قطار ٍ
برتتيب مختلف ،ويستم ّرون بالبناء والتوثيق حتى نتأكّد من إنتاج جميع اإلمكانيات.
ات من  3مك ّعبات
ٍ
■ ■يواصل األطفال َ

أسئلة ّ
للنقاش:

كل اإلمكانيات؟
■ ■كيف ميكن أن نرت ّب القطارات يك نتأكد أنّنا أنتجنا ّ
■ ■كم قطا ًرا مختلفًا يوجد لدينا؟

■ ■نأخذ قطا َرين ونقارن بينهام :مباذا يتشابهان؟ مباذا يختلفان؟
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :عد – إحصاء – مناذج منطية.
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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"الدّومينو"

ٍ
وكل جز ٍء عليه مجموعة
مقسم ٌة إىل جز َءين بواسطة خ ٍّط يف منتصفهاّ ،
مستطيالت عددُها  28قطعةّ .
الدّ ومينو هي مجموع ٌة من القطع عىل شكل
كل قطع ٍة ّ
من ال ّنقاط أو الدوائر متثّل الك ّميّات.

كل قطع ٍة تكون بالتسلسل التايل:
الك ّم ّيات عىل ّ

ّ
التقليدي
االستعمال

العب
كل منهام عىل  7قطع ،ويوزّعان بق ّية القطع عىل األرض كمخزن إضا ّيف يس َحبان منه .يق ّدم ّ
■ ■يشرتك يف اللعبة العبان ويحصل ٌّ
كل ٍ
الالعب األ ّول.
قطع ًة فيها كم ّيتان متساويتان ،وصاحب الك ّميات األكرب يكون
َ

■ ■يتابع الالعبان ،ب َوضع قطع ٍة ذات كم ّي ٍة مشابهة للقطعة املوجودة ،بالتّناوب ،ويف حال مل يكن لدى الالعب قطع ٌة مناسبة ،يأخذ قطع ًة
من مخزن القطَع اإلضاف ّية ،حتى تظهر القطعة املناسبة إلكامل اللعب .يحاول كال الالع َبني أن يجعل اآلخر يسحب قط ًعا أكرث ليس ّجل
نقاطًا أعىل.
■ ■ندما يتخلّص أح ُد الالعبني من كافّة القطع التي بحوزته ،يكون هو الفائز .يحسبان عد َد القطَع املتبقّية لدى الالعب اآلخر .ث ّم يبدآن
مرحل ًة أخرى.

نشاط  :1دومينو تمثيل َ
وجمع الكميّات
ِ
بطاقات الدومينو عىل الطاولة ،ويف صندوقٍ
جانبي مجموعة أغراض :خ َرز ،أغطية قناين ،بذور مشمش ،حبوب وسواها.
■ ■يرتّب الالعبون
ّ
كل العب يحصل عىل قطعة دومينو ،أن يع ّد الكميّتني يف القطعة ،ويالئم من األغراض كميّ ٍ
ات مساويةً.
يتو ّج ُب عىل ّ

أقل؟
■ ■يقارن الطفل بني الكم ّيتَني :من أكرث ومن ّ

لكل كم ّية.
■ ■باإلمكان مرافقة اللعب ببطاقات األرقام ليختار الطفل الرق َم املالئ َم ّ
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■ ■يف مرحل ٍة متق ّدم ٍة ،يجمع الطفل ك ّم ّيتَي قطعة ال ّدومينو الواحدة ،أو يجمع كم ّيتَي قطعتني من الدومينو مع االستعانة باألغراض
املحسوسة ملعرفة املجموع.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :ع ّد – إحصاء – تشخيص ومتثيل كميات.
َ
بعين رياضيّة
ٍ

نشاط  :2دومينو تحدّيات

بعد متكّن األطفال من املرحلة األوىل من النشاط ،بإمكان املربية طرح أسئل ٍة ذات طابع تح ٍّد ،مثل:
أقل من .... 5
كل القطَع التي مجموعها – 7 :أو أكرث من  ،7أو ّ
■ ■جِد ّ

■ ■جِد قطعة دومينو ،الفرق بني الطّرف األ ّول والطّرف الثاين فيها هو :واحد.

كل العب؟
حصة ّ
■ ■لدينا  28قطعة دومينو نريد أن نوزّعها عىل  7العبني 5/العبني4/العبني – كم ّ
كل العب عىل  7قطع – هل ميكن ذلك؟
■ ■إذا ك ّنا  5العبني وأ َردنا أن يحصل ّ
كل العب عىل  8قطع – هل ميكن ذلك؟
■ ■إذا كنا  4العبني وأ َردنا أن يحصل ّ
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :التفريق والتجميع.
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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ّ
المكعبات الملوّنة

يبني
التقليدي لهذه األداة يحصل ّ
■ ■يف االستعامل
ّ
كل طفلٍ عىل بطاق ٍة مخطّط عليها منوذج بناء بواسطة املكعبات املل ّونة ،وعليه أن َ
بنامذج لبناء ثنا ّيئ األبعاد وتتط ّور لنامذج بناء ثالثية األبعاد.
منوذ ًجا مطابقًا .تتد ّرج هذه البطاقات من حيث الصعوبة ،فتبدأ
َ
صف كال ّمي ومتثيلٍ وإدر ٍ
■ ■يتم ّر ُس الطفل من خالل البناء يف املرحلتني ب َو ٍ
برصي لألجسام املوجودة يف الفراغ.
اك ّ

نشاط ّ :1
أي لون يختبئ تحت الكأس؟
ٍ
ٍ

■ ■يبني األطفال مع املربية منوذ ًجا منطيًّا باستعامل املك ّعبات املل ّونة ،وتكرار النمط بعدد من الوحدات املك ّونة .يف املرحلة األوىل من
املفضّ ل بناء منوذ ٍج من لونَني ،وتكراره حتى أربع وحدات تكوين ،ويف مراحل متق ّدم ٍة باإلمكان توسيع النموذج.

■ ■بعد البناء تقوم املربّية بتغطية املكعبات األربع أو الخمس األخرية من ال ّنموذج ،بواسطة ٍ
ليتناوب
كؤوس ورق ّية صغرية غري شفّافة،
َ
التدريجي للكؤوس.
األطفال بعدها يف محاولة تن ّبؤ أو توقّع لون املكعب املغطّى بالتسلسل
ّ
■ ■يف مرحل ٍة متقدم ٍة ،ومع تط ّور النامذج وتسلسل وحدات التكوين ،بإمكان املربّية واألطفال تغطية مك ّعبات متف ّرقة وتشجيع األطفال
املخفي ،أو تغطية املك ّعبات الخمس األخرية يف النموذج وطرح سؤال ماذا يأيت هنا؟ واإلشارة اىل أحد
عىل تخمني لون املكعب
ّ
الكؤوس.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :مناذج منطية.
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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نشاط  :2أبراجٌ ملوّنة
■ ■يف مجموع ٍة صغرية ،نوفّر لألطفال كم ّي ًة كبري ًة من املك ّعبات امللونة ليص ّنفوها حسب األلوان .ثم يع ّدون ويُحصون كم ّي َة املك ّعبات
كل لون.
من ّ
منطي مك ّون من خمس وحدات تكوينٍ عىل األقل.
■ ■تطلب املربّية من ّ
كل طفلٍ بنا َء بر ٍج من املك ّعبات باستخدام لونَني فقط ،بتسلسلٍ ّ
مثال :أحمر – أخرض –أحمر-أخرض.
كل طفلٍ ب َدوره ِ
منوذج بُرجه أمام األطفال ،ونقارن بني النامذج حتى نستنتج أ ّن النامذج تختلف يف األلوان إال أنّها تتشابه يف
يصف
■ ■ ُّ
َ
تركيب وحدات التكوين.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :مناذج منطية.
َ
بعين رياضيّة
ٍ

ماذا ً
أيضا

ٍ
بطاقات إىل صندوق األدوات ،يك يتس ّنى لجميع األطفال
■ ■نوث ّق األنشطة التي تفا َعل معها األطفال ،نضيفها يف
مامرستها أكرث من م ّرة.
ٍ
املجال لألطفال القرتاح ٍ
■ ■نُفسح َ
استعامالت إضاف ّي ٍة لألدوات.
أدوات إضاف ّية ،أو
ٍ
وورشات حساب ّيةً ،تجمع كافّة األدوات التي تع ّرف إليها األطفال.
■ ■نقيم أيّام ذرو ٍة
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ّ
السادس
الباب

لُعبة في علبة

ّ
السادس
الباب

لُعبة في علبة
ّ
تتوفر الكثي ُر من األلعاب التي تُباع في األسواق ،في ع َلب جاهزة،
في معظم البساتين والرّوضات،
ومزوَّ دة بتعليمات وقوانين َلعب ،ويستمتع بها األطفال في أزواج أو مجموعات صغيرة ٍ .معظمٍ
هذه ٍ
يعتم ُد بشكل كبير على استراتيجيّة َلعب محدّ دة ،إال ٍأنها ال تخلو ٍ
ٍ
ّ
الحظ .وفي
أبدًا من
األلعاب
فوز أحد ٍ
األساسي من اللعبة هو ٍ
أغلب األحيان يكون الهدف ٍ
الالعبين على اآلخرين.
ٍ ّ
َ
مجموعة ألعاب تتمي ُّز بمساهمتها الواضحة في تطوير المهارات الرياضيّة لدى
نقترحُ في هذا الباب
ِ
ِ
ٍ
األطفال.

قبل أن نبدأ

■ ■نطّل ُع عىل كافّة األلعاب املتوفّرة يف ال ّروضة/البستان ،ونفحص إمكانيّات تطوير الرياضيات من خاللها.
■ ■نوفّر ألعابًا تالئم أهدافًا ومهار ٍ
ات رياضيّ ًة لدى أطفال ال ّروضة/البستان.
■ ■نحرص عىل توفّر كافّة أقسام اللعبة ،وبشكلٍ آمنٍ للعب.
نخصص مساح ًة كافية ،ونالئم عدد األطفال لسري اللعبة.
■■ ّ

هيّا نلعب
الريايض.
■ ■نالئم اللعبة الحتياجات األطفال ومستوى تط ّورهم
ّ
َ
كل محاول ٍة منهم.
األطفال بدعم وتشجيع ّ
■ ■نحرص عىل بداي ٍة مش ّوقة للعبة ،ونحاف ُظ عىل روح املتعة ،ونرافق
يايض واللغة الرياضية السليمة أثناء اللعب.
■ ■نهت ّم ّ
بالسياق ال ّر ّ
■ ■نط ّور حوار ٍ
ات مع األطفال تتض ّمن :تخمينات ملضمون اللعبة ،وصف ما نراه وربطه مع التجارب الشخص ّية ،ومع
مضامني أخرى من حياة البُستان.
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حدّد ات ّ َ
جاهك
هذه اللعبة متوفّر ٌة يف األسواق بأسام ٍء متع ّدد ٍة ،منها "بلونرت" أو "تويسرت" .مسطّح اللعب عبارة عن قطعة ٍ
مقسم ٍة اىل أربعة
قامش كبري ٍة ّ
كل
مقسمة إىل أربعة أقسام .ويف ّ
أسطُر ،يف ّ
ست دوائ َر بألوانٍ مختلفة :أحمر ،أصفر ،أزرق وأخرض ،وبطاقة مع ٍ
كل سطر ّ
عقرب متح ّرك ّ
كف ٍيد تش ُري إىل ات ّجاه (ميني أو يسار) ،باإلضافة اىل دائر ٍة من الدوائر املل ّونة األربع.
لقدم أو ّ
قسمٍ رس ٌم ٍ
كل مر ٍة يختار
يتول " ُمدير اللعبة" مه ّم َة تدوير العقرب ّللعبني .ويف ّ
طفل إضا ّيف يُدي ُر اللعبةّ .
■ ■إضاف ًة إىل املتسابقني ،يشارك يف اللعبة ٌ
عب أح َد األلوان وأح َد األعضاء مع تحديد االت ّجاه (.مثال :يد – يسار – أحمر) ،ليقو َم الالعب بتطبيق النتيجة الظاهرة عىل مسطّح
ّلل ِ
الشوط والقوانني التالية:
اللعب حسب ّ
■ ■حني يضع الالعب قد َمه أو كفّه َ
يحرص أال يض َع ركبته أو كو َعه عىل مسطّح اللعب.
فوق دائر ٍة ماُ ،
لالعب آخر استخدا ُمها.
يحق
ٍ
■ ■إذا وضع الالعب قد َمه أو كفَّه فوق دائر ٍة ما ،فال ّ

َ
الوصول اىل دائرته.
يتيح ّللعب اآلخر
■ ■حني يصل الالعب إىل دائر ٍة يبقى ثابتًا يف مكانه ،يك َ
عقرب اللعب من ٍ
يحصل عىل لونٍ مختلف.
َ
جديد ،حتى
■ ■إذا أمسك الالعبان َّ
كل الدوائر من نفس اللون ،يح ّرك "مدي ُر اللعبة" َ
كل حسب دوره.
تطبيق الح َركات والتنق َّل فوق قطعة القامش ُّ
■ ■يواصل الالعبان
َ
■ ■الالعب الفائز هو الذي يبقى ثابتًا حتى النهاية.

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
برصي لعالقات يف الفراغ.
كالمي ومتثيل ّ
■■ ّ
اغي والهندسة :وصف ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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المنقلة
ِ

ست ُحفَر دائريّة ،ومخزنٍ
بيضوي الشكل من جهة اليسار24 ،
مقسمة يف سط َرين متقابلَني ،يحتوي ّ
كل سط ٍر عىل ّ
ّ
األدوات :منقلة خشب ّية ّ
حصا ًة مل ّونة.
■ ■يشارك يف اللعبة طفالن.

كل
حصوات .يجلس الالعبان متقابلَني ،وأمام ٍّ
■ ■توزَّع الحىص املل َّونة بالتّساوي عىل جميع ال ُحفَر ،بحيث تحتوي ُّ
كل حفر ٍة عىل أربع َ
ست ُحفَر ومخزن.
منهام ُّ
كل ال َحىص املوجودة يف حفر ٍة معينة من املوجودة يف صفّه ،ويو ّز ُعها عىل ال ُحفَر
الالعب األول َّ
■ ■يُجري الالعبان قرع ًة لالنطالق ،ث ّم يحف ُن
ُ
كل حفرة.
املجاورة بعكس عقارب الساعة ،حصو ًة يف ّ
الخاص به ينتقل إىل ُحفَر الالعب اآلخر ،رشط أن مي ّر من فوق مخزنه.
■ ■إذا انتهى
الالعب من ال ُحفر واملخزن ّ
ُ

بكل الحىص املوجودة يف حفرة الالعب اآلخر املقابلة له .أ ّما إذا
الالعب الحصا َة األخرية يف حفر ٍة فارغة من ُحفَره ،فإنّه يفوز ّ
■ ■إذا وضع
ُ
وضع الحصا َة األخرية يف مخزنه فإنّه يفوز ب َدو ٍر جديد.
كل ُحفر أحد الالع َبني.
■ ■تنتهي اللعبة حني تفرغ ُّ
العب عد َد الحىص يف ُحفَره ومخزنه ،ليكو َن الفائز هو الالعب الذي ميلك أكرب عد ٍد من الحىص.
■ ■يف النهاية يُحيص ّ
كل ٍ

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :ع ّد – إحصاء – مقارنة بني مجموعات -التفريق والتجميع – تقسيم مجموعات أغراض اىل
مجموعات متساوية.
َ
بعين رياضيّة
ٍ

بستان المحبة-المربية نهاد مصاروة  -كفرقرع
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َ
القطع الخشبية
بُرج
هذه اللعبة متوفّر ٌة يف األسواقِ بأسام ٍء متع ّدد ٍة أبرزُها "جينجا".
األدوات 54-48 :قطعة خشبيّة مستطيلة الشكل.
■ ■يشرتك يف اللعبة طفالن.

