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مقدّ مة

تلخّ ص الوحدة التعليم ّية التي أمامكم 1موضوع الربيع.
انتقالي من الشتاء إلى الصيف ،يتم ّيز بتغ ّيرات في حالة الطقس ،وتغ ّيرات في ج ّو الطبيعة نتيجة اإلزهار والتجدّ د.
الربيع هو موسم
ّ
تعتمد الوحدة على مك ّونات جدول اليوم ضمن برنامج الظهيرة (براعم) وحتوي أنشطة افتتاح ّية يوم ّية ،وأنشطة إثراء تربو ّية وأنشطة
إلنهاء اليوم.
يهدف البرنامج إلى إثراء عالم معرفة التالميذ ،وتنمية املهارات االجتماع ّية والعاطف ّية واملعرف ّية من خالل أنشطة متن ّوعة وممتعة تشمل:
اللعب ،الغناء ،احلركة ،اإلبداع واخلطاب...
في ما يلي قائمة باملعارف واملهارات والقيم التي سنتعامل معها خالل أ ّيام العطلة:

معرفة

توسيع معرفة التالميذ مبوضوع الربيع وعالماته.
 يتع ّرف التالميذ على األغاني والقصص حول موضوع الربيع.
الصوتي.
 يقوم التالميذ بتطوير الوعي
ّ

املهارات املعرف ّية

 يختبر التالميذ بداية القراءة
 يختبر التالميذ مهارة الكتابة
اإلبداعي
 يط ّور التالميذ التفكير
ّ
 يط ّور التالميذ مهارات التعبير والتمثيل

املهارات الشخص ّية


يع ّبر التالميذ عن مشاعرهم

مهارات التعامل مع اآلخرين

يط ّور التالميذ مهارات اخلطاب احملترم
 يختبر التالميذ التغذية الراجعة (االنعكاس)

املهارات اجلسد ّية

 يختبر التالميذ املهارات احلرك ّية الغليظة والدقيقة
املكاني
 يقوم التالميذ بتحسني مهارات التوجيه
ّ
 يختبر التالميذ احلركة والتمرين

قيم

 احترام متبادل
 مساعدة اآلخرين
حب الطبيعة
 ّ

1

ّ
موجهة إلى اجلنسني على حدّ سواء.
وردت صياغة الوحدة
باملذكر وهي ّ
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اقتراح نظام اليوم
األحد
8:30-8:00

ل األوالد
وف ّعال ّية الصباح
9:00-8:30
9:30-9:00

ف ّعال ّية

االثنني

يا له من عالم صغير -صباح اخلير أ ّيتها
الدائرة
ف ّعال ّية تعارف

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

صباح الربيع
رقصة الطيور

بحر /بر
لعبة

نعم أو ال!

كيف حالك؟ أنا أقرأ! حان وقت االستماع أو قراءة الكتب
ف ّعال ّيات حرك ّية
وأناشيد

الربيع من حالل
أحاسيسنا

خبيز الكعك

أجمل األغاني +
لعبة احلرز واملشابك

10:00-9:30

وجبة الصباح
قصة في أجزاء متتابعة واالستماع إلى األغاني
وقت الوجبة هو فرصة ذهب ّية ملطالعة ّ

10:30-10:00

استراحة في الفناء
من املستحسن تنظيم األنشطة املختلفة بنفس الفترة

11:15-10:30

الربيع
ف ّعال ّية إبداع

12:15-11:15

ألعاب الصندوق واإلبداع والترفيه

12:30-12:15

استراحة قصيرة في الساحة

13:00-12:30

لعبة :دائرة الكراسي ألعاب الكلمات

ف ّعال ّية إثراء

ف ّعال ّية إلنهاء اليوم

الفراشات الثالث

هدايا صغيرة رحلة تط ّور الفراشة
في الطبيعة

وقواف
كلمات
ٍ

الدائرة الفائزة

إعداد البينغو

لعبة البينغو

تهب
رياح ربيع ّية ّ
وتضرب...

وقت اإلصغاء -يصغي التالميذ إلى القصص التي يقرأها شخص بالغ.
قصصا حسب اختيارهم.
كتباً /
وقت القراءة -يقرأ التالميذ الذين يرغبون في ذلك ً
الكتابي.
سن مبكرة ،لتشجيع الفضول وإثراء املفردات واملعرفة وحتسني القراءة والتعبير
املهم ً
جدا تطوير عادات القراءة في ّ
من ّ
ّ
قصة باستمرار.
يجب تخصيص بعض الوقت لقراءة ّ
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أنشطة الصباح لبداية اليوم
في ما يلي بعض األنشطة لبداية اليوم.

صباحي لطيف مع الترحيب جلميع تالميذ فترة ما بعد الظهيرة.
الهدف هو افتتاح اليوم في ج ّو
ّ
أيضا تشجيع التالميذ على التعبير عن
املهم ً
من املمكن إضافة أفكار متن ّوعة ،من أجل تكييف النشاط وفقًا الحتياجات التالميذ .من ّ
أنفسهم.
شخصي ّ
لكل تلميذ.
الصباحي ،يجب التح ّقق من احلضور من خالل قراءة األسماء ،ومنح اهتمام
قبل النشاط
ّ
ّ

يومي على اللوح ،وبعد ّ
ّ
مهمة لتطوير
كل نشاط نوصي بوضع عالمة عليه كإشارة أنّه ّمت إجنازه .هذه خطوة ّ
مفضل كتابة جدول نظام ّ
سن مبكرة.
مهارات إدارة الوقت في ّ
أساسا للتط ّور من قبل
من املمكن تنفيذ األنشطة الصباح ّية وفقًا جلدول األعمال املعروض ،أو وفقًا القتراحاتكم .يعتبر اجلدول املعروض ً
ّ
كل عضو من أعضاء الفريق ،ووفقًا ملهاراته.
اخلاصة ،وتشجيع التالميذ على املشاركة ،وبدء تطوير النشاط بأنفسهم كجزء من
قوموا بتنويع األنشطة وتطويرها ،وإضافة أفكاركم ّ
الشخصي.
التعبير
ّ

يا له من عالم صغير!
يجد ّ
كل تلميذ ما هو املشترك بينه وبني أصدقائه
األدوات املطلوبة:
صفحة النشاط
أدوات كتابة

االفتتاح ّية:

يجلس التالميذ في اجتماع ،ح ّيوا التالميذ بتح ّية صباح اخلير ،وقوموا بجولة قراءة األسماء ،واطلبوا من ّ
كل تلميذ أن يح ّيي أعضاء
املجموعة بالتح ّية التي يختارها.

