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  :ةاالفتتاحيّ 

 

 سيما حداد مايفيت

 ربوية التّ  يرورةّ سّ فل والّ الطّ◌ّ على  األطفال العمل في رياضة اهيّ متقتصر 

 :ربويةيرورة التّ فل والسّ الطّ 
 ة لكلّ خصية الخاصّ ز في تطوير الشّ وتتركّ  ، متواصلةعليم ربية والتّ ربوية في جهاز التّ يرورة التّ السّ 

 ة،االجتماعيّ  ة ،العاطفيّ  ،ةيّ الجسد :تي تجيب عن حاجاتهوضة الّ رّ إلى إطار ال وصولهلحظة طفل  منذ 

 .هتماماته ا توتوسيع مجاال بداع الكامن بداخلهية اإلتنمو هقدرات استنفاذمن نه وتمكّ  ة،والعقليّ 

بقدرة  اً مطلق اً يمانوإ اً إدراكوعميقة، ة واسعة ب معرفة مهنيّ وضة يتطلّ ربوية في الرّ هداف التّ تحقيق األ

  .عة المقترحةشاطات المتنوّ النّ في و سيج االجتماعيّ النّ  هذا دوره في فرد في أخذ كلّ 

 موليّ هج الشّ النّ نعتمد على  رق لتحقيقهاوالطّ فولة ربية في جيل الطّ خطيط ألهداف التّ بداية التّ  عند

بات مركّ جاهات بين تّ دة االالمتعدّ  ر وللعالقات المتبادلةطوّ مجاالت التّ  لكلّ ق ذي يتطرّ الّ  كامليّ التّ 

 .الشخصية للطفل وبين مركبات البيئة التي يعيش بها

الذي  متواصل يعتمد على اإلحساس باألمان بوجود مسار نموّ  دتؤكّ  ي العالمأبحاث في البالد وف

أثير هذه العالقات لها التّ  االجتماعية في بداية حياته، الطفل عن طريق العالقات العاطفيةبه سيكت

لذا فباإلضافة إلى أهمية إكساب المعرفة  ،وتحصيالته العلمية فيما بعد األكبر على قدراته العقلية

في فترة  االجتماعيّ  تطورهم العاطفيّ  نركز على أن مهم درات العقلية عند األطفال الصغارمية القوتن

 .تواجدهم في الروضة

  .ات ممتعةفعاليّ م لهم قدّ وت رهمالمالئمة لنمو األطفال وتطوّ  زاتمحفّ لة بابيئة الروضة غنيّ 

 تشغل مهّمة التيبين المربيّة والطفل والعالقة  لتوطيد ةحلقة إضافيّ هي عها جودة هذه الفعاليات وتنوّ 

 .)ف المثقّ (  الوساطة بين المتعة العاطفية التي يكتسبها األطفال وبين العالم الحضاريّ 

قم التربوية الطواو الروضات مربيات ،ص أمامكنّ لخّ لعمل المربية في الروضة تهة الخطوط الموجّ 

 عرضت ،ة للعمل في الروضةهداف المركزيّ دة هدفها تحقيق األمواضيع متعدّ  العاملة في الروضات،

مربية الروضة  ض األطفال في جميع أنحاء البالد،ؤية التربوية كأساس للعمل في رياالرّ  كذلك

فعاليات المالئمة ألطفال ال بنونوي معاً الطريق الخاص بهم، يحددونمشاركة الطاقم العامل معها ب

 .ليه بما يتناسب مع المجتمع الذي ينتمون إ روضتهم،
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يمر بها األطفال  التي ،والعقليّ  اللغويّ  ،االجتماعيّ  ،العاطفيّ  ،الجسمانيّ  مراحل النموّ  بالكتيّ  يعرض

 على كيدأمع التّ  ىاآلخرب ةالواحد ثروتتأبعض ال عضهاببهذه المجاالت مرتبطة  في جيل الروضة،

 .يمسل يّ صفّ البيئة على النمو والتطور واقتراح وسائل لتهيئة مناخ  ثيرتأ

ة لتنظيم البيئة التربويّ  ، للبرنامج اليوميّ  ق للنّظم، القوانين وللفعاليّات،ناك تطرّ هضمن عمل الطاقم 

 .وتجنيدهم من أجل تقدم المسيرة التربوية في الروضة  لباإلضافة إلى إشراك األه

 شملي بية على تحقيق األهداف التربوية،تخطيط وتنظيم العمل في روضة األطفال يساعد المر

 في الروضة واة للمنهاج التعليميكذلك مجاالت النّ يعرض  مركبات تربوية وأخرى إدارية، التخطيط

تم اختيار المضامين ومدى مالءمتها لمجموعة األطفال ودمجها في برنامج  حسبهاواألسس التي ب

 . وفحص المعرفة التي اكتسبها األطفال من خالل تجاربهم السابقة  الروضة

ابة م جذّ س في فعاليات متنوعة وفرص تعلّ التمرّ  ،ساسية هي بيئة داعمة سانحة للطفلاألالفرضيات 

 .باالنتماء  هي شعوروتقوّ  هي قدراتوممتعة تنمّ 

رة لقيم الطفولة المبكّ لجودة عمل تقود جهاز التربية في جيل  ركيزةً هة آمل أن تكون الخطوط الموجّ 

زات مع الحفاظ على مميّ  ،يكون في المقدمة نمع وألرات التي تحدث في المجتلتغيّ م اتربوية تالئ

 .روضة األطفال واحتياجات األطفال في هذا الجيل 

  بإنجاز هذا العمل هملذي سالطاقم التعليم قبل االبتدائي ا اشكر
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 :المقدمة 

. ما بعد الطفل ذات أهمية بالغة وتأثير كبير على صقل شخصيته في ةتعتبر السنوات األولى من حيا

ال تساهم بشكل فعّ  فال من جيل الثالثة حتى السادسة،لألط اً تربوي اً شكل إطارروضة األطفال ت

والتي هي جزء ال  خول لجهاز التعليم الجماهيريّ بة الدّ توتشكل ع احتياجاته تجيب على  ،رهبتطوّ 

كريات جميلة عندهم ألهله وتترك ذمهم أن تكون مرحلة الروضة ممتعة للطفل وال من لذا، منه ءيتجزّ 

 .طوال مسيرته التعليمية في المراحل المختلفة القادمة  في المستقبل الزمهباألمان ي اً شعور تعطيو

اعل االجتماعي فواصل والتّ د بينهم التّ يتولّ ف )أبناء جيله(األقرانفي الروضة ينكشف الطفل لمجموعة 

بون عادات وتقاليد متعارف يكتس جتماعية،من خالله القوانين اال طفالاأل يتعلم على مختلف أنواعه،

  . اً اً وعدالً اجتماعيّ تماثالً أخالقيّ ، اً ينمون وعياً عاطفيّ  عليها،

المختلفة وحسب الفرص  من خالل ممارساتهمه ال معرفة عن العالم الذي يعيشون فييكتسب األطف

قدراتهم  ونمشاكلهم وينمّ ل الحلول يجدون تشفون،يك يبحثون، الفطري ب استطالعهمحبو لهم، المتاحة

 .في شتّى المجاالت

ذات قوانين  لعابأو ،التمثيليّ  عب بمختلف أنواعه، اللّعب الرمزّي،في الروضة يمارس األطفال اللّ 

  .فعاليات اإلنتاجية الى بشتّ 

واجد في التّ والقدرة على عور باألمان الشّ فيهم تزرع  ،أرجاء الروضة تدعو األطفال للتجربة والحركة

من جهة  واالنتماءمن جهة  اتهخصوصيّ تتبلور بإبراز  تهابخصوصيّ  حيث أن شخصية الفرد لمجال،ا

 .أخرى 

مميزات مع مراعاة  جموعة األطفال وذويهم وعائالتهم،مع م ه شموليّ توجّ بطاقم الروضة يعمل 

، ولتوسيع طفالكون بمثابة وسيط لتقدم البحث والتعلم عند األيو,  إليه ينتمون الذي ة المجتمعوخاصيّ 

 ،عة واستناداً على برنامج النواةبطرق متنوّ  هة وانتهاز فرص تعلّم،عن طريق فعاليات موجّ  اآلفاق،

 . رغباتهمهم وطرح مواضيع ومضامين بما يتوافق مع سنّ ي

 :المواضيع التالية  ةبخطوط عامّ  بفي هذا الكتيّ  عرضُ ـُ ت

 

 واجب المربية -1

 الروضةمراحل نمو األطفال في جيل  -2

 روضةسليم في ال تربويّ مناخ  -3

 طاقم الروضة -4
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 تنظيم وإدارة الروضة -5

 خطة عمل في الروضة أهداف تربوية، تخطيط طرق عمل، -6

 إشراك األهل في المسيرة التربوية في الروضة -7

 واجبات  المربية 
أن   إذ عليها، ةلمربية الروضة دور مركزّي ومؤثّر على مراحل  تطور كل طفل من أطفال الروض

ا نحو قاً ومحتلناً  بالمعرفة  في مجال الطفولة المبكرة وهي ملتزمة مهنيّ ، متعمّ تكون ملّمة إلماماً  كافياً 

 . أهاليهماته،  ونحو أطفال روضتها كمجموعة، و نحو كل طفل منهم كفرد بذ

ا بالعمل بحسب سياسة وزارة أيض ةٌ مَ لزَ ولة فهي مُ ربية في الدّ كون المربية فرداً من أفراد جهاز التّ 

وجيهات والمنشورات والتّ  ادرة في منشور المدير العامّ عليمات الصّ عليم، وبتطبيق التّ ربية والتّ التّ 

 . ولةادرة من الجهات المسؤالصّ 

 :نحو األطفال في األبعاد التالية يتمحور واجب  المربية المهنيّ 

مراقبته ومتابعة إنتاجه التعليمّي  األطفال عن طريقوعميقة لكل طفل من معرفة شخصية  .1

والمسؤولية تجاه  تطّوره عن طريق المراقبة والمتابعة المستمرة . ه الشخصيّ وتوثيقه في ملف

 .خالل السنة

أن تتعاطف معه  وتمّكنه من التعبير عن مشاعره، : شكل فرديّ طفل ب د مع كلّ فاعل الجيّ التّ  .2

يجابي مع إظهار رد فعل لنشاطه إبشكل ه إليه تشّجع حاجاته بقدر اإلمكان، و تتوجّ 

 .وتصرفاته

خاذ القرارات كشف الصعوبات و الحاجات الخاصة باألطفال وبناء برنامج عمل مالئم،  اتّ  .3