■ ■يبنى الالعبان بر ًجا ( 6-4ط َبقات) ،من القطَع الخشّ بية عىل مسطّ ٍح مست ٍو ٍ
كل طبقة ،معاكس ٍة الت ّجاه
وثابت ،باستخدام ثالث قطعٍ يف ّ
الطبقة التّالية.
العب ب َدوره قطع ًة واحد ًة من طبقات الربج ،ويض ُعها وفق االحتامالت التّالية:
■ ■يسحب ّ
كل ٍ

البج :إذا كانت الطبقة العلوية تحتوي عىل ثالث قطعٍ ،فباإلمكان البدء ببناء طابق جديد.ملء الفراغات يف طبقات الربج
1.1يف أعىل ُ
السفليّة من ًعا لسقوطه.
2.2ملء الفراغات يف طبقات الربج السفل ّية من ًعا لسقوطه.الفائز هو الالعب األخري الذي يسحب قطع ًة دون أن يسقط الربج.
3.3إذا سحب أحد الالع َبني قطع ًة من الطّبقة العلويّة مللء فرا ٍغ يف الطبقات السفل ّية ،فعليه مبارش ًة البدء ببناء طبقة جديدة.
■ ■الفائز هو الالعب األخري الذي يسحب قطع ًة دون أن يسقط الربج.

مالمئ ٌة لتنمية مهار ٍ
ات رياضيّ ٍة متن ّوع ٍة مثل:
■ ■التّصميم والتّخطيط.
■ ■تفعيل التّوازن ومبدأ ميزان القوى.
■ ■تفعيل وجهة نظر.
َ
بعين رياضيّة
اتيجي والرؤية املحيطية.
■ ■ تنمية التفكري االسرت ّ
ٍ
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ساللم وثعابين
مقسم إىل مربّ ٍ
عات عليها األرقام من  1حتى  ،100مرسوم عليها سالمل وثعابني. ،مك ّعب نَرد 4-2 ،جنود لَعب.
األدوات :مسطّح ل ٍ
َعب ّ
ترتيب اللعب.
■ ■نُجري قرع ًة بني املشاركني لنح ّدد َ

الند ،ويتق ّدم عىل املسطّح بعدد النقاط التي يحصل عليها.
■ ■يرمي ّ
كل ٍ
العب بدوره مك ّع َب ّ
■ ■ يبدأ جميع الالعبني من ال ّرقم  1وصوالً إىل ال ّرقم .100

السلّم السفىل ،يتو ّج ُب عليه أن ينقل جنديَّه صعو ًدا إىل املربّع الذي ُرسم عليه
■ ■إذا توقّف الالعب عىل مربّعٍ ُرس َمت عليه درجاتُ ّ
بقية درجات السلّم العليا.
رأس ثعبان ،فعليه أن ينقل جنديَّه نزولً إىل ذيل الثعبان.
■ ■إذا توقّف الالعب عند مربّع ُرسم عليه ُ
يصل أوالً إىل الرقم .100
■ ■الفائز هو الذي ُ

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد :ع ّد – إحصاء – تشخيص ومتثيل كم ّيات.
برصي لعالقات يف الفراغ.
كالمي ومتثيل ّ
■■ ّ
اغي والهندسة :وصف ّ
الحس الفر ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ

بستان األزهار -المربية سناء زرعيني  -طرعان
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ماذا في المر بّع؟
מה במשבצת?
مقسم اىل أسطر وأعمدة ،باإلضافة إىل بطاقات لعب مص ّنفة إىل  10مستويات مد ّرجة من السهل
األدوات :مسطّح ٍ
لعب من كرتونٍ مق ًوى ّ
الصعب.
إىل ّ
املستوى األ ّول (ألوان ورموز) :
■ ■نرت ّب بطاقات األلوان عىل املسطّح أفق ًّيا ،ونرت ّب بطاقات الرموز (فراشة –سيارة-فستان )...عاموديًّا.
كل طفلٍ حسب دوره يختار بطاق ًة ويض ُعها يف املربّع املناسب ،حسب تقاطع ال ّرمز مع اللون.
■ ■ ُّ
مثال :الفراشة الحمراء يضعها الطّفل يف مربّع تقاطع رمز الفراشة واللون األحمر.
املستوى األخري( :تصنيف البطاقات ومالءمة العدد وإحصاء ك ّميات).
■ ■تحتوي اللعبة يف هذا املستوى عىل  54بطاقة:

• • 10بطاقات أرقام.
• • 4بطاقات رموز غري مل ّونة (جرس ،زهرة ،خط ،ولد).
• • 40بطاقة لنفس ال ّرموز بك ّم ّيات من 10-1

أرقام عشوائيّة عاموديًّا.
■ ■نرتّب بطاقات الرموز البيضاء أفقيًّا ،وأرب َع بطاقات ٍ
بطاقات األرقام ،وبطاقات كم ّي ٍ
ِ
ات مالمئة مقلوبة.
■ ■نوزّع

(مثل :معي بطاق ٌة فيها مثانية أجراس).
يصف ما فيهاً .
■ ■يختا ُر ّ
كل طفلٍ بدوره بطاقةً ،يُحيص كم ّية الرموز فيهاُ ،
الطفل البطاق َة يف مربّع تقاطُع ال ّرقم مع ال ّرمز.
■ ■يض ُع ُ
ِ
بطاقات األرقام ،حتى يتس ّنى لألطفال مامرس ُة الع ّد واإلحصاء للكميات املختلفة.
كل م ّر ٍة نب ّدل
■■ ّ

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفاهيم كم ّية يف الحياة اليوم ّية :تصنيف وتنظيم معطيات -متثيل وعرض معطيات -تحليل معطيات.
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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ّ
السابع
الباب

حول الطاولة

ّ
السابع
الباب

حول الطاولة
األنشطة المتنوّ عة في الرّوضة والبستانُ ،فر ًَصا متنوّ ً
ُ
عة للتعاطي ّ
ّ
ّ
والعفوي مع
لقائي
الت
توفر
ّ
َ
أن استثما َر مثل هذه ُ
شك ّ
ّ
ومشاكل رياضيّة ،هو أم ٌر
مواقف وأسئلة
الفرَص من
الرّياضيّات .وال
َ
ٍ
ٍ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
ٌّ
ٌّ
وحيوي وناجع ،ولكنه غير كاف ،كونه ال يحيط كافة الموضوعات الرّياضيّة ،وال يوفر إمكانيّات
ضروري
ِ
ِ
ٍ
َ
ّ
ً
َ
ّ
مسبقا.
والمخططة
الحاجة إلى األنشطة الموجّ هة
يعزز
الممنهج والمتدرّج ،ممّ ا
العمل
ُ
ّ
ُ
المخططة بشكل فاعل في تقييم األطفال ،الذي يؤ ّكد عليه منهج الرّياضيات كأحد
األنشطة
تساهم
َ
ٍ
ٍ
العوامل األساسيّة للمرونة التربوية ،إذ يُتيح للمر بّية مواكبة تطوّ ر معرفة ومهارات الطفل بجوانبها
ثم مالءَ مة األنشطة ّ
المختلفةّ ،
ّياضي (.)1
التالية الحتياجاته ،ولمستوى تطوّ ره الر
ّ

قبل أن نبدأ

■ ■نق ّيم قدر ِ
ات األطفال الرياض ّية ،ونالئم النشا َط لقدراتهم.
َ
َ
لكل طفلٍ.
والفروق الفرديّة ،ووترية تط ّور ّ
معارف األطفال السابقة،
■ ■نُراعي
■ ■نالئ ُم ال ّنشا َط للمهارات الرياض ّية املنشود تطوي ُرها لدى األطفال يف املرحلة الع َمريّة.
■ ■نوفّ ُر موا ّد األنشطة املقرتحة يف متناول أيدي األطفال ،ليتس ّنى لهم مامرسة النشاط مبفردهم.

هيّا نلعب
نتيح لألطفال اختيا َر اللعبة أو ال ّنشاط.
■■ ُ
ِ
والتعليامت كامل ًة بلغ ٍة سليم ٍة وواضحة.
■ ■ترشح املربّي ُة القوانني
خاص ٍة بهم.
■ ■نُفسح املجال لألطفال إلضافة قوان َني ّ
■ ■نحافظ عىل روح اللعب وأجواء املتعة.
نقرتح ِ
ٍ
أهداف متع ّدد ٍة من أهداف منهج الرياضيّات يف الطّفولة
تجيب عىل
عليك يف هذا الباب َ
مناذج ألنشط ٍة مخطّط ٍة ُ
وفق املوضوعات ال ّرئيس ّية الثالثة ،وبشكلٍ
تدريجي .ميك ُن إجرا ُء هذه األنشطة مع األطفال ،ضمن مجموع ٍة
املبكرةَ ،
ٍّ
فردي .وميك ُن ال ّدمج بني األنشطة واألهداف من املوضوعات الثّالثة.
صغري ٍة أو أزوا ٍج أو بشكلٍ ّ
اخترنا لك

1.1منهج الرياضيات في رياض األطفال
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الموضوعة األولى :مفهوم العدد
نشاط  :1نتحرّك ونترتّب
الموا ّد واألدوات الالزمة

بطاقات األرقام  6-1تعلَّق عىل صدر األطفال.
في المستوى األوّل

ِ
ُ
البطاقات ويك ّررون
األطفال بشكلٍ ح ّر يف املساحة امل ُتاحة ،مع سامع إشار ٍة (صافرة) ،يصطفّون بالرتتيب من  .6 1-ث ّم يتبادلو َن
■ ■يتح ّرك
الرتتيبي.
كل م ّر ٍة يح ّددون أماك َنهم وفق الع ّد
العمل ّيةّ .
ّ
مثل :نجري بشكلٍ
جانبي ،نقفز ،نرقص ،ث ّم نرتت ّب مع اإلشارة.
■ ■إلغناء النشاط ميكن التح ّرك بأشكا ٍل مختلفة يت ّم االتفاق عليهاً ،
ّ
■ ■ميكن االستعانة باملوسيقى للحركة.

َ
األطفال للوصول حتى ال ّرقم .10
■ ■تش ّجع املربّية

في المستوى الثّاني

ٍ
الصدر ،أ ّما املجموعة الثّانية فتحصل
تحصل مجموع ٌة عىل
ُ
طفل ،يتوزّعون يف مجموعتني:
■ ■يشرتك ً 20-12
بطاقات لألرقام تعلَّق عىل ّ
ٍ
بطاقات عليها الك ّميات (أشكال بك ّم ّيات  6-1أو .)10 1-
عىل

كل مجموع ٍة بالرتتيب :مجموعة األرقام ومجموعة
تصطف ّ
■ ■تتح ّرك املجموعتان يف املساحة املح ّددة ،بشكلٍ ح ّر .مع سامع اإلشارة
ّ
الرتتيبي.
الك ّميات .يح ّددون أماكنهم وفق الع ّد
ّ
■■ ُ
كل زو ٍج متالمئَني (رقم وكمية) ،من األطفال القيا َم بحرك ٍة مش َرتكة :قفز ،تدح ُرج ،إلخ.
يحاول ّ

مالئم لألهداف:
■ ■القدرة عىل الع ّد حتى 10
■ ■القدرة عىل اإلحصاء حتى 10
■ ■القدرة عىل تشخيص ومتثيل األعداد حتى 10
َ
السادس /العارش.
بعين رياضيّة ■ ■القدرة عىل استعامل األعداد الرتتيب ّية حتى ّ
ٍ
■ ■القدرة عىل املقارنة بني املجموعات بواسطة اإلحصاء.

نشاط  :2مط ٌر من ّ
الطابات (ال ُكرات)
الموا ّد واألدوات الالزمة

طاباتٌ بأربعة ألوانٍ مختلفة ،أوعية فارغة بعدد األطفال املشاركني ،بطاقات أرقام حتى .10

سير ّ
َ
النشاط

كل طفلٍ عىل وعا ٍء ،ليجمع فيه عد ًدا من الطّابات املل ّونة أثناء "هطول مطر الطّابات امللونة".
يحصل ّ
■■ ُ

تحض املربية ك ّم ّي ًة من الطّاباتُ ،
وتنثها تدريج ًّيا ،كاملطر فوق رؤوس األطفال ،ليجمعوها يف أوعي ِتهم.
■■ ّ
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كل طفلٍ عىل ك ّم ّية طابات يف مجال العرش ِة
تحرص املربية مسبقًا أن يكون عدد الطابات مالمئًا لعدد األطفال املشرتكني ،بحيث يحصل ُّ
■■ ُ
األقل( .يف مرحل ٍة متق ّدم ٍة ميك ُن اللعب يف مجال العرش ِة الثانية).
األوىل يف املرحلة األوىل عىل ّ
ٍ
طابات ،ويالئ ُم بطاقة العدد التي ّ
تدل عىل كميّتها.
كل طفلٍ ما جمع من
■ ■بعد توقُّف "مطر الطابات" ،يُحيص ّ
يايض ،ونتيح حوا ًرا رياض ًّيا.
■ ■نو ّجه اهتام َم األطفال ّ
للسياق ال ّر ّ

كل لون.
كل لونٍ  ،ونالئم بطاقة العدد لتمييز كم ّية الطّابات من ّ
■ ■نص ّنف الطّابات حسب األلوان ،ونُحيص ّ

ليساوي ك ّمية لونٍ آخر...إلخ.
األكرث/األقل /بكَم أكرث /كم نحتاج من لونٍ ما
ّ
■ ■نقارن بني ك ّميات األلوان :اللون
َ

■ ■نجمع ك ّميّات لونَني م ًعا.
اح إمكانيّ ٍ
يايض .
■ ■نُتيح لألطفال اقرت َ
ات وطرقٍ أخرى للعب ال ّر ّ

مالئم لألهداف:
■ ■القدرة عىل الع ّد حتى .10
■ ■القدرة عىل اإلحصاء حتى .10
■ ■القدرة عىل تشخيص ومتثيل األعداد حتى .10
َ
أحادي القيمة.
بعين رياضيّة ■ ■القدرة عىل املقارنة بني مجموعتني من خالل التناظر
ّ
ٍ
■ ■القدرة عىل الجمع والطرح حتى  10مبساعدة أغراض يف حاالت محسوسة.

نشاط  :3نحفن ونقدّر
ِ

الموا ّد واألدوات الّالزمة

أوعية فارغة ،بطاقات األرقام ،موا ّد آمنة قابلة للحفن مثل الخ َرز ،البنانري ،بذور املشمش ،وغريها.
إمكانيّات للعب

العب حفنتَني من املا ّدة املوجودة (خ َرز /بذور) ،ويوزّعهام يف وعا َءين.
■ ■يحف ُن ّ
كل ٍ

أي الك ّم ّيتني أكرب.
■ ■نق ّد َر برصيًّا ّ

كل ُحفنة.
كل وعاء :كم بذر ًة تقريبًا يف ّ
■ ■نق ّد ُر الك ّميّ َة املوجودة يف ّ
كل ك ّم ّية ،ونقارن بني الك ّم ّيتَني.
■ ■نع ّد ونُحيص َّ
■ ■نالئ ُم بني الكم ّية وصورة العدد املطابق.

■ ■ميكن تكرا ُر امله ّم ِة مع كميّ ٍ
ات أخرى ،وتجمي ُع كميّتني ،وإحصاؤهام م ًعا ث ّم إيجاد بطاقة العدد املالئم.

كل وعا ٍء ويالئ ُم بطاق َة ال ّرقم املناسب لها.
الالعب كم ّي ًة مع ّين ًة من املوا ّد ،ويوزّعها يف وعا َءين ،ث ّم يُحيص الك ّم ّي َة يف ّ
■ ■يُحيص
ُ
األطفال عىل تكرار العمل ّية مع نفس الكم ّية بتوزيعٍ جديد ،أو مع ك ّم ّي ٍ
َ
ات أخرى.
■ ■تش ّجع املربّية
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مالئم لألهداف:
■ ■القدرة عىل الع ّد حتى .10
■ ■القدرة عىل اإلحصاء حتى .10
■ ■القدرة عىل تشخيص ومتثيل األعداد حتى .10
َ
بعين رياضيّة
■ ■القدرة عىل تقدير عدد األغراض يف مجموع ٍة معطا ٍة.
ٍ
البرصي.
■ ■القدرة عىل املقارنة بني املجموعات وفق التقدير
ّ
■ ■القدرة عىل تفريق وتجميع كميّ ٍ
ات محسوس ٍة حتى العرشة.