سير الف ّعال ّي ة:

تسمى ״يا له من عالم صغير״ – وزّعوا للتالميذ صفحة تعليمات الف ّعال ّية ،واطلبوا منهم
شاركوا التالميذ بأنّنا على وشك لعب لعبة ّ
إكمال اجلملة التي تظهر بجوار الرقم .1

وجهوا التالميذ للسير بني زمالئهم ليتحدّ ثوا ويطرحوا األسئلة ،ويعثروا على التالميذ الذين كتبوا تفاصيل متطابقة ومتشابهة .على
ّ
سبيل املثال ،سيجد أحمد الذي ولد في أيلول األوالد الذين ولدوا في هذا الشهر أيضا ويكتب أسماءهم .عليهم إيجاد أكبر عدد
ممكن من األسماء!
قوموا باملرور بني التالميذ ،وحثّوهم على التحدّ ث بو ّد .قدّ موا مجامالت وبالطبع ساعدوا الذين بحاجة.

اخلالصة :اطلبوا من التالميذ اجللوس في دائرة ،واجروا محادثة ّ
تلخص الف ّعال ّية:

أي شخص أن يشاركنا اإلجابات التي كتبها على إحدى اجلمل؟ وهل هناك تالميذ آخرون أجابوا باملثل؟
هل يريد ّ
وأيضا  ...و  .....ولدت في هذا
.....
شهر
في
״ولدت
مثل:
كاملة
جمل
قول
في
ساعدوهم
املشاركة.
على
التالميذ
شجعوا
ً
ّ
الشهر״.
״طعامي ّ
أحب البيتزا״.
املفضل هو البيتزا .وكذلك ّ ...
اسألوا ملاذا ّمت تسمية اسم اللعبة بهذا االسم؟
هذه عبارة يستخدمها كثير من الناس عندما يكتشفون ّأن هناك صلة بينهم ،أو شيء مشترك ولم يعرفوا عنه من قبل.
5

يا له من عالم صغير!
اسمي:

 .1لدي حيوان أليف

 .1ولدت بشهر:

 .1طعامي ّ
املفضل هو:

 .2هؤالء التالميذ كذلك
ولدوا في هذا الشهر:

 .2هؤالء التالميذ يح ّبون تناول الطعام
أيضا
ً

 .1في وقت فراغي أنا

أحب فصل :الربيع /الصيف/
ّ .1
اخلريف /الشتاء

أحب أن ألعب بلعبة
ّ 1

أيضا
ً .2

أيضا:
ً .2

أيضا:
ً .2

كلب /قط /هامستر /ببغاء
آخر
أيضا:
 .2لي ً

يوجد

أحب أن
ّ
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فعال ّية تعارف
الدائرةّ -

االفتتاح ّية:

يجلس التالميذ في مجموعة ،ح ّيوا التالميذ بتح ّية صباح اخلير ،واطلبوا من ّ
كل شخص القيام بحركة عشوائ ّية وجميع التالميذ يك ّررون من
بعده.

سير الف ّعال ّية:

قسموا التالميذ إلى مجموعتني على النحو التالي:
توجهوا ّ
لكل تلميذ وحدّ دوا َمن فراشة و ّمن زهرة وفق الترتيب (التلميذ األ ّول زهرة الثاني فراشة ،الثالث فراشة ،الرابع زهرة وهكذا .)....
ّ
* من املمكن استخدام األرقام.

ّ
وتشكل دائرة داخل ّية ،وأن تقف ّ
اطلبوا من ّ
كل األزهار وتشكل دائرة خارج ّية ،واطلبوا منهم أن يدوروا
كل الفراشات أن تقف
أزواجا من املراقبني.
ح ّتى يصنعوا
ً
اشرحوا للتالميذ أنّه في ّ
موضوعا /سؤا ًال للمحادثة املشتركة عليهم ّ
التأكد من استخدام جمل مط ّولة
كل م ّرة ستعرضون فيها
ً
مثل ...هذا الصباح أشعر بالسعادة ّ
ألن صديقًا يأتي للعب معي في فترة ما بعد الظهر.
سؤال مشتركً ا ،حيث يشارك ّ
 اعرضوا ً
يتم إعطاء اإلشارة من قبل املع ّلمة/
كل تلميذ إجابته مع صديقه ملدّ ة دقيقة واحدة .عندما ّ
املرشدة ،يتو ّقفون عن الكالم ويح ّرك ّ
واحدا إلى اليمني (كما هو احلال في لعبة الدائرة)
كل تلميذ في الدائرة اخلارج ّية مكا ًنا ً
اعرضوا ً
جديدا للمشاركة القصيرة وما إلى ذلك.
سؤال
ً

اقتراحات ملواضيع احملادثة:

 كيف تشعر هذا الصباح؟
 ماذا أكلت على وجبة الفطور؟
 ما هو الفصل الذي ّ
تفضله وملاذا؟
حتب أن تفعل مع األسرة في الربيع؟
 ماذا ّ
حتب أن تفعل مع األصدقاء في فصل الربيع؟
 ماذا ّ

اخلالصة :اطلبوا من التالميذ مشاركة ما تع ّلموه عن أصدقائهم في املجموعة.
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ربيعي -رقص الطيور
صباح
ّ

األدوات املطلوبة:

 الكرة اللينة.
 كمبيوتر أو البتوب مع مك ّبرات صوت ّية ووصلة إنترنت ووصلة ألغنية « رقص الطيور»

افتتاح ّية:

عما رأوه في الطريق إلى املدرسة من خالل لعب الكرة .اشرحوا قواعد
ادعوا التالميذ إلى احللقة .اطلبوا من التالميذ أن يخبروا ّ
اللعبة:
ّ
كل تلميذ يتل ّقى الكرة يقول اسمه وما رآه في طريقه إلى املدرسة ّ
(تأكد من تذكيرهم الرمي فقط لصديق لم يشارك بعد).