 . ينالمناسبة مع ذويهم بشأن توجيههم للمختصّ 

النفسيّين (شاور مع المختّصين والتّ  توفير مناخ تربوي أفضل حسب األسس والمعايير، .4

 .في الحاالت التي تدل على وجود ضائقة) والتربويّين

اختيار مدروس ومخطط للمضامين ووسائل التعليم، وربطها بمواضيع النواة، وذلك في عدة  .5

بشكل فردّي مع كل طفل، في مجموعة صغيرة، وفي مجموعة كبيرة مع كل : اتجاهات

 .األطفال

مّي ونمط عمل يمّكن األطفال تنظيم البيئة التربوية بما يتالءم وخطة العمل، بناء برنامج يو .6

 .الشعور باالستقرارعلم واللعب، من عليم والتّ والطاقم خالل التّ 

 .واصل معهم على مدار العام الدراسيّ مشاركة األهل والمحافظة على التّ  .7
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االستجابة ألصحاب الشأن في السلطة المحلية وللمجتمع الذي تتواجد فيه الروضة وإشراكهم  .8

 .ية في السيرورة  التعليم

خلق تواصل تربوي بين الروضة و المدرسة، وبناء عالقة مع الجهاز التربوّي الذي ينتقل  .9

 .إليه األطفال للصف األول

 

 

   : البستان/ مراحل نمو األطفال في جيل الروضة 

 
 ،ةالعاطفي ،ةالجسماني :ى المجاالت طور الملحوظ في شتّ غير والتّ يتميز نمو األطفال بهذا الجيل بالتّ 

لتّجارب إضافة للتعلم من ا) البيولوجي ( ضوج الطبيعي وهذا يعود للنّ  ،ةوالعقلي ،ةاللغوي ،ةجتماعياال

ر قة الواحدة باألخرى وتتأثّ طور متعلّ وكما ذكرنا سابقاً مجاالت التّ  المطروحة في بيئة األطفال،

 .الواحدة باألخرى بنفس الوقت 

 نظر اآلخرين، ةولوجه فال ألحاسيسهم ومشاعرهموعي األطيزداد : االجتماعيّ  المجال العاطفيّ 

تقبلون الفشل ويواجهون ي ،يؤجلون حاجاتهم فون بشكل الئق،لمشاعرهم ويتصرّ  ضبطا يظهرون

رون نهم يطوّ إتماعي؛ حيث عالمهم االج سعيتّ  ر ثقتهم بنفسهم واإلحساس بالقوة،تتبلو الصعوبات،

 ف،يكتسبون مهارات حياتية وعادات تصرّ ) عائلةمن خارج ال(هم ومع الكبار عالقات مع أبناء جيل

  .د على توطيد العالقات االجتماعيةتساع ة سلميّ  ون خالفاتهم بطرقضّ فوي

  .أيضاً  الشفهيّ  التعبيروتزداد قدرتهم على فهم المسموع  :غويّ اللّ المجال 

 عابير،ات والتّ بإمكانهم إجراء محادثة اعتماداً على قاموسهم اللغوي اآلخذ باالزدياد بالمصطلح

  .ليمكل السّ بون لغتهم بالشّ ويركّ 

كتمهيد للقراءة والكتابة  الوعي القرائي لديهم طوري األخرى،مكتوبة المواد اللكتب وا تعاملهم مع

 .الحقاً 

 اللية في التواجد بالمجال،قاست ،جسمانيةال همقدرات ويطورون األطفال ينمو: الحركيّ  يّ الحسّ المجال 

 . بشكل مفيد وممتع اجسامهم ومقدرة باستخدامهيظهرون وعياً أل

 .ونشاطهمتهم ع مدى فعاليّ األدوات واألجهزة المتنوعة توسّ  هملبيئة واستخداماستغاللهم ل
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ذلك مسارات هم على ويساعد في جيل الروضة قدرة األطفال على التفكيرتنمو  :المجال العقليّ 

 .للتعلم وفهم ما يدور حولهم مركبة

للظواهر  التفسيراتوإيجاد الحلول و رغبة في البحث واالكتشاف االستطالع، عابير حبّ تزداد لديهم ت

رون عن ذلك بواسطة اللعب وهكذا يطورون موز واإلشارات ويعبّ فهماً للرّ يبدون و التي يصادفونها،

 .ّردالتفكير المج

 

 

 : روضةال السليم في  التربويّ  مناخال

 

 .مالن أساسيات لتطور ونمو األطفالاللية عانتماء واإلحساس باالستقالشعور باال

ئة لتطور كل األطفال متكاف اً وفرص عني بيئة اجتماعية تعليمية آمنة، داعمة، جميلة،ي صفي سليممناخ 

رى يستثمر ويطّور شخصية كّل من جهة يمنح الشعور بالحماية واألمان ومن جهة أخ .على حد سواء

 .فرد به

 :ثة دعائم أساسية كز على ثالتري سليم روضةمناخ 

قوانين وأنظمة، تنظيم الفعاليات، البرنامج اليومي، تصميم وتنظيم البيئة : تنظيم الروضة  •

 .التّربوية

ة حوار بين طاقم الروض) طاقم الروضة ( حوار بين الكبار : فاعل داخل الروضةالتّ  •

 .حوار ونقاش األطفال أنفسهم فيما بينهم ومع األهل أيضاً  واألطفال،

شاطات والمراكز في االجتماعية واألخالقية بمجمل الفعاليات والنّ  اعاة للجوانب النفسية،مر  •

 .الروضة

 

 :التربوي السليم في الروضة وأسسه لمناخا

 ،وعاطفية ديةحماية جس جّو مريح 

  ّد بين أفراد المجموعةصال وتواصل جيّ ات 

  ّز لكل مجال من مجاالت التطورحي 

 ع حاجيات كل طفل فرص فردية متكافئة تتجاوب م 

 أخذ دور فعال والشعور باالنتماء للروضة عند كل طفل 
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  ّعامل معه بشكل متكافئ ل المختلف والتّ تقب 

  المحليّ  المجتمع  -األهل  -عالقات شراكة وتبادل بين الروضة 

  دةالثقافات المتعدّ / احترام الحضارات 

 بيئة أنيقة نظيفة في أرجاء الروضة المختلفة 

 برنامج يومي وأنظمة واضحة  – تنظيم الروضة . 

 

 ) 1ملحق رقم ( سليممعايير لمناخ صفي انظري 

 

 

 : لقاء شخصيّ  /الطفلومربية ال

 

 لهاوكما  ل من حيث األهمية بالنسبة للطفل،الثانية بعد األه الشخصية تعتبر شخصية مربية الروضة

  .تأثير كبير على تطوره فيما بعد

 .شعور باألمان والثقة المتبادلة عند الطفل في هذا الجيل كفيلة بخلق عالقة متينة ودافئةلذلك فإن 

اً داخل ة يكون الطفل محورها وليس فردن المربية والطفل فاتحة لمحادثة مهمّ المقابلة بي/ قاء اللّ يعتبر 

  .مجموعة

 بعمقيه من خالله علف تتعرّ  –دين مكان وزمان محدّ به المربية كي تنفرد به غ فيتتفرّ  وجدانيّ  لقاء

صعوباته وأحالمه وهذا بدوره يولد الشعور باألمان  احتياجاته،ويته عرف خاصّ ت تصغي لذاته

 .والدفء والحميمية

تواصل  قما زال محدوداً لذا نحتاج إلى طر فتعبيره الكالميّ  ،باهتماماتهن بالطفل وهدف اللقاء التمعّ 

  ... صةالق إضافية غير كالمية، يمكن أن يكون اللقاء في اللعب،

 .وغير الكالميّ  عبير الكالميّ طور التّ فعل يساهم في ت وانتباهها لكل ردّ  حضور المربية العاطفيّ 

روري من الضّ و  –فاصيل أمام األطفال اآلخرين ية واالمتناع عن نشر التّ مهم جداً الحفاظ على السرّ 

 . الطفل تجاهها بثقة  مسّ شرط أال ي ،عند الحاجةأيضاً إعالم األهل 

خاذ اإلجراءات اّت◌ّ  الطفل في خطر، عليها أنّ ب اً معين اً عند طرحها مضمون شعور بالشكّ  راودها نإ

 . ائي النفسي للروضةاألخصّ  وأ يمكن استشارة المستشار .بليغتّ الالقانونية و
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دقيقة ضمن برنامجها  خمس عشرة –طفل لمدة عشر / ن اللقاء الشخصي مربية من المفضل أن يكو

الزمان المالئمين من لقاءات كهذه كل يوم حسب المكان وخمسة  -بإمكانها تنفيذ أربعة ، حيثاليوميّ 

وثيق بمثابة مرجع يمكن أن تستند عليه في لقاءاتها التّ  ق انطباعاتها،ص وتوثّ بعدها تلخّ  وجهة نظرها،

 .القادمة كذلك للتعامل مع الطفل الحقاً 

 

 

 

 

 :الروضة / طاقم البستان 

 

 : الثابت على  الروضة/ ستان طاقم الب يشتمل

 .لة، المساعدة المكّملةالمربية المكمّ  مديرة الروضة، المساعدة،

 :هنالك روضات ينضم أيضاً لهذا الطاقم مهنيون مثل 

معلمة الموسيقى والحركة  مة الّدمج، معلمات لبرامج اإلثراء المتنوعة، معلمة التربية البدنية،معلّ 

 .عون آخرونومتطوّ 

في العملية  توجيه وقيادة الطاقم بناء خطة العمل ومتابعة تنفيذها، ولة عنؤوضة مسمديرة الر

واصل مع األهل وجهات أخرى لها صلة التّ  سؤولية متابعة األطفال وتقييمهم،م التربوية التعليمية،

 .بالروضة وكذلك تنظيم األمور اإلدارية األخرى

 :ربية والطاقم المهني مثل هنالك جهات داعمة خارجية في اإلرشاد المهني للم

لطة فسية التربوية التابعة للسّ من الخدمات النّ (النفسي التربوي  األخصائي شة، المرشدة المهنيّة،المفتّ 

 .مستشارة تربوية وجهات محلية أخرى ،)المحلية

بين أفراده عالقة  تربط ين،طاقم الروضة بحسب التوجه الشمولي هو جهاز منظم ألشخاص مهني

 . يصبون جميعاً لتحقيق أهداف مشتركة ويعملون كجسم واحد من أجل ذلك تبادلة،شراكة م

،من المهم أن ت  .انسجام وتأثير متبادل سود بين أفراد الطاقم عالقة ودٍّ
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 :لها أهمية كبرى وتساعد في عاون المتبادل،صال المباشر والتّ ترتكز على االتّ  :عالقة الطاقم

 مناخ تربوي سليم في الروضة 

  ّم األطفال تحقيق األهداف التربوية والمساهمة في تقد 

  مع األهلالة ومشاركة فعّ تواصل سليم 

 تهممهنيّ  أفق المعرفة عند أفراد الطاقم وتنمية توسيع . 

