
02 02משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה, רח’ דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911 טלפון: 5603283/4 משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה, רח’ דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911 טלפון: 5603283/4

ת
רי

פ
ס

ת 
בי ה  י י א ר ב

العائلة تشارك يف مفتاح القلب                         
الرتكيز عىل التجانس والتاميز

األهالي األعزاء 
                                                   

في هذا الشهر، وضمن فعاليات برنامج ”مفتاح القلب” نتعّلم وجنّرب التعامل مع قيمتي ”التجانس والتمايز”.
التعّلم والتجربة االجتماعية- القيمية في هذا الشهر متّكن التلميذ/ة من :

  متييز االختالفات القائمة بني التالميذ في الصف وفي املدرسة.
  معرفة ماهّية وكيفّية تأثير الفّعالّية على اإلحساس باالنتماء.

  إظهار التعاطف، تقّبل اخملتلف واحترام اآلخر، مساعدته ومؤازرته.
  فحص، معرفة وإدراك التالميذ ملصطلحات تتعّلق بيوم األم والعائلة، مثل:حنان، حنني، عطف، محبة...

لحظة عائلية

مع اقتراب االحتفاالت بيوم األم والعائلة، حتدّثوا بينكم حول كيفية االحتفال بهذا اليوم في عائلتكم:
•  هل حتتفلون في البيت؟ هل تستقبلون أحًدا؟ هل تشاركون اجلّدات واألجداد بهذا اليوم؟

•  كيف تتقّبل األم مفاجأتكم لها ؟

•  هل تقومون بتجهيز مأكوالت خاصة بهذا اليوم؟ ما الذي تقومون بتجهيزه؟ كيف جتهزونه؟ من/ماذا يساعدكم على جتهيزه؟

•  هل تقدمون هدية لألم؟ ماذا تهدونها؟ كيف تتقّبل األم هديتكم؟

•  ما هي الوظائف التي يشغلها األوالد خالل التحضير الحتفال يوم األم في العائلة؟

•  كيف يؤدي العمل املشترك الذي قمتم به إلى اإلحساس بالتجانس والتالحم داخل العائلة؟

•  فّكروا مبوقف خاص تتذكرونه هذه السنة ، قامت به أّمكم بعمل ممّيز، أكتبوا هذا العمل على بطاقة معايدة وقّدموها 
ألمهاتكم، تصفون فيها ما الذي يجعلها ممّيزة عن األخريات في نظركم. 

•  حّضروا البطاقة لتعرضوها أمام الصف، ميكن تصوير البطاقة وعرضها في الصف.

نتكلم عن التجانس والّتاميز يف العائلة

 نجّهز بطاقة معايدة ألمهاتنا مع الرتكيز عىل التجانس والتاميز

أّمي العزيزة...

في يوم عيدك يزهر الربيع

وتتفتح األزهار بشكل بديع 

وأنادي األهل وأنادي اجلميع                         

أمي حنانك غمرني وأنا رضيع 

وتكملني عطاءك  دومنا توقيع

نسأل املولى أن يحفظك، إّنه الّسميع

أوّد أن أقول لِك.......................... 
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التجانس والتمايز 