سير الف ّعال ّية:

قسموا التالميذ إلى أزواج -اطلبوا منهم الوقوف في مواجهة بعضهم البعض في الفناء.
رقصة الصباحّ :
أي شخص ليس على دراية باحلركات سوف ينظر
قوموا بتشغيل حلن رقص الطيور ،اطلبوا منهم أن يرقصوا رقصة الطيور وقولوا ّ
إلى أصدقائه ويتع ّلم أثناء الرقص.
ابتسموا واطلبوا من التالميذ أن يبتسموا!
ع ّلموا التالميذ الكلمات حسب اللحن:

«صباح اخلير للتالميذ
صباح اخلير للتالميذ
صباح اخلير ل ل لللل
أو ل ل ل ل ل ل
للللللل
الربيع أتى ل ل ل

قوموا بغناء األغنية م ّرة أخرى واطلبوا من األطفال أن يرقصوا رقصة ح ّرة مع حركات إضاف ّية ،تتناسب مع ما يحدث في الطبيعة في
فصل الربيع.
خالصة اسألوا التالميذ :ملاذا ،حسب رأيهم ،قمت باختيار رقصة الطيور؟
فرحا״!
ّخلصوا الف ّعال ّية بعبارة ״صحيح أنّه في الربيع ،تزقزق الطيور باخلارج ً
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بحر بر (لعبة)
األدوات املطلوبة:

احللقات
 بطاقات األرقام
 كمبيوتر أو البتوب مز ّود بسماعات وإنترنت ووصلة ألغاني الربيع
https://youtu.be/ekatn3RLa9A

االفتتاح ّية:

يجلس التالميذ في مجموعة ،ح ّيوا التالميذ بتح ّية صباح اخلير ،خذوا  8-7حلقات وبعثروها في مساحة االجتماع أثناء عدّ احللقات
مع التالميذ (يوصى بالغناء أو عزف أغنية صباح ّية أثناء وضع احللقات/األطواق).

سير الف ّعال ّية:

أخبروا التالميذ أنّنا سنلعب اليوم لعبة البحر والبر .اشرحوا لألوالد ّأن البحر هو احللقة والبر هي املساحة /الفناء ،لكن ال ميكن للجميع
الدخول م ًعا! هناك قواعد! في ّ
كل حلقة ،سيدخل عدد من التالميذ وفقًا للبطاقة املرفوعة.
اطلبوا من التالميذ أن يتج ّولوا في املكان ويقولوا ،لقد ّ
ّ
تتمشون في الطبيعة وترون أشجار ًا مزهرة ،عصا الراعي ،وهنا
حل الربيع .أنتم
أيضا شقائق النعمان (في اخللف ّية موسيقا أغاني الربيع).
ً
عندما تتو ّقف املوسيقا ،ستحتاجون للعثور على طوق للدخول إليه ،بشرط أال يزيد في الطوق عدد التالميذ عن عددهم املدرج بطاقات
األعداد لديكم( .طمئنوا التالميذ بأنّه ال توجد حاالت استبعاد في اللعبة ،إذا لم ّ
تتمكن من الدخول إلى احللقة ،حاول في اجلولة
التالية).
خالل اللعبة قوموا بإخراج وإضافة احللقات حسب العدد الذي ّمت رفعه ووفق عدد التالميذ.
حاولوا التن ّقل ح ّتى تكون اللعبة ممتعة ،وساعدوا التالميذ الذين يحتاجون إلى التوجيه.
اخلالصة :أرشدوا التالميذ للراحة وتنظيم أنفسهم.
سيشارك التالميذ مع أصدقائهم:
كيف شعرمت خالل النشاط؟
كيف شعرمت عندما لم تنجحوا بدخول احللقة؟
ما الذي جعلكم سعداء خالل اللعبة؟
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اجتماعي ممتع
نعم أم ال -نشاط
ّ

االفتتاح ّية:

يجلس التالميذ في دائرة ،ح ّيوا التالميذ بتح ّية صباح اخلير ،قوموا بجولة «شيء أسعدني ،حدث لي هذا األسبوع» ّ
كل تلميذ ،حسب
ومبتسما.
سعيدا
ترتيب جلوسه ،يشاركك بتفصيل صغير الذي جعله
ً
ً

سير الف ّعال ّية:

شاركوا التالميذ بلعبة اليوم وهي لعبة اجتماع ّية نختبر فيها مدى اهتمامكم بالتفاصيل املوجودة في أصدقائكم .اشرحوا
للتالميذ أنّكم ستلعبون لعبة الذاكرة:
مهتما باملشاركة ،واطلبوا منه الوقوف في املركز ،وأخبروا التالميذ اآلخرين أنّه يجب عليهم النظر إليه ملدّ ة دقيقة،
اختاروا تلميذً ا ًّ
ومحاولة ّ
ثم اطلبوا من التلميذ مغادرة الغرفة.
تذكر أكبر قدر ممكن من التفاصيلّ .
اطرحوا أسئلة حول التفاصيل الصغيرة والكبيرة لدى التلميذ الذي غادر الغرفة.
واحدا في ّ
كل م ّرة لإلجابة.
اختاروا تلميذً ا ً
 أعيدوا التلميذ الذي غادر الغرفة وحت ّققوا ممّا إذا كانت اإلجابات صحيحة أم ال.

اقتراحات ألسئلة:

ز ّر أحمر؟
		
هل يوجد في مالبس
مفتوح؟
		
السحاب في كنزة
هل ّ
قصير أم طويل؟
		
هل جورب
؟
		
ماذا مرسوم على ق ّبعة
		
ما هو لون الوردة في د ّبوس الشعر ل

خالصة :اسألوا التالميذ كيف شعروا خالل اللعبة.