 :عاون بين أفراد الطاقم ب التّ يتطلّ 

 صال وطرق العملتحديد قنوات االتّ  .1

 تحديد المهام والمسؤوليات لكل فرد من أفراد الطاقم .2

 عقد لقاءات مبرمجة ومعروفة مسبقاً  .3

 واصل مع األهلتعريف المسؤوليات وطرق التّ  .4

 صال مع الجهات الخارجيةتحديد نظام االتّ  .5

 

 :تنظيم وإدارة الروضة 

 

ين يدرك األطفال أنهم يتواجدون في بيئة آمنة فإنهم حومنظّم،  األطفال األمان من عالم مرتب يستمدّ 

يبدون االستعداد لخوض تجارب جديدة ومواجهة  و  هو مألوف لهم مال خالل ممارستهميستمتعون 

 .الصعوبات

يزيائية بأركان التربوي لجيل الطفولة يجب االهتمام بتنظيم البيئة التربوية الف طاراإل تنظيم عند

 .سيرورة العمل والنظام اليومي تحديد القوانين واألنظمة العامة، الروضة المختلفة،

 .شاطات العديدة والمتنوعةبأن يكون التنظيم عملياً ومريحاً للنّ من المهم االهتمام 

 .مج بينها لتنظيم الروضة أهمية بالغة بمراعاة تطور متوازن لجميع مجاالت النمو عند األطفال والدّ 

 

 :أنظمة وقوانين

 قوانين واضحة  الروضة، عمل طاقمدة لوجود تعليمات محدّ  معرفة القوانين والمحافظة عليها،

 :مريحاً لكل من يرتاد الروضةعمال يومياً ر ها مجتمعة توفكلّ 

 األهالي وأفراد الطاقم, األطفال 
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 هنالك ،تلزم جميع أفراد الجهاز التربوي لمصرح بها بمناشير المدير العام،القوانين ان إ

 قوانين أخرى متنوعة أعدت وفقاً الحتياجات ومميزات المحيط المحلي لكل روضة

 

 

 : تنظيم

ألنه  لبحث التجربة وخلق تفاعالت،ا ممارسة  األطفال منالبيئة التربوية هم أن يمكن تنظيم ممن 

 ية بالمحفزات التي تثري األطفال، توسع معلوماتهم، تنمي قدراتهم،تكون البيئة مناسبة غنيجب أن 

 .تساعدهم على معرفة وجود حدود وتنمي قدرتهم على ضبط أنفسهم

يمارس األطفال فيها نشاطاتهم اليومية  ساحات واسعة ومتنوعةمروضة على تشتمل البيئة التربوية لل

 ها نقي، نظيفة،هواؤ ات آمنة ُمَعّرَضة ألشعة الشمس،بيئ في ساحتها، وإن كان ذلك داخل الروضة أ

بة وسهلة االستعمال تّ رَ أثاثها وممتلكاتها مُ  ت األطفال في جميع أركان الروضة،فز لنشاطاحَ جوها مُ 

 .دوار المتوقع من األطفال تأديتهاأيضاً مع حجم األطفال واأل وتتناسب

 :للعب معروفة وفي أماكن محّددة مثلمراكز ا

، طاوالت للّعب واإلبداع، مكان )العائلة، العيادة، ركن المجسمات والبناء(ركان مختلفة للعب الحر أ

 للموسيقى وغيرها مساحة للمكتبة وأخرى لالستماع ،راحةلل مكانُمَعّد لوجبات الغداء، 

 

 :هذه البيئات تيحَ من المهم أن تُ 

  ًواألطفال الكباربين   بصرياً تواصال 

  ًمن ناحية مع إمكانية االنفراد من ناحية أخرى بين األطفال اً اجتماعي لقاء 

  ٍبين المراكز وسهلةً  آمنةً  ممرات 

  ًلعاب واألدواتللممتلكات واأل سهالً  استعماال 

 

قاء للّ  دَّ أعِ  مكان وهي ال يتجزء منها، اجزءً  وتشكل ,ى الروضةة محاذية لمبنساحة الروض

 لةلذا يجب تصميمه بأجهزة ثابتة وأخرى متنقّ  والنشاطات المتنوعة، ،رّ حُ االجتماعي واللعب ال

 ).بيت صغير لتشجيع اللعب التمثيلي حوض رمل،(

 .ين الروضة وخارجها سهالً ومريحاً ب أن يكون الممرّ  من المهمّ 



 

 نسخة قبل المراجعة اللغوية

12 

تسنح التعلم   أخرى،وأشياء  منجرة بعض رياض األطفال حديقة تعليمية، ركن للحيوانات، يوجد في

 .ق بالطبيعة والبيئةلمواضيع تتعلّ  اتيّ الذّ 

 :حرة حركية ن من ممارسة ألعاببيئة الساحة تمكّ 

 .وجيه الحركيّ وكذلك تتم عملية التّ  تجارب بأجهزة الساحة وحوض الّرمل، ق،تسلّ  ركض، قفز،

 

 :الفعاليات والبرنامج اليومي سير 

 وقتيعتمد على تخصيص  طفال والطاقماحتياجات األعلى تنظيم إطار تربوي يجيب من المهم 

 والطاقم األهل ،إعداد مجمل فعاليات معروفة تمكن األطفال، لمهمات مختلفة وفقاًَ◌ لساعات اليوم

 .م الوضوح والبلبلةالتربوي من توقع أحداث مستقبلية وهذا األمر يقلل من حاالت عد

  .األهل والطاقم إطاراً معروفاً يمنحهم الشعور باألمان واالنتماء ،يعطي البرنامج اليومي لألطفال

يتضمن يجب أن و رات األطفال وفقاً لمراحل نموهم،في بناء البرنامج اليومي يؤخذ بعين االعتبار قد

ي أركان الروضة وساحتها، ألعاب ب الحر فاللع امج ترسيخ مهارات حياتية وعادات،هذا البرن

 .التعبير واإلبداع وفعاليات تعليمية متنوعة من أنواع مختلفة حركية،

  .د وفقاً العتبارات تربوية للطاقمدّ ة الفعاليات يحَ تنظيم البرنامج اليومي ومدّ 

 تباع المرونة فيمتغيرات، اوحاالت مكن الطاقم من اكتشاف احتياجات متابعة ورصد النشاطات ت

  .طرق التنفيذ وإدخال  تغييرات على البرنامج اليومي المخطط

 

األهل والطاقم التربوي ، لمجمل الفعاليات اليومية والبرنامج اليومي أهمية تعود على األطفال

 :للروضة

  وقتعامل بشكل سليم مع الاجتماعية والتّ  قيم لقبّ ت ،عاداتتساعدهم على اكتساب :طفالاأل

 اً بيتياً يتناسب مع نمط حياة الروضةتنظيمعات الجهاز التربوي وتتيح قّ ح لهم توتوضّ : هلألا

 من أجل تحقيق الغايات التربوية متواصالً  مساراً ن لهم تؤمّ  :لطاقم التربويا
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 الروضةاليومي ألطفال  في البرنامجلفعاليات  نماذج
 

 
 أمثله لفعاليات      

 
 الفعاليةنوع 

 
 

إعداد وتجهيز ، ةروضتنظيم ال والوقاية ، الصحة ،نظافةالفعاليات في مجال 

 .ةغذائيالوجبات ال

 

 

العادات والمهارات  إكساب وتدعيم

 األساسية في الحياة اليومية

 

 

 :متنوعة في المراكز المختلفة وفقاً الختيار الطفل فعاليات

 تمثيلياللعب ال -

 اللعب البناء -

 كتبقراءة الكتب وفعاليات مع ال -

 )حاسوب، الصناديق( وجههعاب ملأ -

 موسيقىلعاب حركه وأ -

 .الموجهة من قبل األطفال/ البحث والتجربة العفوية  -

 .والساحة الروضةفي  متنوعة نتاجيهإفعاليات : بالمواد التعامل -

 

 

 

مراكز في  ةلعاب وفعاليات حرأ

 ةالروض وأركان

 

 

مجاالت (دة المعرفة المتعدّ  تفي مجاال رهموتطوّ  طفالاأل مقدّ بتز فعاليات تتركّ 

 )النواة

 

مجموعات صغيره ل ةهجّ وَ فعاليات مُ 

 تتناسب مع قدرات الطفل الذاتية
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لعاب أفعاليات موسيقيه، ( المربيةبتوجيه  ةطفال الروضأ غالبيةفعاليات تشمل 

 ) ..والخ اجتماعيه، فعاليات حركيه، قصة

 

 هةجّ وَ جماعية مُ  فعاليات

 

 ...)لعاب الحبل والخأكرة، لعاب أ،  مثبتة هزهجأ( ةيّ حرك ممارسات

نبات، ماء، رمل، طين، (تعرف على مواد من الطبيعة ال العناية باألحياء، 

 ......)حجارة إلخ  ،تربة أوراق،

 

 في الساحةة فعاليات حرّ  

 

 
 .للعمل اليومي المفصل نماذج 2ملحق رقم  يشاهد

 
 

 ةفي الروض ةتعليميالعمل والخطة ال قأهداف تربويه، تخطيط طر
 

  .ةللعمل في الروض ةداف التربوياألهعلى تحقيق  المربيةيساعد  , تخطيط وتنظيم العملإن 

ُ ت عملية لطاقم، بغرض تطوير الا فرادأ بمساعدة ، ة، مديرة الروضالمربيةبنى خطة العمل من قَِبل ـ

 .ةداريإخرى وأ ةمركبات تربوي ة علىالخطبحيث تشتمل  التربوية المشتركة للطاقم،

 

، الطاقمجتماعات الزمني الجدول الد دّ حَ بها يو متد على مدار السنة الدراسيةت -ةداريخطة العمل اإل

، وجلسات جماهيريه؛ فعاليات عملوتخطيط استمرارية القويم تخيص، للتّ هل، مواعيد مع األ لقاءات