نشاط  :4مر ّكبات العدد.
الموا ّد واألدوات الالزمة

بذور مشمش ،بطاقات أعداد حتى  ،10لوح متح ّرك.

ّ
األطفال لعبَتَهم
يحضر
ُ

ٍ
■ ■نل ّون بذو َر املشمش ،بلونٍ
(مثل :سط ًحا باألحمر واآلخر باألخرض).
لكل سط ٍح منهاً .
مختلف ّ

نحض يف وعا ٍء كم ّي ًة من البذو ٍر املل ّونة (من  2حتّى  ،)10ونعلّق عىل لو ٍح متح ّر ٍك بطاقتَني باأللوان التي استخد َمها األطفال لتوزيع
■■ ّ ُ
الك ّم ّيات.
ِ
بطاقات األرقام عشوائ ًّيا.
■ ■ يف مساح ٍة من اللوح ،نوزّع
■■ ُ
مخص ٍص لجمع البذور (إصابة الهدف) .بعد إصابة البذور كاملةً ،نص ّنف
يتناول
الالعب بذر ًة من الك ّمية الجانبيّة ،ويُلقي بها نحو وعا ٍء َّ
ُ
كل لونٍ يف ات ّجاه.
َّ
كل لونٍ ونُالئ ُم لها بطاق َة العدد املناسب.
■ ■نُحيص ك ّميّ َة البُذور من ّ

■ ■مع تكرار اللّعبة ،يتع ّرف األطفال إىل إمكان ّيات توزيع األعداد حتى .10

ُ
األطفال عىل جميع مركّبات العدد.
■ ■نك ّرر الخطوات لذات الكم ّية حتّى يتع ّر َف
ميكن إجراء ال ّنشاط مع موا ّد متن ّوعة ،كالخرز ،البنانري ،بذور التمر والفواكه وغريها.

مالئم لألهداف:
■ ■القدرة عىل الع ّد حتى .10
■ ■القدرة عىل اإلحصاء حتى .10
ٍ
حاالت محسوس ٍة.
■ ■القدرة عىل الجمع والطرح حتى  10مبساعدة أغراض يف
َ
بعين رياضيّة ■ ■القدرة عىل تفريق وتجميع كم ّي ٍ
ات محسوس ٍة حتى العرشة.
ٍ
ٍ
■ ■القدرة عىل تقسيم كم ّي ٍة حتى  10أغر ٍ
مجموعات متساوي ٍة.
اض اىل
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نشاط  :5نماذج نمطيّة
الموا ّد واألدوات ال ّلازمة

مناديل من لونَني ،أو أوراق كريب ،أو طابات مل ّونة.
كل طفلٍ عىل منديلٍ مل ّون.
يحصل ّ
■■ ُ

كل لونٍ يف مجموعة.
أصحاب ّ
■ ■ نتح ّرك مع املوسيقى يف املساحة امل ُتاحة ،ومع توقُّف املوسيقى يتج ّمع
ُ
ٍ
ورقصات متن ّوعة.
املناديل ونك ّرر العمل ّية .نتح ّرك بأشكا ٍل
َ
■ ■نب ّدل

(مثل :أحمر ث ّم أخرض).
منطي من لونَني ً
■ ■نتج ّمع ونرتت ّب وفق منوذ ٍج ّ
َ
األطفال مبالحظاتها الكالم ّية أثنا َء ترت ُّبهم.
■ ■ترافق املربّي ُة

منديل من لونٍ آخر(.مثالً 2- :أحمر  1-،أخرض)
ٌ
احل متق ّدم ٍة نرتتّب يف منوذ ٍج فيه منديالن من لونٍ  ،ث ّم
■ ■يف مر َ
■ ■نن ّوع يف النامذج وفق مستوى األطفال ومتكّنهم.
مناذج إضاف ّي ًة للرتتيب ،ونج ّربها.
■ ■يقرتح األطفال َ

َ
الكالمي ،وتش ّج ُعهم عىل وصف النموذج بالكلامت.
األطفال بالوصف
افق املربّية
■ ■يف ّ
كل مرحل ٍة تر ُ
ّ

يخفي منديله ،ليكون
النمطي ،أن
نطلب من أحد األطفال املرتت ّبني يف النموذج
■ ■إلضفاء روح التح ّدي ،يف املراحل املتق ّدمة ،ميكن أن
َ
َ
ّ
النمطي.
تسلسل النموذج
عىل بق ّية األطفال التن ّبؤ بلَون املنديل ،وفق ُ
ّ
■ ■يف مرحل ٍة متق ّدمة ،قد نعتم ُد ثالثة ألوانٍ مختلفة ،حسب جيل األطفال ومتكّنهم.

الكب ،االت ّجاه ،وغريها (منديل أصفر كبري ،منديل أحمر صغري ،منديل
مناذج منط ّي ًة بأك َرث من ميز ٍةً ،
■ ■نك ّو ُن م ًعا َ
مثل :اللّون ،الشّ كلَ ،
أصفر صغري)...

مالئم لألهداف:
■ ■القدرة عىل الع ّد حتى .10
■ ■القدرة عىل اإلحصاء حتى .10
■ ■القدرة عىل املقارنة بني املجموعات بواسطة اإلحصاء.
َ
بعين رياضيّة ■ ■القدرة عىل التشخيص ،والوصف ،وإنتاج مناذج منط ّية.
ٍ
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ّ
والهندسي
الحسي
الموضوعة الثانية :الحيّز
ّ
نشاط  :1نتحرّك بحر يّة
الموا ّد واألدوات ال ّلازمة

كريس أو طاولة ،مك ّعبات خشبيّة صغرية.
موسيقى ،مناديل قامشيّة أو ورقيّة بألوانٍ متن ّوعة،
ّ

ٍ
كل طفلٍ
تعليامت من املربّية
منديل مل ّون ،ومع توقّف املوسيقى ،ننفّذ
ٌ
■ ■مع سامع املوسيقى يتح ّرك األطفال بحريّ ٍة يف الحيّز ،ويف يد ّ
أو من طفلٍ يدير اللعبة.
ٍ
املنديل فوق رأسك ،عىل كتفك).
َ
(مثل :ضع
تعليامت ت ُشري إىل مكانٍ لوضع املنديلً .
■ ■ننفّذ
ٍ
ٍ
واملنديل خلفك /تق ّدم ثالثَ
خطوات واملنديل فوق رأسك.)...
ُ
(مثل :تح ّرك
تعليامت بالتح ّرك بات ّجا ٍه أو بطريق ٍة ماً .
■ ■ننفّذ

كريس .نتح ّرك يف الحيّز بحريّ ٍة مع املوسيقى .ث ّم
بكل طفلٍ ،مثل :مك ّعب
خاصا ّ
■■ ُ
جسم إضافيًّا للّعب ًّ
نضيف غرضً ا أو ً
خشبي كبري ،أو ّ
ّ
ٍ
الكريس /خلف املك ّعب).
مثل :ضع املنديل أمام
تعليامت لتحريك املنديل باتّجاه الغرضً .
ننفّذ
ّ
ٍ
ّجاهات متعاكسة.
معي من الخطوات ،نك ّرر العملية عد ًدا مع ّي ًنا من امل ّرات ،نتح ّرك بات
■ ■نتح ّرك بعد ٍد ّ ٍ

ايس ،عىل ميني املك ّعب).
املجسامت املسا ِعدة ،ونتح ّرك باتجاههاً .
■ ■نُنتج مسا ًرا بواسطة األغراض أو ّ
(مثل :بني الكر ّ

ٍ
خطوات إىل اليمني).
(مثل :أصحاب املناديل الحمراء يخطون ثالث
■ ■نتوزّع وفق لون املنديل ،ونتح ّرك يف مجموعاتً .

مالئم لألهداف:
ٍ
عالقات أساسيّ ٍة يف الفراغ.
■ ■القدرة عىل استعامل لغ ٍة صحيح ٍة لوصف
ٍ
بعالقات موضوعيّ ٍة.
■ ■القدرة عىل تنفيذ مها ّم متعلق ٍة
َ
بعين رياضيّة
ٍ

ّ
المجسمات
نشاط  :2نتعرّف على
وننصح املربّية باستثام ِر لَعب األطفال فيه
باملجسامت ،وصفاتِها ،وأسامئها،
يشكّل ركن البناء يف البستان فرص ًة ممتاز ًة لتعريف األطفال
ّ
ُ
ٍ
خاص ًة عند ترتيب ركن
الهنديس .نعرض أدناه منوذ ًجا
لتعزيز معرف ِتهم ومهاراتِهم يف مجال الحيّز
لنشاط مو َّج ٍه ميكن تنفيذُه مع األطفالّ ،
ّ
البناء.
الموا ّد واألدوات ال ّلازمة

بأحجام مختلفة.
كيس بلَونٍ قاتم ،سلّة ،مك ّعباتٌ وصناديق
ٍ
ٌ
سير ّ
َ
النشاط

مجس ٍ
امت مختلفةً ،وتحرص عىل تعريفهم عليها ،صفاتها ،وعدد الرؤوس واألضالع .تقارن مع
■ ■توفّر املربية يف متناول أيدي األطفال ّ
كل منهام.
لكل منهام؟ ما الفرق بينهام .نس ّمي األشكال التي تك ّون وجو َه (سطوح) ٍّ
والصندوق :كم وج ًها ٍّ
األطفال بني املك ّعب ّ
يتحس َسه بيديه ،ويص َف ُه بكلامته ،كام ميكن أن تو ّج َهه عن
■ ■تعرض املربّية مك ّع ًبا ،دون أن تذكر اس َم ُه،
وتطلب من أحد األطفال أن ّ
ُ
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املجسم،
رأسا (زاوية)؟ ثم تتط ّرق إىل وجوه امل ّجسم :هيا ننظر إىل ّ
كل وج ٍه من وجوه ّ
املجسم؟ كم ً
طريق طرح أسئلة :كم وج ًها لهذا ّ
ِ
استنتاجات األطفال من خالل املحادثة:
كل الوجوه يف هذا املجسم متشابهة؟ تلخّص املربّية
الهنديس؟ هل ّ
ماذا يُس ّمى هذا الشكل
ّ
الصندوق يتك ّون من ستّة وجو ٍه ،هي مستطيالت و /أو مربّعات.
املك ّعب يتك ّون من ستّة وجو ٍهُّ ،
وكل وج ٍه عبار ُة عن مربّع ،بينام ّ

■ ■تعرض املربّية مك ّع ٍ
املجسامت الكبرية أو
وصناديق
بات
ٍ
َ
بأحجام متن ّوع ٍة ،وتطلب من األطفال تصنيفَها وتحدي َد معيا ِر التّصنيفّ ( .
َ
املجس َمني .
الصغرية – الصناديق واملك ّعبات) ،وخالل التصنيف ترافق املربي ُة
ّ
األطفال بالحديث عن أو ُجه التّشابُه ،وأو ُجه االختالف بني ّ
َ
املجسامت :املخروط ،امل َنشور واله َرم.
■ ■يف أنشط ٍة مشابِه ٍة ،تع ّر ُف املربّي ُة
األطفال عىل بق ّية ّ
كيس غري شفّاف ،ويُ ِ
املجسامت ،تقوم املربّية بوضعهم داخل ٍ
كل طفلٍ ب َدوره ،ي َده
دخ ُل ّ
■ ■ويف مرحل ٍة متق ّدم ٍة ،بعد التع ُّرف عىل جميع ّ
مجس ًمِ ،
ويصفه لز َمالئه ،من حيث عدد الرؤوس وعدد األوجه وشكلها ليحزروه (ليخ ّمنوه).
داخل الكيس
ويتحسس ّ
ّ

مالئم لألهداف:
أجسام ثالث ّية األبعاد.
تشخيص وتصنيف
فل
يعرف الطّ ُ
■ ■أن َ
ٍ
َ
(السطوح أو الوجوه) التي تك ّون هذه األجسام.
فل
يعرف الطّ ُ
■ ■أن
َ
َ
تشخيص األشكال ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ

مالحظة :من الجدير أن َ
متتلك املربّية (طقم أجسام) يحتوي باألساس عىل :مك ّعب ،صندوق ،أسطوانة ،مخروط ،وأهرامات ذات قواعد
مختلفة ،لتتمكّن من تعريف األطفال عليها.
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نشاط  :3سجّ ادة األشكال الهندسيّة /مسار األشكال الهندسيّة
الموا ّد واألدوات الالزمة

كل شكل) من البوليجال بحجم كبري ،مك ّعب نرد كبري من اإلسفنج.
شكل هندس ًّيا (مربّع – مثلث – دائرة – مستطيل  /عدد  4من ّ
ً 16
َ
األشكال عىل األرض بالطريقة األنسب :ميكن ترتي ُبها عشوائ ًّيا يف مسا ٍر مفتو ٍح مع تحديد نقطة البداية والنهاية ،أو بشكل
■ ■نُرت ُّب
ُ
متغي.
األشكال األربع ُة
كل منها تظهر
"س ّجادة" ،من أربع ِة أسط ٍر وأربع ِة أع ِمدة ،يف ٍّ
ٍ
برتتيب ّ
في المستوى األوّل

ٍ
الشكل الذي يقف عليه.
َ
خطوات يف املسار ،وعندما يتوق ُّف ،يس ّمي
يحصل عليه ،مييش
■ ■يرمي ُ
الطفل مك ّع َب ّ
الند ،وحسب الرقم الذي ُ
■ ■بإمكان املربية أيضً ا تشجيع األطفال عىل ع ّد األضالع وال ّرؤوس لتسهيل التمييز والتسمية.

في المستوى الثّاني

■ ■نضيف تح ّد ٍ
يات للمسار ،بحيث ّ
مثل:
كل شكلٍ عىل مه ّم ٍة يف املسارً ،
يدل ُّ
ال ّدائرة = تق ّدم خطو ًة إىل األمام  /املربّع= ترا َجع خطوتَني إىل الخلف...