10

؟

أنشطة إبداع إثراء وترفيه
الربيع -أنشودة
األدوات املطلوبة

 بطاقات صور :الشوفان األخضر ،عصا الراعي ،النحلة ،شجرة الصفصاف ،النملة( .يوصى بإرفاقها للعصا)
يتم تصوير صفحات األغاني ّ
لكل تلميذ.
 ّ
االفتتاح ّية :اد ُعوا التالميذ للوقوف في وسط الغرفة ،واطلبوا منهم أن يعرضوا نحلة أو شجرة أو منلة

سير الف ّعال ّية:

انثروا الصور على األرض واسألوا التالميذ:
كل الصور وماذا تعرفون عن ّ
 ما هو الرابط بني ّ
كل صورة؟
 ما هي نباتات الربيع املألوفة لديهم؟
 ما هي احليوانات التي تستيقظ في الربيع؟
اقترحوا على التالميذ :ه ّيا بنا نح ّرك أيدينا مالءمة ّ
لكل نبات وحيوان.

اختيار فكرة:

الشوفان األخضر -يدان اثنتان مرفوعتان لألعلى وتتنقالن من جانب إلى آخر
ّ
وتشكالن كو ًبا مثل ورق اجلوري ،وتتح ّركان حسب اللحن.
عصا الراعي  -راحتا األيدي متشابكتان
تطن  -اإلصبع واإلبهام م ّتصالن ويتح ّركان مثل النحلة.
نحلة ّ

أيضا منلة صغيرة  -إصبعان يذهبان على الركبتني.
ً
كل حركة ّ
قولوا للتالميذ :اآلن نتد ّربّ ،
لكل نبات وحيوان قمنا بتعيينه.
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اقرأوا األغنية للتالميذ
الربيع /سارة زوتا

ربيعي دافئ لطيف خرجت إلى احلديقة
في يوم
ّ
وماذا رأيت هناك؟
سنبلة خضراء
ل ل ل ل ل..............
ربيعي دافئ لطيف خرجت إلى احلديقة
في يوم
ّ
وماذا رأيت هناك ،ماذا؟

زهري
عصا الراعي بلون
ّ
سنبلة خضراء
ل ل ل ل ل..............
ربيعي دافئ لطيف خرجت إلى احلديقة
في يوم
ّ
وماذا رأيت هناك ،ماذا؟
نحلة حت ّلق

زهري
عصا الراعي بلون
ّ
سنبلة خضراء
ل ل ل ل ل..............
ربيعي دافئ لطيف خرجت إلى احلديقة
في يوم
ّ
وماذا رأيت هناك ،ماذا؟
أزهارا صفراء
ً
نحلة حتلق

زهري
عصا الراعي بلون
ّ
سنبلة خضراء
ل ل ل ل ل..............
ربيعي دافئ لطيف خرجت إلى احلديقة
في يوم
ّ
وماذا رأيت هناك ،ماذا؟
أيضا منلة صغيرة
ً
أزهارا صفراء
ً
نحلة حتلق

عصا الراعي بلون زهري
سنبلة خضراء
ل ل ل ل ل..............
12

من املهم العثور على صور مناسبة

عما أح ّبوا القيام به أثناء الف ّعال ّية.
اخلالصة :اسألوا التالميذ ّ
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فعال ّية إبداع
الربيعّ -

األدوات املطلوبة:

لوح قابلة للمسح ،ألوان قابلة للمسح.
صور لبوادر الربيع
بريستول كبير (كعدد املجموعات ،موا ّد فن متن ّوعة ومختلفة :أزرارّ ،
منظف أنابيب).
وخاصة بألوان الربيع (أحمر أصفر أخضر ب ّني وأزرق فاحت).
 أوراق مل ّونة بأنواع مختلفة مثل مناديل ورق ّية ورق صول بألوان مختلفة
ّ
 ّ
للقص
مجلت ّ
ألوان مائ ّية ،فرشاة ،دهان ،وألوان
صمغ
مقص
 ّ
حاسوب مع مك ّبرات صوت ووصلة إنترنت ووصلة للفيديو ״معالم الربيع״

افتتاح ّية :اعرضوا مقطع الفيديو الذي يشرح عن فصل الربيع.

اطلبوا من التالميذ أثناء املشاهدة متييز العالمات الدالة على قدوم الربيع.

في نهاية املشاهدة ،ناقشوا مع التالميذ بوادر الربيع التي ظهرت في الفيديو.

سير الف ّعال ّية:

اطلبوا من التالميذ أن يصفوا ما رأوه في بيئتهم وفي طريقهم إلى املدرسة.
أي النباتات واحلشرات والروائح واأللوان التي جتعل موسم الربيع ممي ًزا؟
ّ
ّخلصوا النقاش
درجات احلرارة ترتفع -اجل ّو دافئ ولطيف.
 األ ّيام تطول.
الطبيعة تستفيق (الثلوج تبدأ بالذوبان).
النباتات تزهر.
األزهار في احلقل تتفتح في هذا املوسم ،األقحوان ،اخلشخاش ،اخلردل
احلشرات ف ّعالة –الفراشات تستيقظ من سبات الشتاء ،دعسوقة وزواحف ......
 ّ
تعشش معظم الطيور في فصل الربيع.
قسموا التالميذ إلى مجموعات (تلميذين أو ثالثة تالميذ)
ف ّعال ّية إبداعّ :
ستحصل ّ
كل مجموعة على بريستول لعمل ملصقة حتت عنوان الربيع من موا ّد مختلفة.
 ّ
اجلماعي.
أهم ّية التخطيط والعمل
ركزوا على ّ
ّ
يوصى بتشغيل أغاني الربيع.
في نهاية الف ّعال ّية ميكنكم تعليق األعمال الفن ّية في مم ّرات املدرسة.
ستعرض ّ
كل مجموعة أعمالها مصحوبة بشرح.
أي عمل ف ّن ّي أعجبكم؟ ملاذا؟
شجعوا التالميذ لالهتمام بأعمال أصدقائهمّ .
في اخلتامّ :
اجلماعي :ما الذي تع ّلمته عن أصدقائك أثناء العمل؟ هل كانت هناك صعوبات؟
اطرحوا أسئلة حول طبيعة العمل
ّ
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الربيع من خالل حواسنا
األدوات املطلوبة:

صور أزهار الربيع .النحل واخلنافس والفراشات والطيور وغيرها ...
حاسوب مع مك ّبرات صوت ووصلة إنترنت ورابط ״أربعة الفصول لفيولدي״

دائري.
افتتاح ّية :اجمعوا األوالد للجلوس بشكل
ّ

اطلبوا من التالميذ إغالق أعينهم واالستماع إلى املوسيقا .وأسمعوا ״الربيع من خالل األربعة فصول.״
ً
جميل باللون األحمر واألصفر واألخضر .تنتقل من زهرة إلى زهرة وتتن ّفس.
إزهارا
اخليال املوجه« :تخ ّيل أنّك تتن ّزه في الطبيعة .وترى
ً
وفجأة تسمع صوت نحلة ،وتشعر بشيء يدغدغ أنفك .اسمع صو ًتا مألوفًا ،آه زقزقة العصافير .ببطء .افتح عينيك ببطء «

اسألوا:

ماذا شعرمت أثناء االستماع إلى املوسيقا؟
والشم واللمس والذوق.
 ما هي احلواس التي استخدمتموها؟ (اذكروا حواسنا اخلمس :البصر والسمع،
ّ
هل سمعت هذه املوسيقا من قبل؟ هل هي مألوفة؟
تسمى الربيع العازف ،من تأليف :أنطونيو لوكو فيفالديُ .ولد فيفالدي في
اشرحوا للتالميذ ّأن هذه مقطوعة موسيق ّية من أربعة مواسم ّ
أيضا بتعليم اآلخرين العزف على الكمان.
البندقية (إيطاليا) ،عندما كان
صغيرا ،ع ّلمه والده العزف على الكمان ،وعندما نشأ قام ً
ً
مرحب بكم للمشي في الفناء .استمعوا إلى
ضعوا صور الربيع على األرض في الفناء وقولوا :اآلن سأقوم بتشغيل األغنية م ّرة أخرى ،وأنتم ّ
مرحبا بكم للقيام بحركات وفقًا للموسيقا.
الكمان وتص ّفحوا الصورً .

تلخيص :اطلبوا من التالميذ املشاركة وإلتحدّ ث عن احلركات التي قاموا بها؟ و ملاذا؟
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بذور اخلشخاش

أقحوان أصفر

خردل احلقل

أقحوان

تطور الفراشة)
بيضة (من ّ

يرقة

شرنقة

فراشة

دعسوقة

ربيع

منلة

نحلة

شمس

حشرات

سنبلة خضراء

رسومات توضيح ّية أو صور لفنان عن موضوع الربيع
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الفراشات الثالث
معلومات للمر ّبية:

القصة عن الفراشات الثالث صديقات مق ّربات ،خرجت للطيران ودخلت في عاصفة .تظهر ّ
كل واحدة بدورها تعاطفها مع صديقاتها التي ّمت
حتكي ّ
رفضها من قبل األزهار املختلفة وصعب تق ّبل إهانتهم.

األدوات املطلوبة:

كتاب الفراشات الثالث
القصة باللغة العرب ّية هنا الرابط:
توجد إمكانية لتسميع ّ

https://www.youtube.com/watch?v=kcs4viuQVMc&ab_channel=ColorTube

سير الف ّعال ّية:

وجهوا التالميذ للجلوس ح ّتى ّ
القصة.
يتمكنوا من رؤية صور الكتاب .اسردوا ّ
ّ

اسألوا التالميذ:

القصة؟ (الربيع فصل قصير وميكن أن يتغ ّير الطقس فيه حار وبارد وممطر).
ما هو موسم السنة املوصوف في ّ
كيف شعرت الفراشة البيضاء عندما لم تستطع إيجاد صديق يلعب معها؟
القصة؟
ميكننا أن نتع ّلم عن الصداقة من الفراشات الثالث كانت صديقات حميمات للغاية .كانت لديها صداقة شجاعة! كيف ميكن فهم هذا من ّ
هل حدث لك أن طلبت املساعدة من صديق ولم يوافق؟
هل أردت املشاركة في اللعبة ولم يسمح لك باملشاركة؟

خبيز الكعك بأشكال زهور الربيع
املوا ّد املطلوبة:

وصفة ّ
لكل تلميذ
ّ
خلط ،صحن ،ملعقة خلط ،أكواب قياس ،ورق خبز ،أواني خبيز ،فرن
مك ّونات الكعك 200 :جرام زبدة طر ّية 3 ،صفار بيض 500 ،جرام دقيق منتفخ 500 /جرام دقيق أبيض ،ملعقة صغيرة من البيكنج باودر،
 1/2كوب عصير برتقال 1 ،كوب شمينت 3 ،بياض بيض 3/4 ،كوب من السكر األبيض 1 ،كيس من بودنغ الفانيليا 1 ،ملعقة صغيرة من خالصة
الفانيليا السائلة عالية اجلودة.

سير العمل:

مت ّعنوا بالوصفة وحتدثوا عن كيف ّية التحضير ،يوصى بقراءة الوصفة مع األطفال.
ّ
(فكروا :هل ّ
مفضل قراءة الوصفة أو قراءة صوت ّية مع التالميذ؟).
انتقلوا إلى طاوالت العمل لتحضير الكعك.
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وصفة كعك الزهور (الورود)
مكونات العجني (حوالي  35كعكة):
ّ
 200جرام من الزبدة الطرية – ميكن تذويبها في
امليكروويف ملدة  20ثانية
 3صفار بيض  -يحفظ البياض للتعبئة
 500جرام طحني منتفخ أو  500جرام طحني أبيض +
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
 1/2كوب عصير برتقال
 1كوب شمينت
للحشوة:
 3بياض البيض
 3/4كوب سكر أبيض
 1باكيت بودينج فانيليا سريع التحضير
 1ملعقة صغيرة مستخلص فانيليا سائلة عالي اجلودة
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طريقة التحضير
• ضعوا جميع مك ّونات العجني في وعاء ّ
خلط .تخلط جميع املك ّونات ح ّتى
ّ
تتشكل عجينة طر ّية .نضع قليل من الطحني ،وتوضع في ّ
الثلجة ملدّ ة  15دقيقة.
في وعاء ّ
اخللط ،اخلطوا بياض البيض ملدّ ة دقيقتني.
• أضيفوا السكر ببطء واستم ّروا في اخلفق ح ّتى تتك ّون رغوة ثابتة وقو ّية.
أضيفوا الفانيليا والبودينج واخفقوا بسرعة بطيئة ملدّ ة دقيقة.
قسموا العجينة إلى  3أجزاء متساوية ّ
وسطحوا ّ
كل جزء إلى مستطيل رفيع.
ّ
ادهنوا ّ
كل مستطيل من العجني بطبقة رقيقة من الرغوة.
ل ّفوا في لفافة طويلة ّ
وقطعوا إلى شرائح بسماكة  3سم.