 .ذوي الشأن جهاتمع ال

 

ات المتوقع من القيم والكفاء لمعارف، المهارات،ة والتي تشتمل على اخطة العمل التربويوضع 

 .فال وتقدمهمبحيث من المتوقع أن تساهم في تطور األط األطفال اكتسابها، وتحديد طرق لتنفيذها،
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 مديرة للروضة /كمربيه 
 ؟ قبل بدء التخطيط أسأل نفسي ماذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةويـــنـسالة ـــطــخال

 
 

 
 

 ةدارياإل                                                               ةتربويال
تحديد جدول زمني لفعاليات                                                 الغايات المحددة من قَِبل . 1

 :وطاقم الروضة                                           مركزيه مثل  المربية
 مناسبات. 1فعاليات روتينية مركزية                                       .2

 مواعيد التقييم. 2                                لتطوير األهداف                   
 فعاليات لمشاركة األهل. 3                                                        
 جلسات  الطاقم. 4                                               

 لقاءات مع الجهات ذات الشأن. 5                                                                
 
 

 خطة للمدى المتوسط
 :المضامين المركزية للفعاليات بالروضة

مواضيع، مناسبات، أهداف مركزيه بارزة 
 .في تنظيم البيئة التعليمية

 خطة قصيرة المدى
 عمليه إجرائية أهداف

نشاطات محددة تتفاوت وفقاً لمجموعات 
 .مختلفةأطفال 

في  أحداث
الروضة 
والمجتمع 
 المحيط

جمع 
المعلومات 

 لتقييمها

في  احداث
الروضة 
والمجتمع 
 المحيط

مردودتقييم   
انعكاسي 

)استشفاف(  

 ما هي رؤيتي المهنية؟
 ما هو المطلوب مني من قبل جهاز التربية؟

 وجب علّي معرفتها؟ما هي الوثائق اإلدارية التي يت
من هم األوالد واألهل في الروضة لهذه السنة 

 الدراسية؟
 ما هي ثقافة األهل؟/ ما هي ثقافة المجتمع المحلي 

 ما هي الموارد المتوفرة لي؟
 

 

 تشرين ثانٍ 

 شباط
 أيار
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 .المجتمع المحلي ،السلطة المحلية ا سياسة وزارة التربية والتعليم، اللّواء،تشمل الخطة أهدافاً تعكس بمضمونه

 .قة في المناهج التعليمية كما وتعكس أيضا الفلسفة التربوية لطاقم الروضةهذه األهداف موثّ 

 –ت األطفال بناًء على تقييم المربية ويؤخذ بعين االعتبار الخلفية التربوية د من خالل خطة العمل احتياجادّ حَ يُ 

 ).احتياجات المجتمع والعائالت(الثقافية ألطفال الروضة 

كذلك خلفيته العائلية و كل عميق يمكنها من تحديد قدراته، مجاالت اهتمامه، سلم أولوياته،معرفة المربية للطفل بش

 .طة انطالٍق للبرامج الثقافية في الروضةل نقالتي تشكّ  والثقافية،

 عادية في الروضة،خالل الفعاليات ال شكل متواصل وفي الظروف الطبيعية،يتم جمع المعلومات عن األطفال ب

 :منها  ل المتنوعة التي تساعدها في ذلك،وهنالك العديد من الوسائ

ن خالل أداة المشاهدة وأيضاً م دة،محدَّ مشاهدات عامة أو  ية مع أهل الطفل ومع الطفل نفسه،محادثات شخص

 .ات وإبداعات األطفال وأشياء أخرىإنتاج ،)إطالالت(

ذه المعلومات ثالث مرات في وتقوم بمعالجة وتحليل ه هذه المعلومات عن كل طفل،الروضة  ة في ملفّ ق المربيّ توثّ 

 .السنة

 .رةألطفال المتغيّ ن المربية من التخطيط بشكل يتالءم مع احتياجات اكّ مَ كل هذا يُ 

 

 طفالخطة العمل في روضة األ
 

 .قة في روضة األطفالوجعلها مطبّ  ة،عبارة عن أداة تربوية تساعد المربية على تحقيق األهداف التربوي خطة العمل

 .ن طاقم الروضة من تنظيم وتنفيذ عملهمبحيث تمكّ  تشتمل الخطة على مركبات تربوية وأخرى إدارية

هم من يحددون  الروضة بالتعاون مع طاقم الروضةمربية  لذلك فإنّ  م خطة العمل مع مستخدميهان تتالءمن المهم أ

 .هاونَ دّ الخطة ويعِ 

 .لممتهني جهاز التعليم قبل االبتدائي من أجل إنشاء بنية تحتية مشتركةوذلك  دئ أساسية ومحددةصيغت مبا

 

 خطة العمل التربوية
إن وكذلك ف ة والموجهةفهم يتعلمون من خالل ممارساتهم العفويّ  كان وزمان،م األطفال في جيل الطفولة بكل ميتعلّ 

 . التجربة تساهم في عملية نموهم

 :تسب األطفال العديد من المهارات خالل فعالياتهم وفي آن واحديك

 .مهارات تعليمية مهارات عقلية واجتماعية، معلومات جديدة،

تسمح ألن يتعلم األطفال في مجالت متنوعة وتساهم في  ة ومحفزة،لك فإن خطة تعليمية شمولية، ناجعة، ممتعلذ

 .إثرائهم
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هة نحو أهداٍف طة وموجّ مخطّ  ل في رياض األطفال التي تشتمل على فعاليات تربويةيتعلم األطفال بشكل أفض

ل كن الطاقم من العمل وبشكخطة عمل تربوية مكتوبة بحيث تم لك من المهم أن تكون في كل روضةلذ واضحة،

 .منظم وموجه تربويّ 

 .بل وتخطيط طرق لتطويرها األطفال اكتسابها القيم والكفايات المتوقع من أن تشتمل هذه الخطة على المعارفيجب 

أي  رات المرتبطة بالنتائج المطلوبة؛كذلك فإن القرا دي دائماً إلى تحقيق نتائج معينة،إن تطبيق هذه الخطة يؤ

 .نهج العمل داخل الروضة تؤثر على األهداف وطرق تحديدها

عتماد على سياسة وزارة المعارف، السلطة المحلية، وأهداف باال ل المربية وطاقم الروضةبَ الخطة من قِ  د أهدافُ حدّ تُ 

 . ايطمح هذا الطاقم لتحقيقه خاصة بالروضة

 ألطفال وطرق تعلمهمضاً على المعرفة المهنية للمربية فيما يتعلق بنمّو وتطور االتخطيط سيعتمد أي وكذلك فإنّ 

 .في كل سنة دراسية ومعرفتها الخاصة لمجموعة األطفال الذين يتعلمون لديها

لك من خالل العديد من وذ ائج مهمة تتعلق بتطورهم وتعلمهم،من المهم أن تسمح هذه الخطة في أن يحقق األطفال نت

 :متنوعة التي تتالءم مع جيلهم مثلواألنشطة ال الممارسات

 .رق مختلفة وتعليمهم مواضيع تهمهمعبير بطالت اللعب،

تفاعالتهم  وتوجه أيضاً  أهداف الخطة التربوية فإن هذه األهداف توجه عملهم اليوميحين تعتمد المربيات على 

 .الل متابعة المتواصلة والمتماسكةمن خ اليومية مع األطفال

 

  مبادئ لخطة العمل التربوية
 :في الروضة خطة العمل التربوية

اللواء، ، )אגף הגיל(المرحلة العمرية ، سياسة ة التربوية المهنية لطاقم الروضةتعكس الفلسف اً تشمل أهداف -

 .المجتمع المحلي واألهداف المحددة بوثائق المنهاج التعليمي السلطة المحلية،

 .تعكس تخصصات أعضاء الطاقم -

 .وأخرى بمبادرة األطفال تسمح بفعاليات بمبادرة البالغين -

 .عالت آنية في الروضة والبيئةعن تفا تشمل فعاليات مخططة من البداية ومضامين ناتجة -

 .ل مبني على معرفة األطفال الحالية ويساعد في إكساب معارف جديدةتخطيط طرق العم -

 :تعكس مبنى العمل الخاص لروضة األطفال وتشمل -

 تخطيط لبيئات تعليمية •

 .س الوقت والمكانوالتي تقام في نف متنوعةفعاليات  •

 أي بين األطفال أنفسهم -تخطيط فعاليات بتوجيه من البالغين، وفعاليات بدون توجيه •

 :التي تالئم احتياجات نمو األطفال وطرق تعلمهم تشمل ممارسات تعليمية -

 .تعددةاعه الماللعب بأنو •

 .التعبير بطرق مختلفة •
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 .ليات ألطفال مع أنماط تعلم مختلفةفعا •

 تثير اهتماماتهم  لم األطفالمواضيع من عا •

 .عرفة ومجاالت النمو المختلفةدمج بين مجاالت الم •

 )غير قسريّ (دمج ذو معًنى  •

 

جتماعية بما يتناسب مع مجموعة اال –ططة في المواضيع التربوية مخالتعكس مدى مالءمة الممارسات  -

 ).االحتياجات العائلية واالجتماعية( األطفال في الروضة 

 ).خطة العمل للمدى المتوسط والقصير(ياجات األطفال اعتماداً على تقييم المربية تعكس احت -

في تقدم األطفال  االستمرار في األشياء التي ساهمت: )االستشفاف(ي للمربية على عملها تعكس التقييم الذات -

 .خلي عنهااألشياء التي يمكن التّ واالستغناء عن 

 

 :ينخطة العمل التربوية تجيب على سؤال
 ؟ةإلى أين نريد الوصول، ما هي النتائج المطلوب

 ؟هذه النتائجكيف نصل إلى 

 

 
 ؟كيف نصل إلى هذه النتائج

 

 ين نريد الوصول؟إلى أ
 ؟ما هي النتائج المطلوبة 

 

 

تعود على  تحديد طرق عمل مركزية

 خالل السنةنفسها 

تبين اتجاه ,  أهداف عامةتحديد 

 العمل مع جميع أطفال الروضة 

 بالتخطيط السنوي

, هداف مركزيةأ, تحديد مواضيع

في بيئة الروضة  اتتغيير, نشاطات

 وتحديد جدول زمني متوقع

يتم تحديد , بعد التعرف على األطفال

 لألشهر القريبة محددةهداف أ

 بالتخطيط للمدى المتوسط

روضة طفال الاليات لكل أتفصيل فع

طفال لمجموعات أ وفعاليات متفاوتة

 مختلفة

للنشاطات مع  ديد أهداف مفصلةتح

طفال كل األطفال ومع مجموعات أ

 مختلفة

 بالتخطيط للمدى القصير
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 :خطة عمل تربوية سنوية
وبالتالي تكون  بشكل موسع د هذه األهدافدّ بحيث تحَ  في التخطيط السنويّ ) األهداف العامة( العريضةُ  الخطوطُ  دُ دّ حَ تُ 