األشكال بأنوا ٍع متع ّدد ٍة من حيثُ ال ّزوايا واألضالع واألحجام ،وأن ت ُع َر َض يف وضع ّي ٍ
ُ
ات متن ّوعة.
■ ■يجد ُر أن تتوفّر

مالئم لألهداف:
■ ■القدرة عىل تشخيص ،تسمية وتصنيف أشكا ٍل ثنائ ّية األبعاد.
ٍ
بعالقات موضوعي ٍة.
■ ■القدرة عىل تنفي َذ مها ّم متعلق ٍة
َ
بعين رياضيّة
ٍ

ّ
ّ
المجسمات
المجسمات/انتشار
نشاط  :4فرش
الموا ّد واألدوات الالزمة

مك ّعبان قابالن للتفكيك بطريقتني مختلفتَني  -الصقات.
مجسم.
املجسامت املختلفة ،يك يتع ّرفوا عىل فرش ّ
كل ّ
■ ■نُجري هذا ال ّنشاط بعد أن يتمكّن األطفال من متييز وتسمية ّ
كل فريق من طفلٍ ٍ
واحد ،أو اثنني ،أو مجموع ٍة صغرية.
■ ■ميكن أن يتك ّون ّ
في المرحلة األولى

كل فريقٍ عىل ف ٍ
َرش مختلف.
كل فريقٍ عىل مك ّع ٍب ،عىل أسطحه الصقاتٌ  .ومع تفكيك الالصقات ،يحصل ّ
■ ■يحصل ُّ
■ ■نع ّرف األطفال عىل فرش املك ّعب ،ونفحص م ًعا من أيّة أشكا ٍل يتك ّون ،عددها ،وصفاتها إن كانت متطابق ًة أم مختلفةً.
كل فريقٍ إعادة بناء املك ّعب ،كام كان سابقًا ،باستعامل الالصقات.
■ ■يُحاول ّ
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في المرحلة الثانية:

ُ
ليتوصلوا من خالل التّجربة إىل االنتشارات املالمئة.
األطفال إىل تكوين مك ّع ٍب من أشكا ٍل متوفّرة،
■ ■يسعى
ّ

مالئم لألهداف:
أجسام ثالثيّة األبعاد.
■ ■القدرة عىل تشخيص ،تسمية وتصنيف
ٍ
(السطوح /الوجوه) التي تتك ّون منها األجسام.
■ ■القدرة عىل تشخيص األشكال ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ

نشاط  :5انتشارات
الموا ّد واألدوات الالزمة

املجسامت.
فرش أو انتشار
للمجسامت :مك ّعب ،صندوق ،هرم ،أسطوانة ،منشور ،وأشكال مقصوصة لوجوه هذه ّ
ّ

سير ّ
َ
النشاط

املجسامت بألوانٍ متع ّددة يك يتس ّنى استخدامها ك ُعلَب للهدايا.
املجسامت  ،ميكن تزيني فرش ّ
كل ّ
■ ■بعد تع ُّرف األطفال عىل فرش جميع ّ
املجسامت تلصق قطع "الصق ناعم".
نحض مسبقًا أشكالً هندسي ًة مختلفة ،بألوانٍ متن ّوعة ،وعىل أطرافها
ٌ
"الصق خشن" وعىل ّ
■■ ّ ُ
كل طفلٍ يف املجموعة عىل ٍ
ملجسمٍ واحد من كرتون مق ّو ًى.
■ ■يحصل ّ
فرش ّ

شكل من مخزن األشكال ،ويفحص إمكانيّة تغطية هذا الشكل ألحد أوجه انتشار مجسمه .إذا كان
كل طفلٍ حسب دوره ،يختا ُر ً
■■ ّ
الشكل عىل الوجه املناسب ،وإذا كان سلبيًّا فيُعيد الشكل إىل املخزن.
َ
الجواب إيجابيًّا ،يلصق الطفل
مجسامتهم بواسطة األشكال املقصوصة.
■ ■تنتهي اللعبة حني يغطّي ّ
كل األطفال انتشا َر ّ
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مالئم لألهداف:
أجسام ثالث ّية األبعاد.
■ ■القدرة عىل تشخيص ،تسمية وتصنيف
ٍ
(السطوح /الوجوه) التي تتك ّون منها األجسام.
■ ■القدرة عىل تشخيص األشكال ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ

الموضوعة الثالثة :مفاهيم كمّ يّة في الحياة اليوميّة
نشاط  :1نَقيس في البستان
الموا ّد واألدوات الالزمة

• •وحدات قياس عشوائ ّية :عيدان بوظة ،مك ّعبات متداخلة ،ليجو ،وأيّة مادة أخرى يقرتحها األطفال ...
• •أوراق وأقالم للتّوثيق.

سير ّ
َ
النشاط

■ ■نتّفق عىل مجموعة أغر ٍ
نرغب بقياس أطوالها.
اض داخل ال ّروضة/البستانُ ،

ٍ
ِ
وحدات ٍ
وحدات مختلفة ،ونوث ّق املعطيات
الغرض بواسطة
■ ■نختار
نقيس َ
نرغب بقياسهاُ .
قياس عشوائ ّية ،ونتّفق عىل األغراض التي ُ
نحضها جان ًبا.
يف قوائ َم ّ
ٍ
ُ
األطفال العالقة بني وحدة القياس
وحدات مختلفة ،وندير حوا ًرا حول النتائج ،حتّى يستنتج
نتائج قياس نفس الغرض بواسطة
■ ■نقار ُن َ
وفق وحدة
نفس الغرض بوحدات قياس مختلفة فإننا نحصل عىل إجابتَني مختلفتني وكلتاهام صحيحتان َ
وطول الغرض( .إذا ِقسنا َ
القياس).
■ ■نقارن بني أطوال غرضَ ني باستخدام وحدات ٍ
قياس مختلفة .نحاو ُر األطفال حول اختالف النتائج ،ونش ّجعهم حتّى يستنتجوا أ ّن املقارنة
بني األطوال ،تحتاج وحدات ٍ
قياس متشابهة.
ِ
تساؤالت األطفال ونش ّجعهم عىل بحثها.
■ ■نستمع إىل

يتوصل
■ ■بعد أن نقار َن بني نتائج القياس بالوحدات املختلفة ،نتع ّرف عىل الوحدات املعياريّة كاملسطرة ومرت القياس .من خالل الحوارّ ،
األطفال مع املربية إىل الفرق بني وحدات القياس العشوائية والوحدات املعياريّة.
ونقيس أغراضً ا مختلف ًة بهام.
■ ■نقارن بني استعامل املرت واستعامل املسطرة،
ُ

■ ■نوفّر األدوات بني متناول أيدي األطفال ليج ّربوا القياس وفق رغباتهم واهتامماتهم.

َ
بعين رياضيّة
ٍ

مالئم لألهداف
■ ■القدرة عىل استعامل مفاهيم كرب نسب ّية (أطوال).
■ ■القدرة عىل املقارن ُة بني غرضَ ني ،مبقارن ٍة مبارش ٍة أو بواسطة وسيط.
قياس معيارية ،يف مجاالت ٍ
قياس عشوائ ّية ،والتع ّرف عىل وحدات ٍ
■ ■القدرة عىل القياس بِوحدات ٍ
قياس مختلفة.
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نشاط  :2قياس أوزان
الموا ّد واألدوات الالزمة

مك ِّونات كعكة (سكّر – طحني – جوز الهند – سكّر فانيال – كاكاو)
سير ّ
النشاط

■ ■يف سياق تحضري كعكة يف الروضة /البستان ،ومع تحضري جميعِ املك ِّونات عىل الطّاولة (سكّر – طحني – كاكاو – جوز الهند) ،يتع ّر ُف
ُ
األطفال عىل املوا ّد ،مي ّيزونها ،ويُقارنون بينها ،ويالحظون َ
الفرق باألوزان.

مثل :كيس الطحني ثقيل ،كيس جوز الهند خفيف  ..كيس السكر أثقل
الصحيحةً .
تحرص املربّي ُة عىل استعامل التعابري واملصطلحات ّ
■■ ُ
أخف من كيس الطحني.
من كيس الكاكاو ،كيس جوز الهند ّ
نقيس أوزانًا ملوا ّد مختلف ٍة نحتاجها.
■ ■خالل مراحل العملُ ،

■ ■تستثمر املربّية فرص َة قياس األوزان لتعريف األطفال عىل أنواع املوازين ،وطرق استعاملها.

■ ■يف مرحلة متق ّدم ٍة ومبرافقة املربّية يتم ّرس األطفال بقياس أوزان أغر ٍ
اض مختلف ٍة ،يف األنشط ِة املختلفة ،واملقارن ِة بينها ،وترتيبها تدريجيًّا
األخف إىل األثقل أو العكس).
(من ّ
مالئم لألهداف :
■ ■القدرة عىل استعامل مفاهيم كرب نسب ّية (أوزان).
■ ■القدرة عىل ترتيب عد ٍد معني من األغراض بحسب الكرب ( َوزن).
َ
بعين رياضيّة
ٍ

َ
سعة َدلو الرّمل
نشاط :3
الموا ّد واألدوات الالزمة

بأحجام مختلفة  ،كؤوس بالستيكيّة متشابهة الحجم ،أوراق ،أقالم والصقات.
ِدالء بالستيك
ٍ

سير ّ
َ
النشاط

أي سياقٍ من لعب األطفال بال ّرمل ،مللء مساح ٍة ما.
ميكن تنفيذ هذا ال ّنشاط يف ّ

كل مجموع ٍة أن متأل دلوها بال ّرمل.
بأحجام مختلفة .ويكون عىل ّ
الساحة ،و َحول َحوض ال ّرمل ،نوفّر لألطفال دال ًء
ٍ
■ ■يف ّ
ٍ
تخميني ،إذ يكون عىل األطفال أن يق ّدروا عد َد الكؤوس التي يحتاجونَها مللء ال ّدلو .يوث ّقون تقديراتهم إ ّما
لنشاط
■ ■نستثم ُر الفرص َة
ّ
ٍ
الصقات ،أو بأيّة طريق ٍة يقرتحونها.
بالكتابة أو مبساعدة
الكؤوس املستخ َدمة ،ونُوث ّق النتائج.
كل فريقٍ دل َوه ،نَ ُع ّد ونُحيص
■ ■ميأل ّ
َ
■ ■نتحاو ُر حول ال ّنشاط ،باستعامل لغ ٍة رياض ّي ٍة صحيحة.

السعة النهائية المتالء ال ّدلو ،ونُح ّدد الفرق بني الك ّميتَني.
السعة التي خ ّم ّناها (ق َّدرناها) ،وبني الك ّميةّ /
■ ■نُقارن بني ّ

ونصف َ
أقل؟ ما الفرق بني عدد الكؤوس ،إلخ.
كل منهام :أيّهام سعتُه أكرث أو ّ
الفرق بني سعة ٍّ
■ ■نقار ُن بني دل َوين ملجموعتَنيُ ،
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َ
بعين رياضيّة
ٍ

مالئم لألهداف :
■ ■القدرة عىل استعامل مفاهيم كرب نسب ّية (سعة).
■ ■القدرة عىل املقارنة بني غرضَ ني مبقا َرنة مبارشة أو مبساعدة وسيط.
■ ■القدرة عىل التقدير بواسطة البرص من أجل املقارنة.

نشاط  :4ورشة ال ّد ّكان
الموا ّد والدوات الالزمة

ٍ
ٍ
عمالت نقديّ ٍة معدنيّ ٍة وورقيّ ٍة.
لكل منتوج ،بنك النقود يحتوي عىل
منتوجات تجاريّة ،بطاقات منفصلة ّ
قوائم

َ
سير النشاط

والسعر
(السعر ّ
أقسام ،نرت ُّب م ًعا األسعا َر ونُقار ُن بني األسعار يف ّ
■ ■ يف مركز الدكّان نط ِّو ُر أنشط ًة لتصنيف املوا ّد يف ٍ
األقلّ ،
كل قسمٍ ّ
األكرث).
ِ
بطاقات املنتوجات ،ويفحص سع َر املنتوج ويالئ ُم املبل َغ املح َّدد من بنك النقود.
كل طفلٍ ب َدوره بطاق ًة من مخزن
■ ■يختا ُر ُّ
أي املنتوجات ميكننا رشاؤها مببلغٍ ما 20 – 15 – 10 – 5 – 2 :شيكل .ونس ّجل االحتامالت.
■ ■نفحص ّ

ِ
ٍ
املنتوجات
منتوجات ،ويوث ّق
ليشرتي بها ما يختا ُر من
شيكل حسب قدراته)،
كل طفلٍ مبلغًا مح ّد ًدا من بنك النقود (ً 20-10
■ ■يسحب ّ
َ
التي يرغب برشائها ،ويس ّجل سع َرها.
َ
األطفال كالم ًّيا بعمل ّيات ال َجمع والطّرح  ،وتو ّجهه إىل تخطيط عمل ّية رشائه ،من خالل املسائل الكالمية التي تطرحها.
■ ■ترافق املربّية
تشرتي غرضً ا مثنه  6شاقل .هل املبلغ ٍ
كاف؟ كم سيتبقّى معك؟...
مثل :معك مبلغ  13شاقل وتريد أن
ً
َ

مالئم لألهداف :
■ ■القدرة عىل تشخيص قطَعٍ نقديّ ٍة ،معدنيّ ٍة وورقيّ ٍة ،تستعمل يوميًّا.
■ ■القدرة عىل استعامل النقود لغرض البيع والرشاء.
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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ّ
نصنف األغراض
نشاط  :5هيّا
■ ■ميكن للمربية توف ُري واستثامر ف َر ٍص كثري ٍة من الحياة اليوم ّية يف البستان ،سوا ٌء يف تصنيف ِ
يوم،
يل ّ
كل ٍ
مالبس وأغراض مركز اللعب التمثي ّ
الساحة والحديقة( .انظري باب ال ّرياض ّيات
املجسامت بعد البناء يف مركز البناء (كام ذكرنا سابقًا) ،أو ترتيب أدوات وألعاب ّ
أو ترتيب ّ
يف األركان).
وفق معايري مالمئة.
■ ■من الجدير أن توفّ َر املربّي ُة موا ّد من ّوع ًة ليتمكّن األطفال من تصنيفها َ

نضيف معاي َري أخرى.
■ ■نهت ّم أن يتد ّرج
السهل إىل األصعب ،حيث نبدأ مبعيا ٍر واحد ،ث ّم ُ
ُ
التصنيف من ّ

ٍ
ٍ
مجموعات متع ّدد ًة من أغر ٍ
مجموعات ،مثل :أشكال هندس ّية ،كُرات ،حيوانات،
اض محسوس ًة لتطوير مهارة التصنيف ،ونوفّر
نستعمل
ُ
■■
وغريها.
■ ■ميكن تحضري "طقمٍ " (مجموعة) من موا ّد مختلف ٍة حسب معايري مالمئة ،أو تحضري بطاقات ُصور.
ُتيح لألطفال يف البداية أن يص ّنفوا كام يرتؤون ،ويقرتحوا معاي َري ومميّز ِ
ات التصنيف.
■ ■ن ُ
كل طفلٍ ملعايري التّصنيف التي ات ّبعها .ونش ّجع اإلمكان ّيات.
■ ■نستم ُع إىل تفسري ّ
األطفال إىل إمكان ّي ٍ
َ
ات متع ّدد ٍة للتصنيف ،ونرشحها بلغ ٍة سليمة ٍوواضح ٍة.
■ ■نو ّجه
مثال لطقم تصنيف :طقم قبّعات

ال ّنوع :ق ّبعات لألوالد – ق ّبعات للبنات.
الحجم :ق ّبعات كبرية – ق ّبعات صغرية.
اللون :قبّعات باللون األحمر – قبّعات باللون األخرض.
ال ّنقاط :ق ّبعات مع نقاط – ق ّبعات بدون نقاط.

مالئم لألهداف :
ٍ
■ ■القدرة عىل تصنيف وتنظي َم أغر ٍ
ومعطيات حسب مم ّيزات معينة.
اض
َ
بعين رياضيّة
ٍ
■ ■النشا ُط املو ّجه ال يُلغي أهم ّية ورضور َة األنشطة الح ّرة وذات املعنى لألطفال.
كل ٍ
نشاط مو َّج ٍه نتيح لألطفال مامرس َة اللعب بشكلٍ ح ّر يف األركان املختلفة.
■ ■بعد ّ
ٍ
يايض.
■ ■نقيم أنشط ًة
وورشات مع األهل تُبيح لهم متابع َة أداء أبنائهم ال ّر ّ
ماذا ً
أيضا
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الباب الثّامن

في أركان الروضة/البستان

الباب الثّامن

في أركان الروضة/البستان

النشاط ّ
ركن ال ّلعب ّ
أركان ّ
َ
َ
ّ
(المنزل والعيادة
مثيلي
الت
الثابتة في الرّوضة والبستان ،والتي تشمل:
إن
َ
ّ
َ
ٌ
َ
بالغة في تطوُّ ر ّ
الطفل عاطفيًّا ،وذهنيًّا ،واجتماعيًّا ،وحرّكيًّا ،كما
وركن البناء ،لها أهمّ ي ٌَّة
والد ّكان)،
ٌ
ٌ
لها دو ٌر ّ
كبيرة في إكساب األطفال مهارات
ومساهمة
الرياضي،
ال في رعاية وتنميَة التفكير
فع ٌ
ّ
واسعا من الموادّ واألدوات التي يمكنٍ
ً
ً
طيفا
ومصطلحات رياضي ًّة متعدّ دة :وذلك من خالل توفيرها
أن يختبرَها ٍ ّ
معنى،
تجارب وممارسات تع ُّلميّة ذات
فل ويتعامل معها بطرق مختلفة ،ومن خالل
َ
الط ُ
ً
ٍ
وفع ً
تشجّ عه على أن يكون متع ّلمً ا مستق ًّلا ٍ ّ
اال (.)1
التمثيلي ،وركن
نهدف في هذا الباب لعرض إمكانيّات رياضيّة للعمل في قسمَ ين :ركن اللعب
ّ
ٍ
ٍ
البناء.