ضعوها على صينية مع ورق اخلبز ،بحيث يكون اجلانب املفتوح لألعلى،
واخبزوها في فرن محمى مسبقًا على حرارة  180درجة ملدّ ة  30دقيقة أو ح ّتى
الذهبي.
يبدأ العجني في التح ّول إلى اللون
ّ

هدايا صغيرة في الطبيعة
ف ّعال ّية في الساحة

األدوات املطلوبة:

كتاب هدايا صغيرة

معلومات للمر ّبية

تتل ّقى رفيف هدايا من الطبيعة ّ
كل يوم .مثل الفراشات والطيور وغيرها ...هذه هدايا مختلفة عن الهدايا التي اعتاد العديد من األطفال على تل ّقيها،
فهذه هدايا غير ماد ّية.
القصة ميكنك التحدّ ث مع األطفال عن األشياء التي جتعلهم سعداء ،مثل :حلوى الشوكوالتة ،أو اجللوس بني ذراعي والديهم ،أو اللعب مع
بعد ّ
أيضا سعداء.
ثم ربط ذلك بهدية من الطبيعة جتعلنا ً
صديقّ ،

االفتتاح ّية:

اصطحبوا التالميذ في نزهة حول املدرسة ،اختاروا مكا ًنا ميكنهم فيه رؤية الزهرة ،وسماع زقزقة الطيور ،وتوجيههم للعثور على عالمات الربيع.
ابحثوا عن مكان مريح للجلوس في الهواء الطلق ،واطلبوا من األطفال مشاركة ما رأوه.
ثم اسألوا:
اقرأوا ّ
قصة الهدايا الصغيرةّ ،
ذاتي ،هد ّية
ما هي الهدايا التي جتعلك
ً
سعيدا؟ ناقشوا أنواع الهدايا التي حصلوا عليها أو قدّ موها .هل يجب شراء الهد ّية؟ (هد ّية من صنع ّ
ليست ما ّد ّية مثل عناق ،قبلة).
هل تسعد بتل ّقي هدايا من الطبيعة ،ملاذا؟
ما الهدية التي أحببتها من بني الهدايا التي تل ّقتها رفيف؟
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ً
جمال
األغاني األكثر
معلومات للمر ّبية:

يتم التعبير عنها في بيئتنا بعدّ ة طرق ،من أصوات الطبيعة والصوت املنبعث من اآلالت التي نستخدمها
املوسيقا جزء ال يتج ّزأ من حياتناّ .
يحب األطفال املوسيقا ويستمتعون بالغناء مبفردهم وفي مجموعة.
عزفها.
يتم
ّ
عبر اآلالت املوسيق ّية التي ّ

األدوات املطلوبة:

ً
جمال
كتاب األغاني األكثر

صندوق مفتوح ومريح مع مشابك غسيل.

االفتتاح ّية:

اطلبوا من التالميذ اجللوس في دائرة مغلقة.
انشدوا عدّ ة أغاني من الكتاب بحيث تكون معروفة ومألوفة لدى األطفال.

سير الف ّعال ّية:

العبوا لعبة الكلمات والورق مع التالميذ.
أمسكوا بصندوق املشابك واشرحوا قواعد اللعبة.
سننشئ سلسلة من مشابك الغسيل والكلمات.
ينطق التلميذ األ ّول كلمة تتع ّلق بالربيع حسب ترتيب اجللوس ،والتالميذ يقولون كلمة أخرى تبدأ باحلرف الذي تنتهي فيه
الكلمة السابقةّ ،
وكل واحد يضيف مشبك غسيل إلى السلسلة.
على سبيل املثال :دودة اخلنفساء ...اطلبوا من التالميذ محاولة العثور على كلمات تتع ّلق بالربيع والطبيعة .)...
حتد!
سيجد التلميذ األخير كلمة تبدأ بحرف ينتهي بالكلمة السابقة ولك ّنها تنتهي بالكلمة األولى من اجلذر (في الواقع ٍ
ساعدوا التالميذ على النجاح).
قفل من السلسلة ومي ّرره إلى صديق حسب ترتيب اجللوس (في
في نهاية اللعبة ،سيكون التلميذ األخير أ ّول من يأخذ ً
ّ
االتاه املعاكس من اجلولة السابقة).
للخالصة :اطلبوا من التالميذ مشاركة ما شعروا به.
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تطور فراشة
ّ
املوا ّد املطلوبة:

 صور تط ّور اليرقة لفراشة.
حاسوب مع مك ّبرات صوت ووصلة إنترنت

عما يعرفونه عن الفراشة؟
االفتتاح ّية :ادعوا التالميذ للجلوس في دائرة ،اعرضوا عليهم صورة الفراشة ،واسألوهم ّ
اعرضوا فيديو الفراشة الفراشة:

في نهاية الفيديو اسألوا ماذا جدّ د لهم الفيديو؟ (استعينوا باملنطق هل يجب عرض الفيديو م ّرة أخرى والتو ّقف أثناء العرض لكي تتحدّ ثوا عن
ّ
كل مرحلة من مراحل التط ّور).
ماذا رأيتم في بداية الفيديو؟ (بيضة) ماذا رأيتم في نهايته؟ ماذا أكلت اليرقة؟
صورا مبعثرة على األرض ّ
توضح تط ّور الفراشة.
ضعوا ً

اطلبوا من املتط ّوعني ترتيب الصور بالتسلسل.
للتلخيصّ :خلصوا العمل ّية :بيضة ،يرقة ،شرنقة ،فراشة.
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لعبة بينغو
األدوات املطلوبة:

 صفحة اختيار ّية للعبة البينغو حول موضوع الربيع
ورقة بينغو فارغة
مقص
 ّ
صمغ
ألوان لتزيني اللوح لوضع عالمات أثناء اللعب
لوح قابل للمسح ،ألوان قابلة للمسح ،شريط الصق
سير الف ّعال ّية :وزّعوا على ّ
كل تلميذ لوحة بينغو فارغة ،وصفحة اختيار الكلمات والصور حول موضوع الربيع.