 . لتربوي على مدار السنة في الروضةاة للعمل هَ جِّ بمثابة البوصلة الموَ 

ويسمح  م في تقدم األطفال تجاه األهدافلذلك فهو يساه السنوي شرح طرق العمل المتكررة يشمل التخطيط التربوي

 .ويساهم كذلك في بناء مناٍخ تربوي سليٍم  اً للتنسيق بين كل أعضاء الروضةأيض

 

 :في الملحق مرفق

 .كما هي محددة في الخطة التعليمية الت المختلفةفي المجا العامةداف هتركيز األ

 .نماذج لطرق عمل مركزية

 

 :للمدى المتوسط خطة العمل التربوية
األطفال، وتعكس األحداث على تقييم حاجات  دُ نِ ستَ ، تَ المتوسط ُتشَتّق من األهداف السنوية للمدى خطة العمل التربوية

 .شهرين شهر حتى ثالثة ألمدة الزمنية بتتراوح ا .والمجتمع في الروضة

وعات أطفال مختلفة لألشهر في التخطيط للمدى المتوسط تحدد أهداف خاصة لكل األطفال في الروضة ولمج

 .مكن االعتماد على األهداف الموثقة في الخطة التعليميةعند اختيار األهداف ي. القريبة

) مواضيع، أحداث، فعاليات مركزية(روضة ل في الخطة مضامين مركزية للفعاليات في اللذلك تفصَّ  باإلضافة

 .وتغييرات في تنظيم البيئة التعليمية والتربوية

 

 :للمدى القصير خطة العمل التربوية
تتراوح المدة الزمنية بين أيام محددة حتى  من التخطيط للمدى المتوسط، للمدى القصير خطة العمل التربوية قُّ تشتَ 

 .والمجتمع وتعكس األحداث في الروضة ت األطفالعلى تقييم حاجاالخطة تستند . أسبوع

 يع أطفال الروضة وفعاليات متفاوتةفي التخطيط للمدى القصير تحدد أهداف عملية وتفصل النشاطات لجم

 .لمجموعات أطفال مختلفة

موعة مج, األهدافتحديد , مجاالت  تطور األطفال, المهم التطرق إلى موضوع الفعاليةبالتخطيط للمدى القصير من 

/ في الروضة(مكان الفعالية , وقت الفعالية في العمل اليومي, ةطرق التعليم المختار, األطفال المشتركة في الفعالية

, مربيةال: والشخص الذي يقوم بتوجيه الفعالية) لقاء واحد أو لقاءات مستمرة(الية الفترة الزمنية للفع, )الساحة

 .األطفال واألهل, المساعدة
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 :تنظيميةالسنوية ال عملالخطة 
وتساهم  دول زمني لتحقيق األهداف التربويةتسمح لطاقم الروضة في تحديد ج إذ خطة العمل تمتد على مدار السنة

 .في تخطيط التعليم

 :يجب تحديد الجدول الزمني في التخطيط المنظم

 .أطفال الروضة في فعاليات مختلفة  لمشاركة

 )ركه على األقل ثالث مّرات في الّسنةلقاءات مشت(ب أيضاً قرّ والتّ  طاقم نفسه،ب وجهات النظر داخل اللقاءات لتقري

 .ل وتحضير خطة الستمرارية الفعاليةلتلخيص المعلومات عن األطفا

 ).االستشفاف(لتقييم عمل المربية وطاقم الروضة 

 .لمشاركة األهل 

 .لفعاليات جماهيريه 

 .لجلسات مع ذوي الشأن 

الوقاية وصيانة  لذي يشمل قوانين، استمارات، مراسالت،هي قسم من الملف ا لتنظيميةخطة العمل السنوية ا

 .وتعديل الجدول السنوي بحسب الحاجةيقوم طاقم العمل بتغيير  ،الدراسية الروضة خالل السنة

 .اللقاءات والفعاليات  تحدد حسب الحدث, المواضيع , برنامج العمل اليومي 

البنية األساسية للتربية اللغوية، العلوم  حياتية، تربيه بدنية،مهارات : واضيع النواة مثلتشمل م خطة العمل التربوي

 .الحضارة والتراث والتكنولوجيا، رياضيات، فنون،

 .أهداف وسلوكيات متوقعة بكل مواضيع النواة التي ذكرت, أهداف عملية -3الملحق رقم  يشاهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نسخة قبل المراجعة اللغوية

21 

 :المضمون في الروضة
التي من المفروض أن يتعلمها األطفال في  اضيع، المفاهيم، القيم والمهاراتفي الروضة يشمل مجمل المو المضمون

 .الروضة بمتعة، بشكل عام هي المضامين التي تهدف إلى المتعة والتسلية فقط

 :اختيار المضامين يستند على ثالثة جوانب

 

 

 يالنمائ/الجانب التطوري
رات الشخصية الفردية لدى والقد ييس التطور والنمو العامةاألخذ بعين االعتبار مقا في اختيار المضامين من المهم

ب أن تساهم في تطور األطفال نها هي من ستحدد مستوى الفعالية وكذلك فإن هذه المضامين يجأل  األطفال،

 .من قدراتهم ن أيضاً سِّ حَ ويتجاوبون بمستويات مختلفة وتُ  ،المتواجدين في مراحل نمو مختلفة ومتفاوتة

 

 الجانب االجتماعي الشخصي
لديه  ل، مع صفاته، اهتماماته، والمعرفة المسبقةيجب أن تتجاوب هذه المضامين مع الميول الشخصية المختلفة للطف

لها خصوصياتها تمتاز بها عن  من وجوده فرد من عائلةٍ  روضة، واحتياجاته الشخصية النابعةالتي جاء بها إلى ال

 .ًله خصوصياته أيضا جتمعغيرها، ومن م

 

 الجانب االجتماعي الثقافي
وتظهر القيم  م االجتماعية والثقافية اليوميةيجب أن تساعد هذه المضامين األطفال فيما يتعلق بأدوارهم داخل بيئته

ساسية أنها أ ت المعرفة المختلفة والتي عرفت علىاالجتماعية للمجتمع والقاعدة األساسية المطلوبة للتعلم بمجاال

 .لمواصلة التعليم في اإلطار المدرسي

 .يجب أن تعتمد المدرسة في تخطيطها على الخطط التعليمية في مجاالت النواة

 

 معايير الختيار وفحص المضمون
 :مواصفات التاليةيجب أن تشتمل هذه المواد على ال

 مثيراً للمشاركة ومستمداً من الواقع  أن يكون المضمون مهماً،. 1

 فحوى الفعالية مفهوم لدى األطفال -          

 مرتبط بواقع حياته أي مستمد من عالمه  قريب قدر اإلمكان لعالمه، -          

 مرتبط بأحداث ووقائع مهمة عند األطفال -          

 

 يتناسب مع قدرات األطفال. 2

 .ضمن مدى تطور األطفال -          
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 .ة ويرتبط بمعلومات جديدةومات سابقيستند على معل -          

 .عقيديسمح بفعاليات بمستويات متفاوتة التّ  -          

 يجيب على التفاوت الطبيعي الشخصي عند األطفال. 3

 أساليب تعلم مختلفة, تفضيالت وميول شخصية , اهتمامات  -          

 يجيب على االختالفات االجتماعية والبيئية. 4

 ق العالقة بين الثقافة التي ترعرع فيها الطفل والثقافة           ويوثّ  فيما يتعلق بلغته وثقافته،, الفرديحترم ويدعم  -          

 اإلسرائيلية            

 يسمح في تقدم األطفال في جميع مجاالت التطور المختلفة. 5

 .يجيب على االحتياجات العاطفية -         

 .واالنتماء ز من الشعور باألمانيعزّ  -         

 ر متعة النجاح والتعلميوفّ  -         

 .يساهم في تطوير قدرات التفكير -         

 .ر مهارات التعبيريطوّ  -         

 .وإيجاد حلول يتيح فرصاً لخوض تحدياتٍ  -         

 .يخلق تفاعالت اجتماعيه للتعلم من األقران -         

 .الغليظة والدقيقة لحركةيسمح في تطوير مهارات ا -         

 ساهم في التكامليةي. 6

 مواضيع تحتوي على مكنون منهجي لتطور األطفال في مجاالت المعرفة المختلفة -        

 .ة المختلفةالمضامين مدموجة في مجاالت المعرف -        

 .يسمح باحتواء مضامين النواة. 7

 .لغير قابل للتأويو مصدر موثوق به، صحيح، دقيق. 8

 األهل وبواعث أخرى ،يفسح المجال لمبادرات األطفال. 9

 

يتعلم األطفال معتمدين على المعارف والمعلومات التي اكتسبوها من تجاربهم السابقة وعلى المعلومات الجديدة التي 

ويختاروا  يتعلمون حينما تتاح لهم الفرص ليبادروا. يكتسبونها في الروضة خالل ممارساتهم وتفاعالتهم مع اآلخرين

ق تخلق ون الوقت الكافي للعمل والتعمّ المشاكل اليومية وعندما يعطَ  وحلّ أنواعه اللعب على  النشاط المالئم لجيلهم،

 .وممارسات التعلم نجاح التي تحفزهم على خوض تجارب،الفرص لخوض تجربة ال

ويعتمد  التعلم، مكان وزمان الفعالية، وعة وهذا يتعلق بأنواع الفعالية، أطرتتم عملية التعلم في الروضة بطرق متن

وتعلم  اللعب الحر، نشاطات تعبير، العمل بالمواد، فعاليات تعليمية: باألوضاع التالية  التعلم على إعطاء الفرص

 . ه موجّ 

 .بمجموعات صغيرة أو مع جميع أطفال الروضة إطار فردي،:  هذه الفعاليات تتم بأطر مختلفة
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 ةالعمل في مجموعات صغير
وخاصة حين يطلب منهم القيام بفعالية مشتركة , ة بساهم كثيراً في عملية التعلمإن وجود أطفال بمستويات أداء مختلف

كل  مح واالستماع لوجهات نظر مختلفة،وكذلك فإن التفاوت هذا يخلق فرصة لحل مشترك لبعض المشاكل وللتسا