التمثيلي
ركن اللعب
ّ
والصالون والعيادة ،نسخ ًة مصغّر ًة عن بيت وحياة الطّفل يف الواقع
يل بكافّة مرافقه :املنزل واملطبخ والدكّان ّ
■ ■يُعترب رك ُن اللعب التمثي ّ
الطبيعي يف اللّعب
مم يجعله من أركان اللعب املح َّببة إىل األطفال ،ففيه ميارسون حقَّهم
الذي يعيشه خارج ال ّروضة والبستانّ .
َّ
عم يجول بداخلهم من مشاع َر وأفكا ٍر وخيا ٍل وتساؤالت ،بحريّ ٍة تا ّمة ومتع ٍة كبرية.
والتّعبري ّ
يل لدى األطفال ،فهو يساهم مساهم ًة نوع ّي ًة بتطوير العديد
العاطفي
■ ■باإلضافة إىل ال َّدور
واالجتامعي الذي يط ِّوره رك ُن اللّعب التمثي ّ
ّ
ّ
معنى لألطفال .ويف ال ّركن يرتبط نشاط األطفال باملضمون امل َعيش
من املهارات الذهن ّية والرياض ّية بطريق ٍة ش ّيقة ،ذات صل ٍة وذات ً
يف ال ّروضة والبستان ،وغال ًبا ما يكون مستم ًّدا من البيئة والواقع العا ّم كاألعياد واملناسبات أو الفصول واملواسم وغريها.
ٍ
افق ٍ
وأدوات آمنة.
وأثاث
يل ،مج ّه ًزا مبَر َ
■ ■نختا ُر حيّ ًزا واس ًعا وثابتًا لركن اللّعب التمثي ّ
ٍ
والعلمي.
واللغوي
وأدوات مش ّجع ٍة للتّفكري الحسا ّيب
■ ■نُرثي ال ّرك َن مبوا ّد تنويريّ ٍة
ّ
ّ
ٍ
ايس.
بإضافات متع ّدد ٍة
■ ■نج ّهز ال ّرك َن باستمرا ٍرٍ،
ّ
ومتغي ٍة خالل العام ال ّدر ّ
نضيف أثاث ًا وأغراضً ا من إبداعات األطفال واملربّية.
■■ ُ
واألهل بإغناء ال ّركن بأغر ٍ
َ
وأحجام من ّوعة ،أدوات طب ٍخ ،أحذي ٍة
دمى بأشكا ٍل
َ
األطفال
قبل أن نبدأ ■ ■نُرشِك
ٍ
اض أساسيّة مثلً :
ٍ
بكل األحجام واألنواع ،مالمئ ٍة للفصول واملناسبات املختلفة ،أغر ٍ
عمالت نقديّ ٍة ورق ّي ٍة
اض منزل ّي ٍة من َّوعة،
ومالبس ّ
ومعدن ّية ،أدوات كتابة ،موا ّد تجميلُ ،علب أدوي ٍة فارغة وغريها.

هيّا نلعب
■ ■نستثمر ال ّرك َن وسيل ًة ملشاركة األطفال بألعابهم وتطوير املجاالت املختلفة لديهم.
يل لتنم َية مفاهي َم ومهار ٍ
ات حساب ّي ٍة ذات صلة.
■ ■ننتهز ف َرص اللعب التمثي ّ
■ ■حافظ عىل أجوا ِء اللّعب يف ال ّركن ،وال نح ّولها إىل أجوا ٍء تعليم ّية ،وال ُ
نبتذل إقحا َم الحساب إمنا نط ّور املفاهي َم
واملهارات يف سياقٍ
وطبيعي لألطفال.
حيوي و ُممتعٍ
ّ
ٍّ
1.1تهيئة البيئة التربوية.
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أنشطة مقرتحة لتطوير املهارات الرياض ّية:
شاي أو لتنا ُول وجب ٍة ما ،وهنا يحتاجون إىل إحصاء عدد األطفال
■ ■أثنا َء اللّعب يف ال ّركنّ ،
يحض األطفال إلقامة حفلة ٍ
والصحون واملالعق التي يحتاجونها ،وإجراء عمل ّية مال َءمة (واحد إىل واحد)،
يف املجموعة ،وإحصاء عدد الكؤوس ّ
بني األطفال وبني األغراض.
اخترنا لك ■ ■نوفّر كت ًبا لوصفات طبخ أو وصفات حلويات ،ليستع َني بها األطفال أثناء تحضري وجباتهم يف الركن ،ويتع ّرفون عىل
الحجم وطرق القياس ،ويتم ّرسون يف مقارنة الكميّات.
كل ٍ
اليوميُ ،
غرض يف مكانه ،وهي
تصنيف األغراض لرتتيب ّ
يحاول األطفال
■ ■خالل تجهيز ال ّركن ،أو يف نهاية اللّعب
َ
ّ
َ
املالبس إىل صيف ّي ٍة وشتويّ ٍة ،نص ّنف
مثل :نص ّنف
األطفال يف التّصنيف لتنم َية املهارة لديهمً ،
افق املربّي ُة
فرص ٌة لرت َ
َ
للصغار والكبار ،ونص ّنف املوا ّد إىل مالبس ،خضار ،موا ّد للثالجة أو للخزانة ،موا ّد للطعام
األحذية للذّكور واإلناثّ ،
أو للكتابة وغريها.
■ ■ميكن تصنيف األحذية وفق املقاسات ،ليتمكّن األطفال من تشخيص ومتييز األرقام ،وإجراء مقارن ٍة بني األحجام.
َ
أرقام
■ ■يف العيادة ،تحاور املربّية
يتوصلوا إىل تحضري بطاقات ٍ
األطفال عن أه ّمية الدور للمحافظة عىل ال ّنظام ،حتّى ّ
الرتتيبي.
لالنتظار يف ال ّدور .تشج ّعهم املربية عىل استخدام العدد
ّ
لكل طفلٍ ،يستعمله الطبيب
نحض مبساعدة األهل واألطفال ملفًّا طبيًّا ّ
■ ■مع افتتاح العيادة يف الروضة والبستان ّ
يل لبطاقة العضويّة ،تاريخ
املناوب عند زيارة املرىض للعيادة .ويشمل ،عىل سبيل املثال :رق َم الهويّة ،ال ّرقم التسلس ّ
امليالد ،باإلضافة إىل قياسات الطّول والوزن التي يثجريها الطبيب خالل العام يف العيادة.
ُ
دليل ألرقام هواتفهم (هواتف األهل) ،ليستعملوه يف االتصال أثناء اللعب ،من خالل
األطفال مع املربّية ً
يحض
■■ ّ
قراءة األرقام ومالءمتها.
والشاء ،عرب استعامل ال ّنقود وإجراء عمل ّي ٍ
ُ
ات حساب ّي ٍة بسيط ٍة
■ ■يف الدكّان ،يتد ّرب
األطفال عىل عمل ّيتَي البيع ّ
مهارت فرض
َ
الكب واألوزان والقياس ،وتنمية
مثل الجمع والطرح ،إضاف ًة إىل تذويت مفاهيم التصنيف ومقا َرنة َ
كل ذلك بع ّدة مستويات ابتدا ًء من البسيطة وحتى األكرث تعقي ًدا عىل امتداد العام
الفرضيات واستخالص النتائجّ .
وفقًا لجيل األطفال وتط ّورهم وقدراتهم ال ّرياضية.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
الرتتيبي والجمع والطرح.
■ ■مفهوم العدد :الع ّد واالحصاء  ،العدد
ّ
■ ■مفاهيم ك ّم ّية يف الحياة اليومية  :التصنيف ،عالقات الكرب و القياسات.
َ
بعين
رياض ٍيّة
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بستان األزهار المربية سناء زرعيني -طرعان

بستان األزهار المربية سناء زرعيني ،طرعان
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بستان األزهار  -المربية سناء زرعيني ،طرعان

بستان األزهار المربية سناء زرعيني  -طرعان
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ركن البناء:
الريايض،العلمي
يل ،ويساه ُم يف تطوير مهارات التّفكري
نشاط األطفال الح ّر يف ُركن البناء ،ميكّنهم من اإلبداع والتّعبري عن عاملِهم الداخ ّ
ّ
ّ
خواصها،
مثل :املالحظة ،واملقارنة ،والتن ّبؤ ،والتحليل ّ
وحل املشكالت .أثناء البناء يتع ّرف األطفال عىل أنوا ٍع مختلف ٍة من املوا ّد ،ويختربون َّ
والكل ،ومفاهيم التّواجد يف املجال
وكيفيّة استعاملها ،ويتعا َملون مع مفاهيم القياس والتّقدير ،باإلضافة اىل املساحة ،والوزن ،والجزء ّ
(أعىل ،أسفل ،فوق ،تحت ).عالو ًة عىل ذلك ،يتعلّم األطفال املشاركة ،واحرتا َم وتقدير أعامل اآلخرين (.)1

قبل أن نبدأ

■ ■نختار ح ّي ًزا ثابتًا ومالمئًا للعب األطفال الح ّر ،وفق مساحة الروضة/البستان ،ونه ّيئ مساح ًة لتخزين جميع
املحتويات ،بطريق ٍة تدعو األطفال الستعاملها بسهول ٍة وبحريّة.
مجس ٍ
مجس ٍ
■ ■نُوفّر يف ال ّركن بشكلٍ
امت
امت خشبي ًّة مف ّرغ ًة وصلبةً ،بك ّميات معقولة،
ٍ
وبأحجام متفاوت ٍةّ ،
أسايسّ :
ٍّ
بأحجام وأشكا ٍل مختلفة.
بالستيكية أو إسفنج ّية
ٍ
ٍ
بإضافات تساهم يف تط ّور لعب األطفال يف املركز مثل:
نُرثي ال ّرك َن
ٍ
خامات مختلف ٍة مثل القامش ،ال َكلْكَر ،قطع خشبيّة ،أسطوانات سامعيّة.
• •موا ّد من
مجسامت منازل صغرية ،قطع س ّجاد،
• •أغراض مصاحبة
دمى صغرية ،حيوانات ،سيّارات ،قطاراتّ ،
ّ
للمجسامت مثلً :
س ّجادة عىل شكل مخطّط شارع ،إشارات مرور.
:الصناديق واألسطوانات الكرتون ّية.
• •خر َدوات مثل ّ
ِ
ِ
وأدوات ٍ
قياس ،مثل املساطر واألمتار بأنواعها املختلفة.
أدوات كتاب ٍة ،وأرشط ًة الصقة،
■ ■نوفّر
املعامري أو ٍ
قصص
كتب عن التصميم والبناء
مناذج للبناء مثل :خرائط ،صور ملبانٍ مشهور ٍة عامليًّا ومحليًّاٍ ،
ّ
■ ■نوفّر َ
من عامل الطّفل مالمئة ملوضوعة البناء والتصميم.
لهذه اإلضافات وغريها مسا َهم ٌة نوع ّية يف تشجيع وتحبيب األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا) للّعب يف مركز البناء .فهي مبثابة
وساط ٍة غَري مبارش ٍة ،تستخدمها املربية من أجل تطوير مستوى نشاط البناء ،إضاف ًة إىل توسيع الخيال والخروج من إطار
خاص ًة بعد مرور فرت ٍة زمنيّ ٍة معينة (.)2
البناء
التقليدي واملألوف لألطفالّ ،
ّ

هيّا نلعب:
■ ■نستثمر ال ّرك َن وسيل ًة ملشاركة األطفال نشاطَهم ولتنميَة مهاراتهم املختلفة.
يح تنميَ َة مفاهي َم ومهار ٍ
ات حسابيّ ٍة ذات صلة.
■ ■نستثمر ف َرص البناء لوساط ٍة داعم ٍة ،تتُ ُ
■ ■نحرص عىل ج ّو اللّعب يف ال ّركن ،وال نح ّوله إىل ٍ
تعليمي.
درس
ّ

أنشطة مقترحة لتطوير المهارات الرياضية:
ٍ
مبجموعات صغري ٍة
■ ■كشف األطفال عىل صو ٍر ملبانٍ مشهور ٍة عامليًّا ومحليًّا ،ومحا َولة بناء مناذج مصغّرة لهذه املباين ومن خالل العمل
مبرافقة املربّية.
1.1تهيئة البيئة التربوية
2.2כאן בונים בכיף ,יעל קסנר ברוך – דוד ברודי
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ٍ
وأدوات هندس ّية ،وأدوات ٍ
املجسامت
مبنى يختاره األطفال ،بواسطة أوراقٍ بيضاء كبرية،
■ ■تصميم ّ
قياس متع ّددة ،ل َيبنوه باستعامل ّ
أي ً
واملوا ّد.
َ
مبنى مذكو ٍر يف القصة ،وترافقهم بوساطتها الداعمة
قص ٍة مالمئة ،تش ّجع املربية
■ ■يف أعقاب قراءة ّ
األطفال يف ال ّركن عىل تصميم وبناء ً
إلنجاز املراحل املطلوبة( .انظري الباب الثاين :قصص وحكايا).

اليومي
كل نشاط يف األركان هو فرص ٌة للت ّعلّم ال ّنشط من خالل اللّعب واملتعة ،نحرص أن يكون جز ًءا من ال ّروتني
ّ
ّ
للبستان.
ُتيح لألطفا ِل املشاركني يف النشاط أن يتح ّدثوا لبقية زمالئهم عن النشاط ،عن السريورة واملراحل ،واملوا ّد التي
■ ■ن ُ
استعملوها ،وإحساسهم وتقييمهم للخربة.
ً
ماذا أيضا ■ ■نحتفظ بص َور مراحل العمل ونضيفها لتزيني ال ّركن ،لتبقى وسيل ًة لتذكّر النشاط ،ولالستعانة به يف أنشط ٍة ح ّر ٍة
شبيهة.