اشرحوا للتالميذ :حتتوي الصفحة على العديد من الكلمات ،وعدد قليل من املر ّبعات في لوحة اللعبة ،اختر من الصفحة ما سيظهر في لعبة
اخلاصة بك.
البينغو ّ
أرشدوا التالميذ:
اخلاص بكم.
أ .قوموا بإلصاق الصور التي قمتم باختيارها على اللوح
ّ
ب .اكتبوا اسمكم.
ج .إذا كنتم قد انتهيتم وكان هناك وقت ح ّتى نهاية الف ّعال ّية ،ميكنكم تزيني اللوح باأللوان.

بداية اللعب :اشرحوا للتالميذ قواعد اللعبة:

التلميذ الذي لديه على اللوح الكلمة التي تعرضها املر ّبية سيشطبها بواسطة عالمة مل ّونة على اللوح.
تعطي املر ّبية رم ًزا للتالميذ يظهر في الصورة نبات ،حيوان ،طعام وما شابه.
اخلاصة به سيقوم بتعليمها بلون.
وأي شخص لديه الصورة على اللوح
على التالميذ تخمني ماهية الصورة ّ
الشخصي ّ
ّ
الشخصي اخلاص به.
الفائز هو التلميذ الذي أنهى شطب الصور على اللوح
ّ
شاركوا التالميذ كمرشدين في اللعبة .ادعوا التالميذ املهتمني بإخراج أسئلة وطرحها.
ملخص :حتدّ ثوا مع التالميذ كيف شعروا؟ هل استمتعوا /لم تستمتعوا؟ ّ
ّ
متكنوا من معرفة ذلك بسهولة /بصعوبة.
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ربيعي
بينغو
ّ

الرسام لديه صور توضيح ّية للربيع
ّ

23

فعال ّيات نهاية اليوم
ّ

يجب أن يجتمع التالميذ في نهاية اليوم قبل العودة للمنزل وعمل ف ّعال ّية قصيرة .ملخّ ص يوم ّ
منظم يسمح للتالميذ باخلروج من برنامج براعم وهم
يشعرون باإليجاب ّية.
واحدا في اليوم.
في ما يلي بعض الف ّعال ّيات التي ميكنكم إضافتها في هذا اجلزء من اليوم .اختاروا نشاطً ا ً
اخلاصة وتشجيع التالميذ على املشاركة وبدء وتوسيع الف ّعال ّيات بأنفسهم.
يوصى بتنويع األنشطة وتوسيعها وإضافة أفكاركم ّ

لعبة :دائرة الكراسي
األدوات املطلوبة:

دائرة كراسي كبيرة وواسعة

سير الف ّعال ّية:

اسألوا التالميذ:

من يريد أن يشاركنا جتارب اليوم؟
حتدّ ثوا عن النشاط الذي أعجبكم وملاذا؟
ما هو النشاط الذي لم حت ّبوه؟ ملاذا؟ ماذا تريدون أن تغ ّيروا؟
اخلالصة :أنشدوا مع التالميذ أنشودة الربيع التي تع ّلمتموها في الصباح مع حركات اليد.

لعبة الكراسي:

يتم استبعاد أي من التالميذ ويغادر .يشارك جميع التالميذ
معلومات للمر ّبية :هذه اللعبة هي لعبة ممتعة ومن املعروف أن قواعدها قد تغ ّيرت ،وال ّ
في جميع اجلوالت.

األدوات املطلوبة:

حاسوب مع مك ّبرات صوت ووصلة إنترنت ورابط أغاني الربيع

https://youtu.be/ekatn3RLa9A

سير الف ّعال ّية:

أخبروا التالميذ ،قبل عودتنا إلى املنزل ك ّنا نلعب لعبة الكرسي بشكل مختلف .اطلبوا من جميع التالميذ الوقوف وإزالة كرسي واحد من الدائرة.
اشرحوا للتالميذ أنّه أثناء تشغيل املوسيقا يجب عليهم التج ّول في املكان وغناء أغاني الربيع .وعندما تتو ّقف املوسيقا عليهم اجللوس .تلميذ واحد
فقط ال يجد مكانه .لكن األمر ليس فظي ًعا ،فال داعي ملغادرة اللعبة! على الفور يستمر اجلميع في جولة أخرى.
للتلخيص :أعيدوا الكرسي الذي أخرجتموه ،واسألوا التالميذ الذين لم ّ
عما شعروا.
يتمكنوا من اجللوس ّ
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ألعاب الكلمات -لعبة التخمني

الصوتي وإثراء اللغة)
(لتنمية الوعي
ّ

األدوات املطلوبة:

لوح وألوان قابلة للمسح.