 . ية التعلمهذا يتم بمساعدة البالغ الذي يقوم بدور الوسيط في عمل

فخالل الفعاليات العفوية غير  ها العفوية ومنها أبضاً الموجهة،من :عالقات اجتماعية مختلفةيوجد ألطفال الروضة 

 ال تتدخل المربية بهذا االختيار، أما خالل الفعاليات المخططة،المخططة اليومية يختار األطفال أصدقاءهم وغالباً 

ة هي من تحدد تركيبة المجموعات وفقاً لمعايير فإن المربي ل داخل مجموعات،والتي تتطلب العممن خالل المربية 

 : متعددة منها

التوجيه  مدى كبر المجموعة، نوع الفعالية،) غير متجانسة/ سة مجموعات متجان(مستوى األداء  درجة التشابه، 

وبشكل مؤثر مع بها تستطيع التدخل ألنه في المجموعات الصغيرة التي تقوم المربية بتركي والتدخل خالل الفعالية،

يجب عليها  كذلك تعمل مع المجموع الكلي لألطفال لها حين تاحُ هذا التدخل الذي ال يُ  كل طفل من أطفال المجموعة،

األهداف التعليمية والمقاييس التي وصفت على أنها  تقوم بتركيبه المجموعات الصغيرة،حين  األخذ بعين االعتبار

 . ورات التعليمية يررة للسّ وِّ طَ مُ 

 :اجد األطفال في مجموعات متفاوتة وأن يؤدوا أدواراً مختلفة أيضاً من المهم أن يتو

موجهة من هذه  أحياناً أخرى يشاركون في مجموعةو موعة متشابهة من ناحية األداء،يشاركون أحياناً في مج

 .الناحية

مستواه، هذا األمر يجعل عملية التعلم، سرعتها، يشارك الطفل في مجموعة متجانسة فإن غالبية زمالئه من  حين

 .تتناسب مع احتياجاته في المجال أو في الفعالية نفسها ومواجهة المصاعب تطورها، درجة الوساطة، القدرة،

تج عن هذا التفاوت تفاعل يمكن أن ين وت فيها مستوى األداء عند األطفالحين يشارك الطفل في مجموعة يتفا

 . آلخر وعرض المساعدة عليهتقبل اأي  إيجابي

لذلك يجب االهتمام أال تكون  لتحققها في المجموعة المتجانسة، لم تكن أن تحقق في هذه المجموعة نتائج يمكن

 .الفجوات كبيرة بين أعضاء المجموعة

 المجموعة، على من المهم إجراء تغيير على تركيبة حتى حين تكون الفعالية داخل مجموعة متجانسة :مالحظة 

شارك األطفال في من المهم أيضاً أن ي المجموعات ثابتة على مدار السنةواالمتناع عن جعل  األقل مرتين في السنة

تفاعالت التي يخلقها وعلى نوع ال موعة يؤثر على دور الطفل وأدائهألن كبر المج مجموعات مختلفة من ناحية العدد

 .عمله وإنتاجه ة التي يشعر بها تجاه كل ما تمًّ والمسؤولي انتقائه للمجموعة وعلى درجة مع أصدقائه

واضيع التي وأن تتضمن هذه النشاطات الم ومتنوعة من المهم أيضاً أن يشارك األطفال بنشاطات مشتركة ***

مواضيع  أحياناً أخرى وتتضمن رة على القيادة وتقديم المساعدة،حيث يشعرون خاللها بالقد يتميزون بها عن غيرهم،

 .بل والتجارب معهم  دة أطفال آخرين يقودون الفعاليةبها حيث يحتاجون إلى مساع ال يتميزون
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راجه في البرنامج اليومي بحيث يتم إد من العمل اليومي في حياة الروضةهو جزء  العمل داخل مجموعات صغيرة

 . الختيارها ورؤيتها ي أوقات وأماكن وفقاً وتقوم المربية بالعمل داخل هذه المجموعات الصغيرة كل يوم ف للروضة

 . وتلخيصها في كل لقاء  توثيق سيرورة العمل في كل مجموعةمن المهم 

 .هذا التوثيق يكون بمثابة المستند لمتابعة تطور كل طفل في المجاالت المختلفة
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 ة أن تفعل من أجل ذلك ؟ـّ م األطفال ؟ ماذا يجب على المربيـّ كيف يتعل
 .في اختيار طرق التعليم المناسبة ـّم األطفال في جيل الطفولة يساعد المربيةية تعله وفهم كيفمعرف

وماذا  ـّم األطفال،ويبين كيف يتعل ـّم األطفال،والتي تتالءم مع طرق تعل لمربيات،الي أساليب عمل اـّ يظهر الجدول الت

 .على المربية أن تفعل من أجل ذلك 

 طفالم األـّ لتع طرق ياتعمل المرب طرق

ع عنهم المعلومات وتجمّ  ها في الروضةطفالالمربية أن تتعرف على أ على

 : وهذا األمر يمر بهذه المراحل  الشخصية بأساليب وطرق مختلفة،

 من خالل المحادثة الشخصية مع الطفل وأهله -أ

 من خالل إنتاجه اليومي -ب

ته الثقافية ـخلفيّ ق بـّ تتعل المربية صورة إجمالية عن شخصيتهن تكوّ  -ت

 واالجتماعية

بعين  العديد من الفعاليات والنشاطات آخذةً تبني خطط عمل تشمل  -ث

  والمعلومات التي جمعت ـّطورياالعتبار مراحل النمو الت

ر األطفال إلى حين يحضّ  

يجلبون معهم  الروضة للتعلم

خبرتهم التي اكتسبوها قبل 

حضورهم إلى الروضة من 

تجاربهم خالل ممارساتهم و

 اليومية

ن األطفال من القيام ـّ تمك ـّعة وداعمةعلى المربية أن تخلق بيئة تربوية مشج -

 :بتجارب وممارساٍت 

ومواد  ـّر فيها ألعاب، أدوات،تتوف داخل الروضة وخارجها، شاط الحرِّ ـّ مراكز للن

 ) على المربية أن تحذر من عملية اإلثقال على األطفال (متنوعة 

ونشيطين من خالل فعاليات الين ـّ ع أطفالها أن يكونوا فعـّ ة أن تشجعلى المربي

إدخال مواد وأدوات جديدة  ـّق بالفعاليات،إبداء اقتراحات بديلة تتعل مختلفة،

روا هذه الفعالياتعوا ويطـّ زهم ليوسـّ تحف كل هذا من أجل خلق وتطوير روح ( وِّ

 .)ي واإلبداع عندهمحدّ ـّ الت

من  طفال معرفتهميطور األ

خالل تجاربهم وممارساتهم 

 .الجديدة في بيئتهم 

 
 
 
 
 
 
 

 :ر بيئة تسمح وتشجع الفعالية ألكثر من طفل واحد ـّ على المربية أن توف

 ة بمجموعة الواحدة مقابل األخرى،مرتب ولها، كراسيطاوالت للجلوس ح -

 .....مشتركة وإلخ اً لفعاليات وألعاب اً مواد

 .المشاكل خاذ القرار وحلِّ ـّ كة األطفال في اتتتطلب مشار اً تقترح مهام -

 .....تحضير طاولة لمناسبات وإلخ  فعاليات إنتاجية مشتركة، ألعاب طاولة،

اللعب التمثيلي وإلخ  ألعاب اجتماعية،: ة تشجع الفعاليات بمجموعات عشوائي -

.... 

 تندمج في فعاليات األطفال عندما يحتاجون لتطوير الفعالية واللعبة  -

 تخلق فرصاً للتعلم بمجموعات صغيرة  -

 ) ةـّ طة أو آليـّ محادثات مخط(ث مع األطفال خالل اليوم تتحدّ  -

ن خالل تفاعلهم طفال ملم األيتع

 )بالغين وأطفال(  اآلخرين مع



 

 نسخة قبل المراجعة اللغوية

26 

الحوار، المناقشة، طرح : ـّروا عن أنفسهم من خالل ع األطفال أن يعبتشجّ  -

عاء، التـّفسير،التوقّ  األسئلة،  الخلق واإلنتاج ع، التـّخيـّل، التـّنبؤ، االفتراض، االدِّ

 ر الشعور باألمانـِّ بناء برنامج يومي وثابت كي يوف -

ة على هَ ـّ جوَ ـُ ة مـّ رة منهجية متكرِّ ـّ تخطيط تعليمي يستند على فعاليات مركزي -

 .مدار السنة

 طفال من خاللاأل مـّ يتعل

 ةرالممارسات والنشاطات المتكرِّ 

 .تهمفي بيئ

 االستجابة لمبادرات األطفال وتعزيزها -

 :اتية خاذ القرارات الذّ ـّ حكم باالختيارات واتـّ ور بالقدرة والتتعزيز الشعّ  -

 إعطاء المجال لالختيار من إمكانيات متعددة واحترام هذا االختيار

 توفير فعاليات تتالءم مع ميولهم واهتماماتهم الشخصية 

 بادروناألطفال عندما ي مـّ يتعل

 .ويعملون بشكل حر

بحيث يمكن متابعة الفعالية  توقف دونالفعاليات  طفال بتخطيط وتنظيملأل سمحت -

 اليـّ في اليوم الت

 .األطفال باالكتفاء عمل بمواضيع ومشاريع طويلة المدى حتى يشعرت -

 .حتى نهايتهاومنذ بدايتها  في الفعالية ستمرارتشجع األطفال على اال -

يتاح لهم  طفال عندماألا مـّ يتعل

 متسع من الوقت للعمل والتفكير

تتالءم مع قدرات الطفل استناداً على معرفة المعلمة  متنوعةفعاليات  قترحت -

 .بمستوى الطفل 

من (لممارسة فعاليات بدرجات صعوبة مختلفة وبشكل تدريجي  شجع األطفالت -

تشجعه / دمهقت على خوض فعالية بمستوى صعوبة )األسهل إلى األصعب 

 ).طفلاستناداً على معرفته السابقة لل(

بتقييم موضوعي في نهاية كل فعالية بحيث يعكس هذا التقييم درجة نجاح  تقوم -

 .الطفل 

يحققون طفال عندما األ مـّ يتعل

أي عندما يشعرون بمتعة  ذاتهم

 .النجاح

جارب من خالل ر بيئة تسمح لألطفال أنماطاً مختلفة من التـّ على المربية أن توف

 :اللعب 

 .والموسيقي الحّر، الّدراماتيكي، البنـّاء، التـّربوي، الحركي 

 على المربية أن تدمج التعليم دائما من خالل اللعب في المجاالت المختلفة

من مون ـّ ويتعل طفالر األيتطوّ 

خالل ممارساتهم أللعاب مختلفة 

هم وانشغالهم بمواضيع تهمّ 

  ونهاـّ ويحب

ربية أن تخلق أوضاعاً تتضمن معضالت تتطلب من األطفال اقتراحات على الم -

 لحلها

 تشجع األطفال على إيجاد واقتراح حلول لمشاكل مستوحاة من حياة الروضة -

بحيث تطرح العديد من األسئلة  للتعبير عن الرأي بحرية وتسامح تفسح المجال -

ـّل الرأي األطفال على تقبد كي يتعوّ  التي تتطلب أكثر من إجابة صحيحةالمختلفة 

 .والذي يساهم في تنظيم أفكار األطفال  اآلخر المغاير

م األطفال عندما يواجهون ـّ يتعل

 المشاكل

 



