
 

 3102آذار 

 

 

 :حضرة 

 مرّبية الّروضة / البستان المحترمة

 .مرّكزي / مرّكزات الّروضات والبساتين المحترمين والمحترمات

 .مديري / مديرات أقسام المعارف في المجالس المحّلّية

 

 تحّية عطرة وبعد . 

 

  3102الموضوع: مشروع " المبدعون الّصغار" األّول 

 

 مسيرة عمل وطريق حياة ماعي، اإلبداع عالمة من عالمات الّرقّي والّتطّور االجت

 نعمل . وعليه كما يبدع الكبار، يبدع الّصغار. فيبدأ في الّروضة والبستانرأينا أن 

 على تنمية ذلك بانطالق مشروع " المبدعون الّصغار" األّول.

نصبو إلى تنمية الّتذّوق األدبي واإلبداع من خالل الّتعّرف على مضامين قصصّية 

نوعّية تطّور الّتنّور الّلغوي ليسرد الّصغار، يؤّلفوا، ويرسموا قصًصا. كما نصبو 

، يكسبه ثروًة لغوّية، لّلغة المعيارّيةيجمعه با لتحبيب الّطفل بالكتاب فيكون له رفيًقا

 .ومهارات تعبير إبداعّية

 

 

 

 



 
 على مستوى الّصّف

 

 األطفال على عالم الكتب من خالل مشروع المكتبة البيتّية. كشف -

 ل بالكتاب فيكون له رفيًقا.تحبيب الّطف -

 ل على مبنى القّصة.الّطفيتعّرف  -

-5يؤّلف األطفال قّصة صفّية من قبل مجموعات، وقّصة فردّية للفئة العمرّية  -

 سنوات.  6

تختار المرّبية قّصة للمشاركة في المسابقة الّلوائّية،  صفّية . تنّظم مسابقة -

 وثالث قصص فائزة على مستوى الّصّف.

يطلب من المرّبيات الّتواصل مع مرشدة الّروضة والبستان لمتابعة سيرورة  -

 المسابقة.

 

 : شروط تقديم القصص

5/5/2013 تسّلم كّل روضة / بستان، قّصة للمسابقة حّتى موعد أقصاه  -
 الّروضة / البستان.لمرشدة 

 ترسل القّصة بالّرسومات/ الّرسومات والكتابة. -

 

 : مرحلة الّتقييم:  المرحلة الّثانية .2

 

تفحص لجنة الّتقييم لكّل مرحلة: الّروضة / البستان القصص لتختار القصص  -

 الفائزة.

 عند تقييم الّلجنة المحّكمة للقصص ُيراعى ما يلي:

 

 وموضوعها.المضمون: وضوح فكرة القّصة  -

 .الحبكة القصصّية المبنى: ترابط األحداث وتسلسلها وتوّفر مرّكبات -

 .ومالءمتها للمضمون والفئة العمرّية الّلغة: الّثروة الّلغوّية -



 

 

 

يتّوج المشروع بتكريم المبدعين الّصغار يوم  

  62/2/6/32  األحد

 

 

 

 

 باحترام

 مفّتشات الّروضات والبساتين

 

 

 

 

 نسخ لحضرة 

 المحترمة. ، مديرة لواء الّشمالد. أورنة سمحون

 المحترمة.قسم ما قبل االبتدائي  مديرةحّداد  -مي يافيت سيما  

 أحمد بدران المحترم، مفّتش لواء الّشمال للوسط العربي

 عبداهلل خطيب المحترم، مدير المعارف العربّية.

 فاطمة ابو احمد قاسم , مركزة التفتيش ما قبل االبتدائي للوسط العربي المحترمة

 مفّتشات الّروضات والبساتين المحترمات.

 المحترمة، مرشدة مرافقة للمشروع.وفيقة أّيوب 

  مرشدات الّروضات والبساتين المحترمات.



 3102آذار 

 لألهل نشرة

 

إّن طفًلا يترّبى في بيت مسكون بالكتب، ومع أهٍل يتعاملون مع الكتاب باحترام 

 وشغف، يقبل ليكون قارًئا نهًما تصقل القراءة مواهبه.

 

  األهالي الكرام!

المبدعون  عن مشروع أطفال الّروضة والبستان "،  2102نعلن هذه الّسنة 

". يهدف المشروع تحبيب األطفال بالكتب وتنمية الّتنّور الّلغوي واإلبداع الّصغار

 لصقل مواهبهم ورقّيها.

تفحص  من قبل لجنة محّكمة  ّية.سيؤّلف األطفال قصًصا تشارك في مسابقة لوائ

 . 62/2/6/32   زة وأسماء المبدعين يوم األحد الموافقليعلن عن القصص الفائ

 بانتظار مشاركتكم الفّعالة في البيت، والّروضة والبستان إلنجاح المشروع.

 

عليها  ،  قد سبق وتعّرفهذا العام خمسة كتب إلى البيت كما نذّكر أّن طفلكم سيحمل

الجميل أن تشّجعوه على بناء مكتبته الخاّصة، أن تبحروا  . منفي الّروضة / البستان

معه لخلق المزيد من القرب والّتعّلم والمتعة. هذه فرصتكم لزيادة الكتب التي 

 أحببتموها وأنتم صغار لتعيدوا اكتشافها مّرة أخرى.

 

 باحترام

 مفّتشات الّروضات والبساتين

 سهيلة عصفور                             رشا عطااهلل             عطاف خوالد         

 

 