سير الف ّعال ّية:

ّ
الصف.
اشرحوا للتالميذ الذين لعبوا لعبة التخمني ،وهم مدعوون للتفكير في كلمة تتع ّلق بالربيع وعدم الكشف عنها لزمالئهم في
ارسموا س ّلة مهمالت مفتوحة.
اد ُعوا أحد التالميذ واطلبوا منه أن يرسم عد ًدا من األسطر يساوي عدد األحرف في الكلمة التي فكر بها.
اطلبوا من التالميذ تخمني احلروف من ّ
كل حرف .اكتبوا احلرف الصحيح في املكان الصحيح .مالحظة :إذا كان احلرف الصحيح موجو ًدا عدّ ة
مرات ،فاكتبوه في ّ
كل مكان!
سطرا ّ
لكل خطأ .بعد سبعة أخطاء تنتهي اللعبة.
عندما ّ
يخمن التلميذ حرفًا غير صحيح ،اكتبوه في س ّلة املهمالت وحدّ دوا ً
هدف التالميذ تخمني وكشف الكلمات التي اختارها التالميذ.
شجعوهم!
في بعض األحيان يكون التالميذ قادرين على تخمني بعض األحرف بصورة قليلةّ ،
في النهاية ،اقرأوا الكلمة املختارة م ًعا وقولوا كيف تنتمي إلى فصل الربيع.
للتلخيص :اطلبوا من ّ
كل تلميذ أن يخبرنا عن شيء واحد استمتع به خالل اليوم.
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وقواف
كلمات
ٍ
األدوات املطلوبة:

بطاقات صور الربيع وشهر رمضان املبارك.

سير الف ّعال ّية:

صورا تتع ّلق بالربيع وشهر رمضان املبارك ،وادعوا تلميذً ا يرغب في املشاركة ،واطلبوا
تسمى كلمات
ٍ
اشرحوا للتالميذ ّأن هذه العبة ّ
وقواف .انشروا ً
منه مغادرة االجتماع.
اختاروا تلميذً ا آخر يختار صورة تبقى على األرض.
مع جميع التالميذ ،حدّ دوا ثالث كلمات تتناغم مع نفس الكلمة التي سيكشفها للتلميذ الذي غادر.
من املستحسن إعطاء بعض األمثلة.
ّ
اد ُعوا التلميذ الذي غادر للعودة .اشرحوا له أنّكم اخترمت كلمة وأنّه ال ُيسمح لكم إل بقول الكلمة التي تتناغم معها .إذا لم ينجح قولوا القافية
يتم استبعاده .واختيار تلميذ آخر.
التالية وهكذا ثالث م ّرات .إذا فشل ّ
استم ّروا في اللعب ح ّتى نهاية اجللسة.

تلخيص:

خلصوا اليوم وأثنوا على التالميذ اآلخرين على أدائهم.
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الدائرة الرابحة
األدوات املطلوبة:

 لوح ولون قابل للمسح
متوسطة احلجم وطر ّية
كرة ّ

سير الف ّعال ّية:

تسمى״ الدائرة الرابحة״.
اطلبوا من التالميذ اجللوس على األرض في دائرة كبيرة .وأخبروا التالميذ «لتلخيص اليوم سنلعب لعبة ّ

اشرح قواعد اللعبة:
في ّ
يتم اختيار خمسة تالميذ للجلوس في دائرة داخل ّية.
كل جولةّ ،
 س ُيطلب من التالميذ في الدائرة الداخل ّية اإلجابة عن العديد من األسئلة واملها ّم .يجب أن يتعاونوا كفريق واحدّ .
فكروا واستشيروا وقولوا
عال.
اإلجابات بسرعة وبصوت ٍ
في نفس الوقت يقوم التالميذ اجلالسون في الدائرة اخلارج ّية بتحريك الكرة من واحدة إلى أخرى دون أن يسقطوها حسب ترتيب اجللوس.
يجب أن تصل الكرة إلى التلميذ الذي بدأها .دون إسقاطها .لكن كونوا حذرين! إذا سقطت الكرة ،على الفريق البدء من البداية.
مهمتها أ ّو ًل هي الفائزة!
 الدائرة التي تكمل ّ

اقتراحات ملها ّم الدائرة الداخل ّية:

 من فضلكم قولوا خمس عالمات ّ
تبشر بقدوم الربيع.
من فضلكم قولوا خمسة أسماء لألشياء التي تبدأ باحلرف ____.
االفتتاحي لكلمة فراشة.
 من فضلكم قولوا خمسة أسماء لألشياء التي تبدأ مثل الصوت
ّ
االفتتاحي لكلمة خنفساء.
من فضلكم قولوا خمسة أسماء لألشياء التي تبدأ مثل الصوت
ّ
 كم عدد األصوات املوجودة في الكلمات التالية :خنفساء ،فراشة ،يرقة.

عما شعروا به أثناء الف ّعال ّية.
للتلخيص :اسألوا التالميذ ّ
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تهب رياح الربيع على ...
ّ
سير الف ّعال ّية

كل تلميذ أن ّ
اطلبوا من ّ
يفكر في شيء ينتمي إلى الربيع ويعرضه في إمياءات ،باقي التالميذ سيحاولون معرفة ما عرضه التلميذ.

تهب الرياح ،أحيا ًنا تكون قو ّية
اطلبوا من التالميذ الوقوف في دائرة كبيرة .قفوا في وسط الدائرة وقولوا :انتهى الشتاء ،جاء الربيع .ح ّتى في الربيع ّ
تهب وتضرب
تهب وتضرب» ،وسأصف ما ترمي على سبيل املثال :رياح الربيع ّ
وقادرة على رمي األشياء .في نهاية اليوم سنلعب لعبة «رياح الربيع ّ
ّ
قميصا تغيير أماكنهم.
قصيراُ .يطلب من جميع التالميذ الذين يرتدون
قميصا
كل من يرتدي
ً
ً
ً

تهب وتضرب:
اقتراحات رياح الربيع ّ

أولئك الذين أح ّبوا األنشطة هذا األسبوع.
أولئك الذين يرتدون الصنادل اليوم.
قميصا من لون األقحوان.
أولئك الذين يرتدون
ً
قميصا بلون اخلنفساء.
أولئك الذين يرتدون
ً
أولئك الذين يح ّبون الشمس.
أي شخص يبدأ اسمه باحلرف ب
 ّ
أي شخص يبدأ اسمه بحرف ر
 ّ
أي شخص يبدأ اسمه بحرف ل.
 ّ
يحب أن ميشي في الطبيعة.
من ّ

وصح ّية وآمنة!
للتلخيص :ادعموا التالميذ على أنشطتهم وسلوكهم هذا األسبوع .مت ّنوا لهم إجازة ممتعة ّ
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