بستان المحبة والسالم -المربية سريا يحيى  -إكسال
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بستان السنافر-المربية نهاد عمري  -صندلة

بستان السنافر-المربية نهاد عمري  -صندلة
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الباب التّاسع

نلعب ونتع ّلم في الساحة

الباب التّاسع

نلعب ونتع ّلم في الساحة
املحمي واملحدود الذي تشكّله غرفة الروضة (")1
الساحة هي العامل الكبري املفتوح عىل مرصا َعيه ،وهي تكمل ٌة للعامل
" ّ
ّ
الس َ
َ
ّ
احة الجيّدة والنوعي َّة هي التي ّ
والمحفزات ،وهي التي تجيب على ّ
ّ
إن ّ
حق
مختلف أنواع األلعاب
توفر
ّ
والتنقل ،وتسمح له بالنموّ والتطوّ ر ،وبالتالي تساهم في تلبية
والطبيعي ،بالحركة
األساسي
الطفل
ّ
ّ
ّ
والحسية – الحركيّة (.)2
مجمَ ل احتياجاته النمائيّة :العقليّة ،العاطفيّة ،االجتماعيّة
َ
الساحةّ ،
ّ
األساسي
وحركته الدائمة ،هما المحوَ ر
أن جس َد الطفل
اللعب الح ّر والموجَ ه في
وما يميّز
َ
ّ
للتطوّ ر والتعلم .ومن خالل األنشطة الحركيّة التي يقوم بها الطفل بمفرده وبحر يّة تامة ،أو تلك
َِ
ٍ
َ
ّ
وغيرها من المهارات
والركض،
والزحف ،والتس ّلق،
القفز،
األنشطة التي تبادر لها المربية والتي تشمل:
الحركية ،ينمّ ي الطفل وبشكل مباشر العدي َد من المهارات الرياضيّة على وجه التحديد دون تخطيط
ٍ
َ
ً
مثال ٍ ُ
محتويات
يعدّ ويُحصي الخطوات أو القفزات ،يقارن بين أوزان وسعات
مسبقين ،فنراه
أو تفكير
ِ
ِ
ٍ
كل هذا في
الرمل والماء ،ويتمرّس
بحل مشكالت رياضيّة خالل استعداده ومجموعة أطفال للعبةّ .
ّ
ٍ
ٍ
أجواء تسودُها المتعة.
ٍ
ّ
الساحة.
نقترحُ في هذا الباب نماذجَ ألنشطة رياضيّة يمكن تطويرُها أثناء اللعب في
ٍ

■ ■نج ّهز ساح ًة آمن ًة ونتأكّد باستمرا ٍر من خل ّوها من املخاطر قبل انطالق األطفال إليها.
ألعاب حركيّ ٍة رياضيّة ،كالقفز أو الخطو بصور ٍة
الساحة وال ّدخول منها) ،يف ٍ
■ ■نستثمر َ
وقت املعابر (الخروج إىل ّ
مع ّين ٍة عد ًدا مح ّد ًدا من الخطوات أو القفزات.
ٍ
َ
،وأدوات متن ّوعةً ،الستخدامها يف األنشطة اليوم ّية ،ونهت ّم بنوع ّية األدوات
صندوق لوازم
نحض مع األطفال واألهل
■■ ّ ُ
قبل أن نبدأ
(مثل :موا ّد معاد تدويرها ،أو متوفرة يف بيئات األطفال القريبة).
ً
■ ■نُتيح لألطفال إمكان ّي َة التخطيط لألنشطة واأللعاب وإدارتها .ميكن أيضً ا مشاركة األهل يف التخطيط والتحضري ،أو
تنا ُوب األطفال عىل إدارة أنشطة املعابر.

■■
■■

هيّا نلعب:
اليومي لتطوير مفاهيم رياض ّي ٍة أثناء :الخروج وال ّدخول ،االعتناء بالحديقة ،وترتيب مع ّدات
■ ■نستثم ُر ال ّروت َني
ّ
اللعب ،إلخ.
■ ■نحافظ عىل أجواء املتعة واملرح ،ونط ّور املهارات الرياضيّة من خالل سياقات اللعب.
■ ■نُفسح لألطفال إمكانيّ ٍ
الرتبوي اإليجا ّيب.
ات لتبادل األدوار والتعاون ،ونهت ّم بأسس األمان واملناخ
ّ
1.1تهيئة البيئة التربوية
2.2منهج التربية البدنية في سن الطفولة المبكرة
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اخترنا لك

 .1ممارسات يوميّة روتينيّة في الساحة
نشاط  :1نع ّد ُونحصي نترتّب ونقدر في الساحة
من األنشطة الروتينيّة التي بإمكان املربية واألطفال إجراؤها يوميًّا قبل الخروج إىل الساحة ،وعند ال ّدخول منها:

الرتتيبي أثناء دخوله أو خروجه .
كل طفلٍ رق َمه
■ ■نرتتّب يف "قطار" طويل (لجميع األطفال أو  3قطارات قصرية حتى  10أطفال ) ،ويذكر ّ
ّ

ٍ
بطاقات لألرقام .ميكن طبع األرقام عىل قطعٍ من الس ّجاد (حسب مستوى األطفال
■ ■ ن ُع ّد تصاعديًّا حتى  10أو تنازل ًّيا من  ،10باستخدام
بطاقات أو س ّج ِ
ِ
ُ
ادات األرقام ،بحيث يدخل األطفال أو يخرجون من خالل القفز عىل األرقام
األطفال
حتى  5أو حتى  .) 10يرت ّب
تصاعديًّا أو تنازل ًّيا .
■ ■مسار خطوط :باستخدام ك ّمي ٍة من الحبال والقطَع الخشبية ،تش ّجع املربية األطفال عىل تحضري مسا ٍر من الخطوط (الخ ّط املستقيم،
املائل ،املنحني) بحيث يسري األطفال عىل الخطوط ويذكرون أسامءها.
■ ■حول حوض الرمل  :نحفّز األطفال لتقدير ك ّم ٍ
مثل:
يات ،ث ّم مقارنتها بالنتيجة النهائيةً ،

كأسا من الرمل /املاء نحتاج مللء ال ّدلو الفارغ.
• •كم ً

لنصل من باب الروضة إىل حوض ال ّرمل /الب ّوابة /إىل الزالقة ....
• •كم خطو ًة نحتاج َ
• •كم قد ًما نحتاج لنتمكّن من إحاطة حوض الرمل؟
• •كم ذرا ًعا نحتاج لنحي َط الشجرة؟

الساحة :عدد الشاحنات ،ال ّدالء ،املناخل ،.الكرات والحلقات ،إلخ .نُحيص كم ّي ًة ما َ
طفل ميكنه
لنعرف كم ً
ألعاب ومع ّدات ّ
■ ■ن ُع ّد ونحيص َ
اللعب يف األدوات.

للتوسع نقرتح ِ
عليك رابط "دمج الرتبية البدنية يف حياة الروضة/البستان".
ّ
https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=53cda711-f574-44c9-b393-02a77b66dfc
d&lang=ARB

لفتح الرابط يرجى فتح كاميرا الهاتف وتثبيتها امام الكود ,او الدخول عن طريق الرابط التالي:

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
التصاعدي والع ّد التناز ّيل واإلحصاء.
■ ■مفهوم العدد :الع ّد
ّ
َ
بعين رياضيّة
ٍ
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المربية البديلة -جمانة عابد  ،الناصرة العليا

روضة االيدي الصغيرة  -المربية اسراء قاسم  ،طمرة الزعبية

نشاط  :2نع ّد ونُحصي ونقارن في الحديقة
نستثمر توا ُجد األطفال يف الحديقة لنح ّف َزهم عىل ما ييل:
■ ■نع ّد ونُحيص األشجا َر واألزهار.

الرتتيبي.
■ ■نع ّد األشجار وفق الع ّد
ّ

■ ■نقارن بني ارتفاع وعرض األشجار.
ِ
النباتات ونقارن بني أطوالها.
■ ■نقيس
السبب وراء ذلك.
ونفس لألطفال
■ ■عند زراعة األشتال نح ّدد املسافَة املطلوب َة بني األشتال ،أو بني األثالم ّ
َ

حضناها للزراعة ،أو نُع ّد ح َف ًرا بعدد األشتال املوجودة.
■ ■عند الزراعة نالئم عد َد األشتال لعدد ال ُحفَر التي ّ
■ ■نبحث عن متاث ٍ
ُالت انعكاس ّية ،مثل :أوراق األشجار واألزهار والفراشات.
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مالمئة للموضوعات واألهداف الرياض ّية:
■ ■مفهوم العدد:
■ ■الع ّد.
■ ■اإلحصاء.
َ
بعين رياضيّة
■ ■ مقارنة املجموعات.
ٍ
انعكايس.
اغي والهندسة :متاثل
■■ ّ
ّ
الحس الفر ّ
■ ■مفاهيم كميّة يف الحياة اليوميّة:
كب.
■ ■عالقات َ
■ ■قياسات.

بستان األزهار المربية سناء زرعيني  -طرعان

بستان األزهار المربية سناء زرعيني  -طرعان
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ّ
–رياضية جماعيّة في الساحة
 .2ألعاب حركيّة
تفعيل جميع أعضاء الجسم من خالل القفز وال َوثب ،ال َجري والرمي.
َ
الساحة هي املكان األمثل لأللعاب الحرك ّية الجامع ّية ،التي تتطلّب
ّ
وتشرتك فيها مجموع ٌة كبري ٌة من األطفال.

نشاط  :1لعبة إصابة الهدف
ٍ
وارتفاعات مختلف ٍة ،ليتس ّنى للطفل تنمية مهارة إصابة الهدف ،باإلضافة اىل املهارات واملفاهيم
بأحجام
الساحة ساللً
ٍ
■ ■نوفّر يف ّ
الرياض ّية ،كع ّد ال ُكرات التي نجح بإدخالها يف السلة ،ومقارنة نتيجته بنتائج باقي األطفال .بإمكان املربية واألطفال أيضً ا تحديد املسافة
مثل مسافة خطوتني من خطوات الطفل ،مسافة نصف مرت ،مرت وهكذا.
التي يرمي منها الطفل الكرة إىل السلّة من األقرب إىل األبعدً ،

بستان المحبة  -المربية نهاد مصاروة ،كفرقرع

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد:
■ ■الع ّد
■ ■اإلحصاء
َ
بعين رياضيّة ■ ■مقارنة املجموعات.
ٍ
■ ■ مفاهيم كمية يف الحياة اليومية :عالقات كرب -قياسات.
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نشاط  :2الذئب والخراف
ويلعب البقيّة
ليلعب دو َر الذئب وآخر ل َدور الراعي،
تُتيح هذه اللعبة مشارك َة مجموع ٍة كبري ٍة من األطفال ( ،)10-8يختارون أحدهم
ُ
َ
َدو َر ِ
الخراف.
يخرج الراعي برفقة ِخرافه يف الحقل وهم يغ ّنون:
الراعي :يا غ َناميت
الخراف  :ماع ماع
الراعي  :إنتو حيايت
الخراف :ماع ماع
الذئب :ذيب الوادي جوعان كتري ب ّدو يوكل خروف صغري.
الخراف .إذا نجح يف إمساك أحد ِ
عندها يخرج الذئب من مخبئه ل ُيطارد ِ
ذئب ،وتبدأ اللعبة من جديد حتى
الخراف ،يتح ّول الخروف إىل ٍ
يت ّم اإلمساك بجميع ِ
الخراف .توفّر اللعبة ف َر ًصا لع ّد َمن أمسك بهم الذئب ،ومن تبقّوا ،إلجراء مقارن ٍة بني املجموعات.

مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
■ ■مفهوم العدد:
■ ■الع ّد.
■ ■اإلحصاء.
َ
بعين رياضيّة
■ ■مقارنة املجموعات.
ٍ
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ّ
الساحة مع خريطة
 .3نخرج إلى
ٍ
ٍ
يتفاعل الطفل ويتح ّرك يف ٍ
ومتثيالت برصيّة ،تساعده
أوصاف كالميّة
بيئات مختلف ٍة مليئ ٍة باألجسام .وقدرة الطفل عىل فهم واستعامل
ومتكّنه من التنقل والتواجد يف الح ّيز العا ّم بسهولة ،من شأنها أن تط ّور لديه القدرة عىل التواجد يف املجال وإدراكه.
الخريطة :هي أدا ٌة مساعدة للتواجد يف الفراغ ،وإدراك العالقات يف املكان (.)1

كثري ٌة هي الفرص ضمن حياة الروضة/البستان الروتين ّية التي تتيح استخدام الخرائط البسيطة ،بإمكاننا ً
مثل:
ٍ
روتيني.
كتقليد
• •ترتيب غرفة الروضة/البستان
ّ
مرسحي.
• •ترتيب الكرايس استعدا ًدا لحفل ٍة أو عرض
ّ
ٍ
بجوالت قصري ٍة يف البيئة القريبة.
• •الخروج

نشاط  :1جد الكنز
ِ

■ ■قبل بدء اللعبة ترشح املربية قواع َد اللعبة لألطفال ،ث ّم تخ ّبئ غرضً ا ما يف البستان أو يف الساحة مثل :كرة ،كيس من الشوكوالتة،
أي غرض آخر يثري اهتامم األطفال ،ليبحثوا عنه.
بالونات أو ّ
أي رم ٍز عن مكانه .من املتوقّع أن يستصعب
■ ■يف املرحلة األوىل بعد إخفاء الغ َرض املتّفق عليه ،يبحثُ األطفال عنه دون أن يتلقّوا َّ
طويل للعثور عليه.
األطفال إيجا َد الغرض أو يحتاجوا وقتًا ً
■ ■يف املرحلة الثّانية تحاور املربية األطفال وتسألهم كيف ميكن البحث عن الغرض بطريق ٍة أسهل؟ بعد أن تستمع آلراء األطفال تتّفق
ِ
خطوات البحث.
معهم عىل كتابة تعليامت تساعدهم يف إيجاد الغرض ،وتقوم هي بدورها بإرشادهم يف

مثال أ

الخلفي للبستان ،ثم التو ّجه ميي ًنا لحني الوصول إىل حوض ال ّرمل.،
• •عليكم الخروج من الباب
ّ
• •بعدها عليكم التق ّدم ثالث خطوات اىل األمام.
• •عليكم البحث عن صندوقٍ شفّاف بداخله قطَع من ألعاب الليجو ،ابحثوا بني القطَع ستجدون الغرض.
مثال ب

الخروج من مدخل البستان والتو ّجه يسا ًرا إىل مفرش العشب .قفوا بحيث تكون وجو ُهكم باتجاه
• •يك تجدوا الغرض يتو ّج ُب عليكم
ُ
الحديقة.
خمس خطوات إىل األمام حتى تصلوا إىل الشّ جرة األوىلِ ،قفوا عند الشجرة و ُع ّدوا حتى تصلوا إىل الشجرة العارشة.
• •تق ّدموا َ
كيسا معلقًا عىل الشجرة ،فكّروا م ًعا كيف ميكن إنزال الكيس ،بداخل الكيس يوجد الغرض.
• •انظروا إىل أعىل ستجدون ً

• •يف مرحل ٍة متق ّدمة ،ميكن تحضري بطاقات رمو ٍز للبحث عن الكنز ،نوزّعها يف أماكن مختلف ٍة ،يف البستان أو يف الساحة ،بحيث ّ
يدل كل
رم ٍز عىل رمز آخر ،حتى ينجح األطفال بإيجاد الغرض.
• •بعد مامرسة اللعبة أكرث من م ّرة مع األطفال ،باإلمكان تشجيع أحد األطفال عىل إخفاء الغرض ليقو َم ِ
بنفسه بإعطاء التعليامت لزمالئه.
1.1תרומת טקסטים גרפיים לא מילוליים להתפתחות אוריינות של ילדים צעירים ,חוה תובל.
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ويف مرحل ٍة متق ّدم ٍة أكرث ،بإمكان األطفال تحضري رمو ٍز للبحث عن الغرض.
مالمئة للموضوعات واألهداف الرياض ّية:
ألجسام وأشكا ٍل موجود ٍة
برصي
اغي والهندسةٌ :
ٍ
برصي لعالقات يف الفراغ -إدراك ّ
كالمي ومتثيل ّ
■■ ّ
وصف ّ
الحس الفر ّ
يف الفراغ.
َ
بعين رياضيّة
ٍ

نشاط  :2عالمات الطريق
ألعاب حرك ّي ٍة ممتعة ،وتكشفهم
خالل العمل
اليومي مع األطفال ،تد ّربهم املربية عىل متييز االتجاهات :ميني ،شامل ،أمام وخلف من خالل ٍ
ّ
عىل الرموز املتدا َول استخدامها يف هذه اللعبة .
االتجاه

الرمز

.1

التق ّدم إىل االمام

.2

التق ّدم إىل اليمني

.3

التق ّدم إىل اليسار

.4

التقدم اىل األمام ث ّم التوجه ميي ًنا

.5

التق ّدم اىل األمام ث ّم التوجه يسا ًرا

.6

نهاية املسار
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■ ■يتوزّع األطفال يف مجموعتني متساويتَني .تقوم املجموعة األوىل مبساعدة املربية بتخطيط وتجهيز مسار الطريق عىل لوح ٍة كبري ٍة من
خالل :رسم وتحديد نقطة البداية ،تحديد اتجاهات التح ّرك باملسار ،تحديد محطّات عىل مسار الطريق وتحديد مها ّم لتنفيذها عند
لكل محطة ،وتحديد نقطة النهاية .باإلمكان إضافة مفتا ٍح ملسار الطّريق ،يس ّهل عىل األطفال قراءة التعليامت واملها ّم .أ ّما
الوصول ّ
ُ
أطفال املجموعة الثانية فمه ّمتُهم "قراءة" املسار وتنفيذه بالكامل حتى الوصول إىل نقطة ال ّنهاية.
مثال لمسار طريق مقترح:

خمس مرات ،ث ّم السري إىل األمام بات ّجاه السهم.
• •يف املحطّة األوىل عليكم القفز والهبوط َ
خمس خطوات.
• •يف املحطة الثّانية عليكم الع ّد حتّى  20والتق ّدم إىل اليسار َ
• •يف املحطّة الثالثة عليكم التق ّدم حتى الوصول إىل الشّ جرة الرابعة.

