
ماللواء الش–وزارة التربية والتعليم 

المفتشة منيرة ظاهر

البقعية–معلمات بستان المحبة 

مربية البستان–تميمة زين الدين 

المعلمة المكملة–منيرة سويد 

اتالمساعداتالمعلم–سويد باسمة ودورينا سعيدة



:طاقم المعلمات يؤمن انه 

مة ذات قيمة ومه, يتطور الطفل عندما يتمرس بمواد ومواضيع يحبها -
بالنسبة له

تحدي ويحاول حلها\يتعلم الطفل عند مواجهته مشكلة -

اآلخرين بالتداخل والمشاركة مع, يتعلم الطفل من تجاربه المتكررة-
وبالعمل ضمن طاقم)بالغين وأطفال(

مشاركة االهل الفعالة تدعم تطور االطفال-

المعلمات اساس لكل نجاحطاقم مشاركة -



:الورشة تتيح للطفل بيئة 

وذلك بمنحه حرية االختيار العمل حسب ميوله واتجاهاته-

ا القدرة على التعبير عن الذات -

ومهارة حل المشاكل االبتكار , اإلبداع , العمل بالورشة ينمي التحدي-

بالكفاءة الشخصية حسا  الشعور بالنجاح واإل-

التمر  بمراحل البحث المختلفة-

هالك مواد عن طريق تقليص استالبيئةالمحافظة على قيم تذويتللطفل تتيح -

تكنولوجييلتصميم عملفرصة متكافئة للبنين والبنات توفير -

حفز الرغبة واالستمتاع بالعمل تالورشة -

والكبارومع االطفال وتطوير العالقة بين طاقمالعمل ضمن تشجع -

لدى الطفل تطوير الخبرات التربوية المتكاملة-



لمحبةبناء ورشة تصليح لأللعاب في بستان ا

تخبطات طاقم المعلمات 

!  مثير لالهتمام! يحّضرون العابا بأنفسهم ! األطفال يصلحون •

?ضلة لديهميتم فيها إحضار األلعاب المفوتتطور في كل مرة ورشة التصليح تختلف •

الركن؟إعداد كيف سيتم •

األلعاب؟بجمع كيف سنقوم  •

وينجحوا بتصليحها؟ بأجزاء االلعاب المكسورة  هل سيهتم االطفال باللعب •

؟ الوجود المستمر للكباركيف سيلعب وسيصلح الطفل دون •

التي ستعود على األطفال؟ الفائدة ما •

!!!األخرىالمراكز مع ورشة تصليح االلعاب يمكن الجمع بين وكيف •



ان؟كيف اقمنا ورشة لتصليح العاب بالبست



:لورشة تصليح االلعاب تتيح للطف

المواد خواصالتعرف على•
صنيفهابوصول العاب معطلة وبتمنفعلين االطفال -رسالة لألهل إلشراكهم بإقامة الورشة •



حقيقيّةعمل بأدواتبالورشة لتمّرس ا



للورشةالالزمةوترتيب االدوات والمواد جمع 



بشكل مرتب وجذابوعرضها االلعاببتصنيف قام االطفال  





دفعنا لدعوة الجدات شغف األطفال بالعمل بالورشة 

واالهالي في تصليح االلعاب

اغلى جدات 

واهالي



تنمية المهارات



תיכון-عملية تكنولوجية في رياض األطفال-التخطيط والبناء للعبة مع األطفال 



كيف نحل مشكلة كب البري على االرض؟



مهاقبل تصميعلى ورقة التخطيط للعبة بواسطة الرسم : תכנון ופתרון בעיות



نموذج تفكيك"חשיבה מרחבית"تنمية التفكير المكاني

بعد التفكيك2التفكيك بعد التفكيك           قبل 1قبل التفكيك   



بنين وبنات على حد سواء-تكنولوجيا: המיניםבין שוויון 



تفكيك العاب واجهزة  معطله جلبها االطفال  واالهل من البيت



هتهجكما تبدو له من اطفال يرسمون لعبة كل ثالثة 

رسمات مختلفة3: والنتيجة



جارورالخشبة لتحضير وتصليح قياس طول وعرض : قياس



لشفافالالّصق اهو التصليح على وحفّزهماكثر ما احبوا استعماله 



ارادوا تصليحهولفت نظرهم كل عطل بالصف 



االركانالعابا وادخلوها في جميع صنعوا 



طبيةسماعة صنع ( מוצר טכנולוגיאלתור) –تسمعنيبأعقاب قراءة قصة جدتي ال 

طبية االستعانة بالحاسوب  كمصدر  للمعرفة للتعرف على السماعة 



عد االطفال قرروا صنع دمية لميري ب, بأعقاب قراءة قصة انف الدمية

ان حضروا قائمة المواد الالزمة

http://www.i2clipart.com/clipart-eyes-e764
http://www.i2clipart.com/clipart-eyes-e764
http://www.blarabi.net/variety-and-entertainment/5028
http://www.blarabi.net/variety-and-entertainment/5028
http://www.iceyarns.com/ar/product-fnt2-18588
http://www.iceyarns.com/ar/product-fnt2-18588