 

 نسخة قبل المراجعة اللغوية

27 

 
 مشاركة األهل في العملية التربوية في الروضة

نهم وبين المشاركة والتواصل فيما بي لذلك فإنَّ  رئيسية والمؤثرة في حياة طفلهم،معروف أن األهل هم الشخصيات ال

 . وخلق األجواء المثالية الستنفاذ الطاقة الكامنة في داخله ب دوراً مركزياً في تطور طفلهم طاقم الروضة يلع

والمبني على  من التقبل لمشاركة األهل على مدار السنة بجوّ  وضة أن يبني قنوات اتـّصال مفتوحةعلى طاقم الر

 . هات والمسارات التربوية للروضةمالءمة التوقعات وشرح التوج الثقة المتبادلة،

والتجاوب مع االحتياجات والمطالب  بنى أيضاً على أساس من االحترام ومراعاة ثقافة األهلواصل يجب أن يـّ هذا الت

 .التي يعرضها األهل

 .ومع أهل كل طفل على حده , مع كافة األهل : صال بمسارين ـّ يتم االت

 

 صال مع كافة األهلـّ االت
تحقيق األهداف المشتركة للروضة وتطوير العالقات االجتماعية فيها، كما أن يساعد في  وحدة متماسكة ن األهلكوْ 

والمجتمع المحلي الذي  ن اإلطار التربوييسمح في المحافظة على التواصل الموجود بي التدخل اإليجابي لألهل

 .تتواجد فيه الروضة

 :يتم االتصال مع كافة األهل بعدة قنوات 

 :  األهل اجتماعات/  لقاءات •

فيه الرؤيا التربوية في  بحيث تعرض ـّنةهر األول من السـّ ل مع األهل في الشلقاء األوّ ـّ ذ المربية الـّ تنف

 . وخطة العمل السنوية  الروضة

 . مع توقعات طاقم الروضة للقاء تتم مالءمة توقعات األهل خالل هذا ا

 . ة تواصلها مع طاقم الروضة وطريقة عملها وطريق تختار لجنة األهل أيضاً تحدد مهامها

 .لقاءات أخرى مع األهل تخطط من قبل طاقم الروضة وفقاً لألهداف والبرامج السنوية

 :  احتفاالت ومناسبات •

 . يقرر خالل السنة إقامة عدد محدد من االحتفاالت والمناسبات ألطفال الروضة بمشاركة األهل 

ن ومن المهم أيضاً إقامة احتفالين مشتركي ط لهذه المناسبات وفي تنفيذهاألهل في التخطيمن المهم إشراك ا

خالل السنة بشرط أن تكون إحدى المناسبتين تتعلق بتلخيص عام للسنة  على األقل لألهل واألطفال معاً 

 .الدراسية 

 :  )متواصلة(تقارير دورية  •

وفقاً الختيار المربية وبما  حداث الهامةوباألوبوسائل متعددة ببرنامج الروضة  من الضروري حتلنة األهل

 :ويكون ذلك من خالل ) ال يمثل عبئاً عليهم(م األهل يالئ

 .نترنت وغيرهوقع إم, بريد الكتروني , نشرات , لوحة األهل في الروضة 
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 العالقة مع أهل كل طفل على حده
 ؤثراً في تأقلم الطفل في الروضة،دوراً مبين طاقم الروضة وأهل الطفل  قة المبنية على الثقة المتبادلةإن للعال

 .وعلى ثقته بنفسه وشعوره باالنتماء لهذا اإلطار 

  :لقاءات شخصية  •

بهدف تمكين أهل الطفل من التعرف على اإلطار الذي  سنةيتم اللقاء الشخصي األول قبل بداية ال

 . سيتواجد به طفلهم 

 .مربية بأمور تتعلق بطفلهم وذكر توقعاتهم منهيحبذ أن يقوم األهل من خالل هذا اللقاء بإعالم ال

  :لقاءات إضافية  •

ن تصرفات طفلهم العامة في الروضة، وضعه تتم خالل السنة الدراسية بهدف تبليغ األهل ع

 . تقدمه وصعوباته  االجتماعي والنفسي، ميوله وماذا يفضل من نشاطات،

 . هني لهذه المعلوماتكل هذا بشرط أن تستند المربية في حديثها على توثيق م

 .قبل نهاية السنة الدراسية تجري المربية محادثة شخصية مع أهل كل طفل بهدف تلخيص السنة

والتي تتطلب استشارة مهنية من قبل جهات  في مجال ما عند طفل ه المربية لصعوبةـّ عندما تتنب •

كي يكونوا شريكين في اتخاذ القرارات التي تتعلق  ا أن تبادر لحديث مفصل مع األهل،عليه ،خارجية

 .بطفلهم

أو  توجيههم الستشارة مهنية، والذين تودّ : تجري المربية لقاءات تبليغ ومتابعة مع أهل األطفال  •

 . أو الذين اختيروا للبقاء سنة أخرى في الروضة اإللزامية, نسيب ـّ الت /مج ين للجان الدّ المعدّ 

 .ر المحددة في منشور المدير العامكل هذا وفقاً للمعايي

 

 

 الت األهل في الجهاز التربويـّ أنماط ومستويات تدخ
لذلك فإن قسماً منهم يقيمون  م وفقاً الحتياجاتهم وإمكانياتهم،ويحدد األهل مدى تدخلهـّشاطات تختار المربية الن

تارون األعمال التطوعية وآخرون يخ –بكل ما يتعلق بتقدمهم التعليمي واالجتماعي  -عالقات تتمحور بأطفالهم 

 .لذلك من المهم أن تحترم المربية هذه االختيارات المتنوعة بل وتشجعها ع لكل األطر التربوية،والتبرّ  السانحة،
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.יסודי-קדם לחינוך  

  הילדים-לגן מסגרת תכנית ,)ה"תשנ( והספורט התרבות, החינוך משרד

  ולפיתוח לתכנון האגף ,)6 - 3 גילאי( והדרוזי הערבי, דתי והממלכתי הממלכתי

.מעלות הוצאת, יסודי-קדם לחינוך והאגף לימודים תכניות  

.יסודי-קדם לחינוך האגף, מבטים ,)2002( והספורט התרבות, החינוך משרד  

  ולפיתוח לתכנון האגף" ...זה על נחשוב בואו" ,)ה"תשס - 2004( ךהחינו משרד
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. מיוחד לחינוך האגף יסודי קדם לחינוך האגף, לימודים תכניות  

  וכתיבה קריאה לקראת תשתית לימודים תכנית ,)2006 – ו"תשס( החינוך משרד

. לימודים תכניות ולפיתוח לתכנון האגף, דתי והממלכתי הממלכתי הילדים-לגן  

  הילדים-לגן גופני בחינוך לימודים תכנית ,)2007 – ח"תשס( החינוך משרד

. לימודים תכניות ופיתוח לתכנון האגף, דתי והממלכתי הממלכתי  

.ייעוצי הפסיכולוגי השירות, תלמיד מורה דיאלוג ,)2008 - ח"תשס( החינוך משרד  

נויות בהוראה ובלמידה הזדמ) 2008(האגף לחינוך יסודי , המנהל הפדגוגי, משרד החינוך
 . ירושלים, הוראה מכוונת פרט -בקבוצה הקטנה

האגף לחינוך קדם ; האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

מדריך לטיפוח תהליכים ..." בואו נחשוב על זה") 2004(האגף לחינוך מיוחד ; יסודי
 ירושלים , מעלות, ים עם קשיים התפתחותייםקוגניטיביים בגן הילדים ולקידום ילד

, המנהל הפדגוגי; האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

  .ירושלים, מעלות, קסם של תיאטרון) 2001(האגף לחינוך קדם יסודי 

. אח הוצאת, מהילד להתחיל) ג"תשס(' ג, פישר  

  מכון,  וחינוכיות חברתיות תכניות של והערכה המדיד, )2005-ה"תשנ(' י, פרידמן

. סאלד הנרייטה  

הוועדה  ,ממחקר לעשייה בחינוך בגיל הרך  ,)2007 –ז "תשס)  (עורכים(ב "י, ש ויבלון"קליין פ

.ירושלים, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לבחינת דרכי החינוך לגיל הרך מהדורת ניסוי  
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 مالحق
 

 .المناخ التربوي السليم في الروضة: ملحق األول ال

 

 .ومناخ سليم في الروضة معايير ثقافية،

وإدارة مناخ وذلك لخلق  رض المعايير رؤية عالمية تربوية، لغة مشتركة، إستراتيجية، وأدوات لطاقم الروضة،تع

 .سليم وتطبيقه أيضاً 

 :يتألف من ثالثة أبعاٍد رئيسية  ذه المعايير كأساس لبرنامج شامل،ستخدم هـُ ت

 تنظيم البيئة التربويةو األنظمة، الفعاليات اليومية، البرنامج اليومي: تنظيم الروضة  -

بين أهالي  األطفال أنفسهم، بين أعضاء طاقم الروضة البالغين، بين البالغين واألطفال، بين: تفاعالت  -

 بين أهالي األطفال والمجتمع المحلي الذي يعيشون فيه أيضاً  األطفال أنفسهم،

العاطفية واالجتماعية  بهدف االستجابة الحتياجاتهم برنامج تعليمي يستند على مراحل تطور األطفال -

 واكتساب قيم 

) א( 1/תשעم للروضة كما نشر في المنشور المدير عام والمناخ السلي سنعرض أمامكم وبالتفصيل، معايير للثقافة