ٍ
خطوات إىل اليسار ،حتى الوصول إىل املحطّة األخرية.
ست
خمس خطوات إىل اليمني ،ث ّم التق ّدم َّ
• •من املحطّة الرابعة عليكم التق ّدم َ
■ ■ تنتهي اللعبة عند وصول مجموعة األطفال إىل نقطة النهاية وتنفيذ جميع املها ّم املق َرتحة يف املحطات.

يتسنى لجميع األطفال
■ ■تتبادل املجموعتان األدوا َر ،وتقوم املجموعة الثانية بتخطيط وتجهيز مسار طريقٍ جديد للمجموعة األوىل يك
ّ
مامرسة أهداف اللعبة كاملةً.
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مالمئة للموضوعات واألهداف الرياضية:
اغي والهندسة :وصف كالميذ ومتثيل برصي لعالقات يف الفراغ -إدراك برصي ألجسام وأشكال موجودة
■ ■الحس الفر ّ
يف الفراغ.
َ
بعين رياضيّة
ٍ

ماذا ً
أيضا

■ ■نوفر لألطفال ٍ
أدوات أو وسائل من ّوعة لتطوير لعبهم ،وتشجيعهم عىل ابتكار ألعاب ٍ جديدة أو إضافة تح ّديات
ألنفسهم يف كل مرة.
َ
األطفال عىل تكرار األلعاب للتمكّن منها وتطوير مهاراتهم.
■ ■نش ّجع
ٍ
ومسابقات رياضيّة بعد التمكّن من األنشطة.
■ ■نقيم أيّام ذروة
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الباب العاشر

روزنامات ولوحات

الباب العاشر

روزنامات ولوحات
ٌّ
مختص بالرّوزنامات ،و يعتم ُد على كتاب ومحاضرات ومقاالت
هذا الباب مكوّ ٌن من جزءَ ين :الجزء ألوّ ل
للدكتورة حافا توفال ( ،)1والجزء ّ
ٍ
ٌّ
مختص بجمع وعرض المعطيات.
الثاني

الزمني في رياض األطفال
جداول التقويم
ّ

إن ُق َ
ّ
درة ِّ
الطفل على استخدام الوسائط التشكيليَّة على مختلف أنواعها ،من أجل ممارسة أنشطة
ٍ
ّ
هام في تطوُّ ره اإلدراكي.
عامل
تبادُليَّة ناجعة مع البيئة ،أو مع نفسه ،هي
ٌ
ٍ
ٍ
ُ
ٌ
الوسائط التَّشكيليَّة هي أدوات ثقافيَّة تقسم إلى نوعين من النُّصوص:
■ ■ ُّ
النصوص اللغويَّة :أناشيد ،أمثال ،أحجيات.
■ ■ ُنصوص غير ُلغويَّة ،مثلّ :
الس ّ
نوي ،رسوم بيانيَّة ،خرائط.
التقويم َّ
الطبيعيَّة هناك عد ٌد كبي ٌر من األدوات ّ
ٌ
الثقافيَّة ،وأنواعٌ
الطفل َّ
في بيئة ِّ
كثيرة جدًّ ا من وسائل اإليضاح
ّ
ُّ
َّ
اللغويَّة ،وغير اللغويَّةَّ .
ّ
خاص ،من خالل
إن التعامُ ل مع النصوص التشكيليَّة غير اللغويَّة بشكل
ٍ
َّ
ِّ
ِّ
فعاليّات مختلفة ومتنوِّ عة مع األطفال :يُعزز قدراتهم ،يُر ِّكزهم ،يُتيح لهم التخطيط ،يُنظم أفكارهم،
ذك ٍ
قدراتهم ٍ
يُقوِّ ي ٍ
َّ
على ّ
الت ُّ
العاطفي عن أحاسيسهم وتجاربهم ،كما أنّه يُساعد األطفال في
والتعبير
ر،
ّ
القراءة ّ
الناقدة.

مفهوم الزَّمن وال ّر وزنامات المتنوِّعة:
وقت ٍ
تحتاج املفاهيم إىل ٍ
كاف يك تنم َو وتتط َّور لدى الطفل ،وكلَّام كانت املفاهيم حسيَّ ًة وما ِّديَّ ًة فإنَّها تنمو وتتذ ّوت لديه بشكلٍ أرسع،
عىل عكس غريها من املفاهيم املج َّردة وغري املحسوسة .مفهوم ال َّزمن هو واح ٌد من أكرث املفاهيم تجري ًدا ،لذلك فهو يعترب من املفاهيم
أسايس يك يتمكَّن من تذويته،
كمفهوم
األش ّد صعوب ًة وبطئًا يف التَّط ُّور لدى الطّفل ،زد عىل ذلك حاجة الطِّفل بداي ًة إىل نُ ّو مفهوم العدد
ٍ
ٍّ
وإدراكه عىل نح ٍو سليم .ملفهوم ال َّزمن أربعة عنارص أساس َّية :التَّتابُع ،امل ُ ّدة ،الوترية ،وتحديد أحداث باالستناد إليه.
ٍ
ِّفل يف مرحلة الطُّفولة امل ُبكِّرة يف كثريٍ من األحداث ،يُشك ُِّل
أحداث حسب زمان وقوعها .يُشار ُِك الط ُ
1.1تتابُع أحداث خالل ال َّزمن -ترتيب
ٍ
مجريات ثابت ًة يف حياته ،عىل سبيل املثال :موعد ال َّنوم ،ال ُوصول إىل ال َّروضة ،وقت االستحامم ،وجبة
كث ٌري منها أم ًرا روتين ًّيا اعتياديًّا ،أو
الطفل هذا التَّتابُ َع الثّابت يف األحداث ،وبفضل هذا التَّوايل الثّابت يستطيع بواسطة التّجريد الوصول إىل
القصة .يُدر ُِك ُ
العشاء ،وقت َّ
مفهوم التّتابُع (نظام) يف األحداث خالل ال َّزمن.
جارب الحياتيَّة امل ُعتا َدة الفُرص َة للطِّفل للمقارنة فيام بينها ،إن كان الحدث
2.2مدَّة األحداث خالل ال َّزمن -يف مراحل التَّط ُّور التّالية ت ُ
ُتيح التّ ُ
ِّفل إىل تجريد مفهوم ُم َّدة ال َّزمن.
يصل الط ُ
أقل أو أكرث من حيث الوقت ،وهكذا ُ
استم َّر ّ
تيح ل ُه هذا األم ُر أن يُ َ
درك مفهو َم وترية األحداث.
3.3الوترية :عندما يقو ُم الط ُ
ِّفل بأشياء ُمعيَّنة ع َّدة م ّرات ،يُ ُ

4.4ال َّتحديد :هناك أحداثٌ ثابت ٌة ت ُشك ُِّل محط ٍ
أقل،
ُتيح له تحدي َد األحداث األخرى الَّتي تق ُع بوترية ّ
ّات أساس َّية يف برنامج الطِّفل اليومي ،وت ُ
1.1טקסטים גרפיים ,כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן ,חוה תובל ועינת גוברמן.
2.2تطور مفهوم الزمن في مرحلة الطفولة المبكرة – محاضرة.
3.3جدول التقويم السنوي كأداة ثقافية – محاضرة.
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قبل ال َح ّم ِم.
عىل سبيل املثال :لَ ِع ْب ُت بِال ُك َر ِة َ
السابقة ،باإلضافة إىل ال ُّنم ّو وال ُّنضج يف العمر ،إىل كشف الطِّفل ومامرسته للعديد من األنشطة
كام يحتاج مفهوم ال َّزمن بعنارصه األربعة َّ
والخربات املتعلِّقة بال َّزمن ،واملستم َّدة من حياته اليوميَّة امل َعيشة سواء يف البيت ،أو يف ال َّروضة والبُستان ،مع التَّشديد عىل أهميَّة
ٍ
كمربيات أهم َّية
وباألخص مع البالغني .ومن امله ّم ج ًّدا أن نعرف نحن
التَّفاعالت اإلنسان َّية واالجتامع َّية التي يقوم بها الطِّفل مع أقرانه،
ّ
الحوار كأدا ٍة داعم ٍة ومتاح ٍة إلدراك مفهوم ال َّزمن ،وأهميَّة استعامل جميع األزمنة خالل حديثنا وحوارنا مع األطفال ،وذكر مواعيد ُحلول
املناسبات ،أو ال َّنشاطات املختلفة :يف ال َّزمن املايض ،أو يف الحارض ،أو يف املستقبل .تجدر اإلشارة إىل أ َّن ال َّزمن الحارض -والذي يقصد به
اآلن أو اليوم -هو ال َّزمن األسهل الستيعاب األطفال.
إ َّن مرافقة خربات الطفل املعيشة لغويًّا وبطريق ٍة سليمة يُس ِّهل عىل الطِّفل وبشكلٍ ملحوظ إدر َاك هذا املفهوم .لكن ال يكفي أن نذكر
ٍ
بأوصاف عا َّمة ،أل َّن مثل هذه األوصاف ال توضِّ ُح للطِّفل كيف ترتب ُط أحداثٌ ُمعيَّنة مبنظومة ال َّزمن الَّتي يعمل يف
ال َّزمن أمام الطِّفل
مني بني األحداث املختلفة .لذلك هناك حاج ٌة بطُ ُرق ثقاف َّية لفهم ال َّزمن ،وهي تتطل َُّب در َاس ًة وتد ُّربًا .إ َّن
نطاقها ،وما هو ال ُبعد ال َّز ّ
نسقة ،ت ُلبِّي هذه الحاجة،
نوي املختلفة واملتد ِّرجة الَّتي ُ
الس ّ
تعرض أحداث ًا مختلفة كجزء من منظومات زمنيَّة متكاملة ،و ُم َّ
لوحات التَّقويم ّ
وباستطاعتها التّخفيف عن األطفال عبء هذه امله ّمة.

جداول التَّقويم:
هي أدوات ثقاف َّية ت ُستخدم خارطةً ،أو وسيلة توضيح ذات بُعدين ،ت ُساعد اإلنسا َن يف متابعة ،وتحديد ال َّزمن يف ح ِّيز عابر .إ َّن املقدرة
وخاصة لألطفال أن يشعروا بالتَّحكُّم ال ّنسبي ،واملقدرة عىل تنفيذ فعاليّات
ُتيح لإلنسانَّ ،
عىل تحويل ال َّزمن إىل يش ٍء ُمد َّونُ ،
ويكن متثيلُه ،ت ُ
مل يكُن باإلمكان تنفيذها لوال وجود هذه األدوات ،وت ُتيح بشكلٍ
أسايس التّعا ُمل مع مفاهيم ،وقضايا من العسري عليهم فهمها ،أو حلّها
ٍّ
بدون مساعدة هذه األدوات.
ُ
األطفال عىل جداول التَّقويم بشكلٍ
لكل طفل ،وسوف يتع َرفون روي ًدا
خيص ّ
من امله ّم أن يتع َّر َف
تدريجي ،ومبا يتوافق مع وترية ال ّنم ّو الشّ ّ
ّ
ٍ
أحداث ها ّم ٍة من ناحيتهم ،ومن ناحية
ُروي ًدا عىل مبادئ استخدام هذه األدوات ،بل ويستخدمونها فيام بع ُد ملتابعة ،وتسجيل ،وتخطيط
املجتمع الّذي ينتمون إليه ،وبفضل استخدام هذه األدوات يتع َّرفون عليها تدريجيًّا.