المصلّحة؟؟نفعل باأللعاب ماذا 

االطفال افتتحوا دكان العاب وهدايا بعد التصويت



(ייצוג) استخدام تمثيل 

محل قطع غيارتحضير الفتة لإلعالن عن افتتاح تحضير الفتة لإلعالن عن افتتاح ورشة تصليح االلعاب 

تصميم لتراكتور قبل تصليحه



محاولة تقليد بناء مجسم مخطط عن ورقة



نحن بحاجة لمحل قطع غيار!!! وماذا بعد فكرنا وقررنا 

قمنا بتصنيف القطع ووضعناها مصنفة في جوارير



العمل ضمن طاقم



الموتورنزار يكتب رسالة لسيف يشكره على مساعدته بتصليح

بريد المحبة

بنك احلى الكالم



عمل حقيقيةاالطفال يعملون بمتعة وشغف بأدوات 



طابدعوا بصنع الحلى واستعملوا مهارة الرب



لة للحمل مثيرة وسه–استخدام جلن اللبن لصنع حقائب للبحث !! يا للفكرة الرائعة 



تخطيطاتنا للمستقبل 
تطوير ركن التفكيك-

تطوير ركن النجار بجانب الورشة-

...كسبومات, فيزا: اضافة وسائل دفع بالدكان مثل-

ةتصميم علمي من خالل اللعب بالورشתיכון التمرس اكثر بعمليات -

بناء العاب لركن الماء والرمل-

......اقامة زاوية للف الهدايا وغيرها-



نتائج العمل
الورشة اتاحت لألطفال العمل ضمن العلوم والتكنولوجيا في البستان •

الدراميشجعتهم بتطوير اللعب العابهم •

بأدوات االلعاباستمتعوا جدا بعملهم بورشة تصليح االطفال : على الصعيد الشخصي•

.ومواّد حقيقيةعمل 

. المشاكلاثناء العمل بالورشة من خالل التمرس بالعمل وحل اداءاتهالطفل طور •

21ال قرن مهارات الاستعمل و

البيئةعلى الحفاظ •



تحديات
:حفّزت المشروعتحديات •

االطفالالورشة متنوعة تناسب ميول ورغبات جميع بيئة •

عمل االطفال بمتعة بأدوات عمل حقيقية•

عمل االطفال بشكل حر وبمتّسع من الوقت•

األخرىمع المراكز بين ورشة تصليح االلعاب جمع النجاح بال•

ت لديه من البيت شجعفي كل مرة يتم فيها إحضار األلعاب المفضلة لديهم •

التحدي بالعمل من جديد بالورشة 

االطفال بنوا الورشة بمواد غير مكلفة•

:تحديات اعاقت المشروع•

«في عصر الوفرة »دم اكتراث قسم من االهل بهذا المشروع ع•

مع االطفال بالورشةللكبارالمستمر لوجود احيانا كان هناك حاجة  •



مصادر

נתיבים ללמידה משמעותית•

http://meyda.education.gov.il/files/minhalpedagogy/netivim_02.pdf

מסלולים אל למידה משמעותית•

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/maslol/lomed.pdf

צעצועים  כלול?ושתיקון -"צעצועים-שיפו"פינוסאלדרוקיר דיאנה "דהרצאה עם •

קישור להרצאהכהזדמנות לעסוק במדע וטכנולוגיה בגן 
•https://www.youtube.com/watch?v=In2Ks_BwbkE&index=9&list=PLvOBUEO1Dk23Ga85pyuUo2zjPn7KO6WMQ

דתי-וממלכתילימודים במדע וטכנולוגיה בגן הילדים ממלכתי תוכנית
file:///D:/%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%99%202692016/Downloads/%D7%9E%D7%93%D7%A2

%20%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%20(2).pdf

http://meyda.education.gov.il/files/minhalpedagogy/netivim_02.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/minhalpedagogy/netivim_02.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/maslol/lomed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=In2Ks_BwbkE&index=9&list=PLvOBUEO1Dk23Ga85pyuUo2zjPn7KO6WMQ
file:///D:/×�×�×�×�×� 2692016/Downloads/×�×�×¢ ×�×�×�× ×�×�×�×�×�×� (2).pdf