يومي:
جدول
ّ
اليومي ،وذلك بفضل األحداث اليوميَّة الَّتي ت ُك ِّو ُن املجريات اليوميَّة املعتادة
إطار ال ّزمن األ َّول الَّذي يتط َّور عند األطفال هو جدول العمل
ّ
يومي مع األطفال منذ جيل  3أعوام .تُشك ُِّل الفعال ّيات اليوم َّية الَّتي ت ُجرى
الَّتي تتواىل ك َُّل يوم .لذلك من املح َّبذ البدء باستخدام جدول ّ
الساعة 8:00
يصل الط ُ
أساسا ت ُبنى عليه مفاهيم ال َّزمن الطّبيعيَّة ،والحضاريَّة .عىل سبيل املثال ُ
ِّفل إىل ال َّروضة صبا ًحا يف متام ّ
يف ال َّروضة ً
ُ
ُ
الساعة .14:00
ويتناول
الساعة  12:00ويعودون إىل البيت يف ّ
الساحة يف ّ
الساعة  10:00ويخرجون إىل ّ
األطفال م ًعا وجبة اإلفطار يف ّ
جدول يوميًّا مع عد ٍد من الخانات الفارغة مالمئة للتّأشري ،تنظيم ووصف الربنامج اليومي يف ال َّروضة.
ُحض مع األطفال ً
تستطيع امل ُربِّية أن ت ِّ َ
ُيكن بواسطة الجدول تخطيط َسري اليوم يف ال َّروضة ،ومتابعة توايل الفعال ّيات والتَّغيريات الَّتي قد تطرأ عليها .تتح َّدث امل ُربِّي ُة يف اللقاء
كل خانة يف الجدول صورةٌ ،أو بطاق ٌة تصف الفعاليّات املختلفة الَّتي
باحي مع األطفال عىل ما ينتظرهم خالل اليوم .وتوضع فوق ّ
ّ
الص ّ
تصف املربِّية الفعال ّيات
الساحة ،طاوالت اإلبداع .أثناء لصق البطاقات ُ
ت ُجرى يف ال َّروضة خالل اليوم ،مثل :موعد تنا ُول الطّعام ،اللعب يف ّ
الساعات ،أو
عي ،وهكذا فإنّها يف الحقيقة ت ُق ِّدم لألطفال ً
الَّتي ت ُجرى يف ال َّروضة حسب
ٍ
مثال كيف ُيثّل امل َوضع عىل الجدول ّ
ترتيب ُم َّ
األوقات الّتي ت ُجرى خاللها ك ُّل واحدة من الفعال ّيات .يستطيع األطفال يف مرحل ٍة ُمتق ِّدمة أكرث ،وبعدما يتم ّرسون يف الجدول اليومي،
َ
إلصاق البطاقات يف املوضع املناسب من الجدول بأنفسهم ،أو تغيري البطاقات عندما يطرأ تغيري عىل جدول املواعيد املخطَّط ،ويف نهاية
اليوم يُلخِّصون مع امل ُربِّية فعال ّيات اليوم ،ويستعرضون الفعال ّيات الَّتي أُج ِريَت ،ويفحصون أيًّا من الفعال ّيات مل تُنفَّذ كام هو ُمخطَّط،
حل بدلً منها يف ال َّروضة .بعد استخدام الجدول اليومي ،والتّم ُّرس ال ّدائم ،تتح َّو ُل املفاهيم :بداية اليوم ،قبل ،بعد ،بني كذا وكذا ،يف
وماذا ّ
نفس الوقت ،مع نهاية اليوم-إىل مفاهيم محسوسة ،ومفهومة عند األطفال.
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سبوعي:
جدول ُأ
ّ
تصف مجريات
وجد فريدمان ( )Friedman,1990كام ورد عند توفال ،أ ّن األطفال يف جيل  4سنوات فقط يستطيعون تنظيم ُصور ُ
ٍ
الصحيح لها ،ومع نُ ّو األطفال فيام بعد ،يُصبحون قادرين عىل
تسلسلها ال َّزمني ّ
أحداث مختلفة من الحياة اليوم َّية داخل ال َّروضة حسب ُ
يوم ثابت ،يوم ُعطلة ثابت...
فهم املجريات الَّتي تقع بوتري ٍة منخفض ٍة ،مثل نادي إثراء يُقام يف ال َّروضة خالل ٍ
ٍ
الخاصة الَّتي تجري يف أيّام مع َّينة خالل األسبوع ت ُساعد
أحداث تجري خالل أيّ ٍام مع َّينة فيه .إ َّن األحداث
إدراك األسبوع يت ّم بواسطة تكرار
َّ
األسبوعي.
األطفال يف التّمييز بني اليوم الذي تقع فيه وبني بق َّية األيّام ،لذلك فإنَّ ُه من املالئم يف هذه املرحلة البدء باستخدام الجدول
ّ
ُسبوعي عىل هيئة سطرين يف ك ُِّل ٍ
السطر
يُع َرض الجدول اال
واحد منهام سبع خانات ،يف الخانة األوىل تُعرض سبعة أيّام األُسبوع ،ويف ّ
ّ
خاصة ،مثل :أعياد امليالد ،زيارات،
األسفل ت ُعرض األحداث الَّتي تجري خالل أيّ ٍام ُمع َّينة يف األسبوع ،مثل :نوادي اإلثراءُ ،عطل ،ومناسبات َّ
أو خروج ثابت من حيِّز ال َّروضة .يستطي ُع األطفال أن يُشاركوا يف اإلعالن عىل الجدول عن ٍ
معي بواسطة الكتابة ،أو بواسطة بطاقة
موعد َّ ٍ
معي ،ومن خالل اسرتجاع اإلعالن ،واملحادثة الَّتي تدور بني األطفال وامل ُربِّية يتمكَّنون من فهم األبعاد
عن الفعال ّية الَّتي تجري يف ٍ
يوم َّ
ال َّزمنيَّة بني األحداث.
اليومي
وسع بالتّحضري استعدا ًدا لفعال َّية مع َّينة ،أو تلخيص فعال َّية ت ّم تنفيذها خارج اإلطار
ُيكن بواسطة الجدول
األسبوعي البدء يف التَّ ُّ
ّ
ّ
ُ
األطفال ضمن هذا اإلطار تعلُّم أيّام األُسبوع كمفاهيم زمنيَّة تقليديَّة .يبدأ الطِّفل بالتّمييز بني األحداث الَّتي جرت /تجري:
فقط .يستطي ُع
اليوم ،غ ًدا ،وباألمس.
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ّ
شهري:
جدول
مثل ،أو فعاليّة للعيد ،أو عيد ميالد ،أو حفلة،
خاص للتّنظيم الخارج عن الربنامج األسبوعي املعتاد ،كال ّرحلة ً
ريح بشكلٍ ّ
الجدول الشّ ّ
هري ُم ٌ
أو عطلة طويلة...
السبعة ،بينام تُ ث ُِّل األسطُر تتابُع أيّام الشَّ هر ،من اليوم األ َّول وحتّى
يُع َرض اللوح عىل شكل أسطُر وأعمدة ،تُ ث ُِّل األعمدة أيّام األُسبوع ّ
اليوم رقم .31-30-28
من املح َّبذ تحضري اللوح واستعراض اللوح مع بداية الشَّ هر ،وتأشري املناسبات الها ّمة لألطفال ،مثل :أعياد امليالد ،الحفالت ،ال ّرحالت،
األعياد ،الفُصول ،وال ُعطَل ،بواسطة أيقونات ،أو ُصور يُ ُ
شارك األطفال يف إعدادها.
(املؤشة ُمسبقًا بواسطة لون
هري ال ّناجح تحديد عدد األسابيع خالل الشّ هر ،عدد األيّام ،وعدد أيّام ال ُعطَل
َّ
ُيكن بواسطة الجدول الشّ ّ
مني فيام بينها.
ُمختلف) باإلضافة إىل التّاريخ ال َّدقيق للمناسبات الها ّمة خالل الشّ هر ،والبُعد ال َّز ّ
بسهولة عدد األيّام الّتي
يؤش األطفال مع امل ُربِّية ّ
كل ٍ
يوم ينقيض بواسطة تغيري بطاقة ال َّرقم بواسطة لون مختلف ،وعندها ُيكن التّمييز ُ
ِّ ُ
مضت ،وعدد األيّام امل ُتبق َّية حتّى نهاية الشّ هر ،عدد األيّام املتبقِّية ل ُحلول موعد مناسبة ُمع َّينة ،ومع نهاية الشَّ هر ت ُجري املربِّية مع األطفال
هري الجديد.
تلخيصا للشّ هر الَّذي مىض ،وت ِّ
ً
ُحض معهم التّقويم الشّ ّ
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س َن ّ
جدول َ
وي:
تؤش ال ُعطل الثّابتة
السنوي بواسطة أسطُر ،وت ُح َّدد نقطة البداية وال ِّنهاية ّ
لكل شهر حسب اليوم يف األُسبوعَّ ،
ت ُعرض الشُّ هور يف الجدول َّ
نوي امل ُع ّد ج ِّي ًدا للمتأ ِّمل أن يرى التّقسيم إىل أشْ ُه ٍر وأسابيع ،و َموضع املناسبات الها َّمة ،أو الثّابتة خالل
الس ّ
تيح الجدول ّ
عاد ًة بلونٍ واحد ،يُ ُ
العام ،مثل :األعياد ،أعياد امليالد ،ال ُعطَل...وامل ُ َّدة ال َّزمنيَّة بينها.
ُؤشة ُمسبَقًاُ .يكن إجراء حوار متهي ًدا لك ُِّل
تعرض امل ُربِّية الجدول مع بداية العام ،وتستعرض مع األطفال األش ُهر واملناسبات الها ّمة امل َّ
ُ
مناسبة :متى موعد املناسبة؟ ماذا يسبقها؟ ماذا يليها؟ ما عدد األش ُهر ،أو األسابيع امل ُت ِّبقية حتّى ُحلول املناسبة؟
ويكن عندها تحديد مناسبات ،وفعال ّيات
ُيك ُن بعد االستعراض األ َّو ّيل متييز األش ُهر واأليّام الَّتي ال تجري فيها أحداث ،أو مناسبات َّ
خاصةُ ،
ٍ
أي فصل من املفضَّ ل االحتفال
مع األطفال ،مثل :رحلة ،حفلة ،زيارة...وتعيينها بواسطة
أيقونات صغرية عىل اللوح ،وإدارة حوار حولها :يف ّ
تخصنا؟
أي يوم من املفضَّ ل الخُروج؟ ماذا يسبق املناسبة التي ّ
أي شهر؟ أو أسبوع؟ يف ّ
باملناسبة ،أو عقد الفعاليَّة ،أو إقامة االحتفال؟ يف ّ
ماذا يأيت بعدها؟
لكل
ايس من أجل خلق صل ٍة شخصيَّ ٍة ذات أهميَّة ّ
الس ّ
من املحبَّذ تعيني أعياد ميالد أطفال ال َّروضة عىل الجدول ّ
نوي منذ بداية العام ال ِّدر ّ
طفل مع الجدول .يُدعى ك ُّل طفل لتحديد تاريخ والدته ،بواسطة صور ٍة شخص َّية صغرية ،ويستطيع مبساعدة امل ُربِّية أن يُح ِّدد الشّ هر،
ٍ
معيُ ،عطلة
واليوم ،واألسبوع الَّذي يُصادف عيد ميالده ،ويربط تاريخ هذه املناسبة
بحدث آخر بارز ،مثل :فصل من فُصول العام ،عيد َّ
أو عيد ميالد طفلٍ آخر.
ُيكن إجراء استطالع عا ّم بال ِّنسبة ألعياد امليالد مع جميع األطفال ،وتحديد أعياد امليالد الوشيكة ال ُحلول ،أو القريبة من بعضها البعض.

بستان البالبل  -المربية ياسمين عمري  -طمرة الزعبية

تلخيص:

أساسا لتنظيم حياة اإلنسان يف ك ُِّل مجتمع .يُتيح استخدام جداول التَّقويم يف رياض األطفال
ت ُشك ُِّل جداول التّقويم عىل مختلف أنواعهاً ،
تنا ُول مضامني ومواضيع ها َّمة للطِّفل واملجتمع الَّذي يحيا فيه ،مثل :األعياد ،املناسبات التّقليديَّة ،فُصول العام ،وغري ذلك ،هذا ناهيك
عن مساهمتها الها َّمة يف اكتساب مفاهيم ال ّزمن ،باإلضافة إىل مفاهيم ومهارات أُخرى لُغويَّة ،ورياضيَّة.
وتدريجي -كام اقرتحنا يف هذه املقالة -يُساهم يف التَّعلُّم ،يزيد من وعي
إ ّن تعريف األطفال بجداول التّقويم ،واستخدامها بشكلٍ متواصلٍ ،
ّ
ويوسع معارفهم ،وأه ّم من هذا كلّه أنّه يُساهم يف إدراك مفاهيم ال َّزمن املختلفة عند األطفال.
األطفالِّ ،
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َ
معطيات
جمع وعرض
ٍ
تساؤالت تتطل َُّب جم َع املعلومات ومقارنتها،
تستدعي الحياة اليوميَّة يف رياض األطفال مواضيع وفعاليّات معيّنة ،وت ُث ُري عند األطفال
وتنظيمها .يُح ِّو ُل جمع املعلومات ،وعرض امل ُعطيات ،املعلومات املوجودة عند األطفال من معلومات ُمض َم َرة إىل معلومات ُم ْعلَنة ،وعندها
خيص للطِّفل ،أو من عامل العائلة،
ُيكنهم أن يستخلصوا منها نتائج معيَّنة ،وأن يستخدموها يف حياتهم .قد تكون املعلومات من العامل الشَّ ّ
أو الطّبيعة ،أو من املضامني امل ُتاحة يف ال َّروضة .تنبغي اإلشارة إىل أنَّ ُه كُلّام كانت الحاجة إىل جمع املعلومات ذاتَ أهم َّية كبرية ،ولها
عالقة باألطفال ،فإ ّن األطفال يستخدمونها بشكلٍ مكثّف ،لذلك من امله ّم أن تنتهز امل ُربِّية فُ َرص التَّعلُّم الها ّمة يف ال َّروضة ،وتقوم بالوساطة،
وت ُساعد األطفال يف االنتقال من مرحلة املعرفة امل ُض َمرة ،إىل املعرفة امل ُعلَنة ،وامل ُوث َّقة ،وت ُساهم يف تط ُّور ك ُِّل طفل (.)1
ُهناك أدواتٌ عديد ٌة يستخد ُمها البالغون واألطفال أيضً ا يف متثيل املعطيات ،لكن من املُتَّبع يف رياض األطفال استخدام أداتني أساس ّيتني:
ال ّرسومات البيانيَّة الَّتي تتمثَّل يف رياض األطفال باستخدام لوحة :من حرض إىل ال َّروضة؟ والجداول (القوائم) عىل مختلف أنواعها.
شكل أو رس ٌم خطّي ُيكن بواسطته عرض معطيات ُمع َّينة ،ووصفها بشكل مر ّيئُ .يكن بواسطة هذه األداة القيام بتعداد
ال َّرسم البيا ّين هو ٌ
ك ّم ّي لل ّنتائج ،و"قراءة" العالقة بني امل ُعطيات املعروضة ،واستخالص ال ّنتائج من ذلك( .لوحة من حرض إىل ال َّروضة) هي لوحة شائعة
ُتيح عرض ُحضور األطفال يف ال َّروضة خالل اليومُ .يكن بواسطته معرفة من حرض إىل ال َّروضة؟ ومن تغ َّي َب؟
االستعامل يف رياض األطفال ت ُ
كم عدد األطفال الَّذين حرضوا إىل ال َّروضة؟ وكم عدد الغائبني؟ وذلك باالستناد إىل سؤا ٍل ُمو َّجه لسائر األطفال وذات صلة Sبعاملهم ،أو
باملضامني الَّتي تُدرس يف ال َّروضة ،وبنا ًء عىل معايري تُقرتح الختيار األطفال الشّ خيص~.
السؤال :ما هو لوين املُفضَّ ل؟ (اإلمكانيّات) :أحمر – أصفر – أخرض – أزرق...
مثالُّ :
ألبس اليوم من مالبس الشِّ تاء؟ (اإلمكانيّات) :كَ ْن َزة (جارزة) – قُبَّعة – قفّازات – وشاح...
ماذا ُ

بياني باستخدام لوحة من حضر إلى الروضة
مثال لرسم
ّ

1.1חקר נתונים
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بياني
إضافي لرسم
مثال
ّ
ّ

جدول (قامئة)– هي أداة أُخرى ت ُستخدم وسيل ًة للتَّنظيم ،تُ أل بامل ُعطيات بشكلٍ ُمنظَّم بعد التّصنيف حسب معايري ُمع َّينةُ .يكن "قراءة"
تلك امل ُعطيات ،تحليلها واستخالص نتائج منها .عىل سبيل املثال :يف روضتنا –  20ول ًدا و 15بنتًا.
ويكن أن نُق ِّر َر بنا ًء
كل أدا ٍة من األداتني لها قواعدها
نعرف بأنَّ ّ
املهم لنا كمر ِّبيات أن
َ
َّ
من ّ
الخاصة ،وينبغي أن نُحافظ عليها برصامةُ ،
عىل احتياجات األطفال ،أو املُربِّية ،واألسئلة املطروحة ،الطَّريقة الَّتي نجمع حسبها املعطيات ،واألداة الَّتي نستخد ُمها.
مودي األرقام من  1فام
ال َّرسم البيا ّين
العمودي (املخطَّط َّ
يطي) يُبنى من األسفل إىل األعىل ،ومن امل ُعتاد أن تُس َّجل عىل املحور ال َع ّ
ّ
الش ّ
السؤال :ما هو لوين املُفضَّ ل؟ تكون
يليه ،ومن امل ُعتاد كتابة اإلمكانيّات املحتملة عىل سؤال املوضوع عىل املحور
األفقي ،مثال :إذا كان ُّ
ّ
اإلمكان َّيات :أحمر – أزرق – أخرض – برتقا ّيل...
العمودي،
السهل متييز العالقة بني اسم الطِّفل ،وبني ال َّرقم يف الجانب
ّ
من امله ّم أن يكو َن ُهناك متييز بني األسطُر واألعمدة يك يكون من َّ
كل عمود ،واملقارنة بني األعمدة ،ومالحظة ما هي اإلمكان َّية األكرث شيو ًعا بني أطفال ال َّروضة.
ورؤية ارتفاع ّ
مقابل ذلك تظهر القامئة ُعمو ًما بشكلٍ
(نص َّية) أو معلومات رقم َّية ،أو
عموديُ ،يكن أن تكون املعلومات يف القامئة معلومات كالم ّية ِّ
ّ
دم ًجا بينهام م ًعا .بناء القامئة يبدأ بتعريف مبنى الجدول والخانات حسب نوع امل ُعطيات.
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أمثلة لقوائم:
في روضتنا
بنات

أوالد

.1
.2
.3

ماذا وكم نحتاج لصنع كعكة؟
الغرض

الكميَّة

طحين

 3كؤوس

سكَّر

1كأس

كاكاو

 3مالعق

يتعلَّ ُم الطِّفل من خالل استخدام وسائل التَّمثيل املر ّيئ لل ُمعطيات كيف يستنب ُط املعلومات الَّتي يُري ُدها من ال ُّرسوم البيانيَّة ،أو القوائم
السهل عليه استخدامها ألنَّها مألوفة له.
البسيطة املحسوسة ،وهكذا فإنَّه عندما يُصادف األداتني فيام بعد بشكلٍ ُمج َّرد سيكون من َّ
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