 . 2009ט ספטמבר "אלול התשס

 

 المعايير تفصيل

 . يجب أن تنفذ لتطبيق هذا المعيار ومن ثم ذكر أمثلة للنشاطات التي سيتم تحديد كل معيار

 . ق هذه النشاطات لألبعاد الرئيسية التي ذكرت سابقاً تتطرّ 

 .ما يريد من هذه النشاطات بل وإضافة نشاطات أخرى يمكن لطاقم الروضة اختيار

 

 األمن واألمان –المعيار األول 

 :وصف المعيار 

التربوي خالل النشاطات المتنوعة، داخلها،  في وللطاقم  ـّالمة األمن واألمان ألطفال الروضةن الروضة الستؤمّ 

 فل أو طفلة ولطاقم الروضة أيضاً مضمونة،جسدية والنفسية لكل طهكذا فإن السالمة ال ساحتها وخارج إطارها،

 .وكذلك سالمة ممتلكاتهم جميعاً 

 

 أمثلة للنشاطات

 .ات آمنة الستعمال األطفالعدّ أجهزة ومُ , تنظيم بيئة الروضة  •

 .دتنظيم الروضة وبرنامج يومي محدّ  •
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 .لوكيات في الروضةـّ ق بمجمل السـّ إعداد دستور يتعل •

 .الروضة من قبل الطاقم في رحاب الروضة عاية ألطفالزيادة العناية والرِّ  •

 .سلوكيات إيجابية من قبل األطفالتعزيز وتشجيع  •

طبيعية المقبولة من قبل األطفال ومواجهة أحداث العنف تطوير قدرة طاقم الروضة في تثبيت السلوكيات ال •

 .ل مالئمـّ ومساعدة في بناء تخطيط تدخ بمساعدة اإلرشاد ومرافقة مهنية

 

 خصي والعالقة بين الوافدين إلى الروضةـّ واصل الشـّ الت: اني المعيار الث

 :وصف المعيار 

واالستجابة  ر عالقات مميزة بين طاقم الروضة وأطفالها تستند على الجاهزية العاطفيةتبني الروضة وتطوِّ 

نتماء واالحترام تحسن الشعور باالو ضاً نشاطات إيجابية بين األطفالتطور أي الحتياجات التطورية عند األطفال،ل

 المتبادل بين طاقمه واألهل

 

 أمثلة للنشاطات

 :بين الطاقم التربوي واألطفال  •

 : عاطفي إيجابي  خلق جوِّ  االحترام المتبادل، دفء إنساني وانفتاح،

 . واستجابة للتوجهات  نبرة حديث هادئ، ابتسامات،

 : ير العاطفي اإليجابي والسلبي وتشجيع التعب محادثات مبرمجة وأخرى عفوية في جميع المواضيع

 : تعامل الطاقم مع المجموعة العامة ومع المجموعات الصغيرة وإقامة عالقة شخصية مالئمة 

رة توحي بضائقة عند بعض رصد أي إِشا وساطة وضبط عاطفي ، منع العنف، حل الصراعات بطرق إيجابية،

 .متابعتها وحلها بطريقة سليمة  األطفال،

تقديم  هار التعاطف،محادثات وإظ مشتركة في رحاب الروضة المتنوعة،ألعاب : نفسهم بين األطفال أ •

 .المساعدة وقبولها

 تقسيم المهام تعاون وتواصل يومي، تقاسم المسؤوليات، إسناد مهام ووظائف واضحة،: راد الطاقم بين أف •

 .ن تكون موحدة وكذلك فيما يتعلق بردود األفعال فيجب أ الملقاة على األطفال ومتابعتها،

نشاطات  في النشاطات اليومية، محادثات شخصية متزامنة، مشاركة األهل: بين طاقم الروضة واألهل  •

 .جماعية يشارك فيها األهل واألطفال 

 

 ر العاطفي االجتماعيالتطوّ  –المعيار الثالث 

 :وصف المعيار 

وتكسبهم أيضاً معايير  والقدرات الحياتية اعية،والمشاعر العاطفية واالجتم ي الروضة عند األطفال األحاسيستنمّ 

 اجتماعية تتناسب مع جيلهم
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 شاطاتـّ أمثلة للفعاليات والن

أي أن يكون الكبار في سلوكهم  ظهر وتعكس معايير سلوكية مقبولة،ت جود أنماط سلوكية من قبل الكبارو •

 .يحتذى به من قبل أطفال الروضة مثاالً 

 .زيادة االنضباط العاطفي عند األطفال ومرافقتهم في سيرورة تأقلمهم فية،نشاطات تتعلق بالوساطة العاط •

 تحفيزهم على تقديم اقتراحات طرق, بل قبولها وتفهمها  أحاسيسهم ومشاعرهم نفرص للتعبير عإعطاء ال •

 . مسألة ما مطروحة للنقاش والحوار تساعدهم في مواجهاتهم الحوارية،

في روضات (كل هذا بتوجيه من المربية  متعددة داخل الروضة، فة ومناسباتفحصهم في مواضيع مختل

 )21ב "לالتعليم الخاص يجري هذا على أسس برنامج التدريس 

الحرة وفقاً لبرنامج  تمثيليةيستغل وبشكل يومي لأللعاب ال فير مكان واسع في المحيط القريباالهتمام بتو •

 .ة متعددةحيث يؤدي األطفال من خاللها أدواراً اجتماعي محدد،

 .التسامح تجاه الغير والمهادنةإكساب إستراتيجيات لحل الصراعات من خالل اإلصغاء،  •

 والتعاطف مع اآلخرين دعم األنماط السلوكية اإليجابية •

 وتشجيعهم على االنضمام للمجموعات المشاركة الجماعية بين األطفال، زيادة وتقوية روح •

 طفال المنبوذين يشعرون باالنتماءالة من قبل المربية لجعل األمشاركة فعَّ  •

 

 المناخ التعليمي –المعيار الرابع 

 :وصف المعيار

 . وفي سياقات مهمة لديهم  ات التفكير والتعلم عند األطفالتعزز مسار تبني الروضة بيئات تربوية،

 .تقوي الشعور بالقدرة الذاتية عند كل طفلو اخلية للتعلماالستطالع والدافعية الدّ  تطور حبّ 

 

 أمثلة للنشاطات

 ومثيرة لالهتمام عند األطفال متنوعة، تسمح باالختيار، إنشاء بيئات تعليمية •

 المختلفة والمتغيرة عند األطفال، اهتماماتهم، ميولهم، تفضيالتهم الشخصية،التجاوب مع االحتياجات  •

 المقدرة والصعوبات

 أن يكون التشجيع مقصوراً على المحصلة النهائيةال  له الطفل في السيرورة التعليمية،تشجيع الجهد الذي يبذ •

 األخذ بعين االعتبار لالمتيازات الشخصية عند كل طفل •

 

 االستجابة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة –المعيار الخامس 

 :وصف المعيار 
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 التطور الحتياجات الخاصة لكافة األطفال، في جميع مجاالتإجابات محددة ل ر الروضة بإطارها المعروفتوفّ 

 .ممارساٍت المتنوعة في الروضةالوتطور مشاركاتهم الفعالة من خالل 

 

 أمثلة للفعاليات

خالل اختيار  ومن خاصة مع المحافظة على خصوصياتهماالستجابة الحتياجات األطفال ذوي االحتياجات ال •

 وبمشاركة المهنيين اإلجابات المناسبة

 مع المحافظة على خصوصياتهم هم،م لجهات مهنية ومرافقتتوجيهه ستجابات لألطفال في ضائقة وخطر،اال •

 االستجابة وبشكل خاص لألطفال الجدد •

 

 وتوجيهها للمجتمع المحلي العالقات المتبادلة بين طاقم الروضة واألهل –المعيار السادس 

 :وصف المعيار 

لذلك يقوم طاقم الروضة  ه،لمشاركة بين طاقم الروضة واألهل يعود بالمنفعة على الطفل، إذ تساعد في تطورا

 .واضعين نصب أعينهم االنتماء للمجتمع المحلي إبالغ األهل فيما يتعلق بالروضة، ويخص أطفالهم،بإعالم و

 

 أمثلة الفعاليات

يشدد من خاللها على تعزيز  حتلنة معلومات لألهل حول أداء طفلهم في إطار الروضة وبشكل تفصيلي، •

 .بية واألهلروح التعاون المشترك بين المر

 يفضل إجراء ثالث جلسات شخصية عن كل طفل خالل السنة

 مشاركة األهل في وضع البرنامج التربوي للروضة •

 لمشاركة األهل وتدخلهم في الروضة بناء إطار محدد وواضح •

 . إقامة نشاطات ومناسبات لألهل وأطفالهم  •

 يفضل إقامة نشاطين على األقل خالل السنة

 كل هذا وفقاً لألنظمة روضة،في الدمج متطوعين بالغين  •
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 .طار األفق الجديدروضة في إالفي  لطوّ ـُ الم برنامج العمل اليوميلاقتراحات :  2ملحق رقم 
 األطفال في جيل التعليم اإللزامي وما قبله –نموذج أ 

 

 فعاليات محبذة التوقيت

 .فل باختيارهكل ط طفال في بيئات الروضة المختلفة،يندمج األ 8:30-7:30

 .شرح البرنامج اليومي  لقاء مع جميع األطفال، لقاء ممتع، 8:50-8:30

11:20-8:50 

 

 

9:50-8:50 

 .وإغالقها) الساحة داخل الصف وفي ( طاولة إفطار مفتوحة 

 )داخل الروضة وخارجها ( يقسم األطفال لمجموعتين 

لعب : مختلفة إذ تقوم بنشاطات في أطر الروضة ال مجموعة داخل الروضة، •

 تمثيلي، لعب بنائي، قراءة قصص، فعاليات مع القصص، تجارب مع مواد،

فعاليات  بادرة من معلمة الروضة واألطفال،تجارب بحث عشوائية بم

 . حاسوب 

د من األطفال داخل مجموعة صغيرة بمضامين في حين ينشغل عدد محد

 كل هذا بتوجيه من المربية تعليمية وتطويرية

حركيه من خالل األجهزة المثبتة،  ساحة الروضة تقوم بنشاطاتمجموعة في  •

فيما يتعلق بالخلق  الكره، العناية باألحياء في الحديقة، اللعب بمواد طبيعية،

واإلبداع تقوم مجموعة صغيرة من األطفال بتوجيه من المساعدة وبالتنسيق 

 .مع المربية

 غيير األدوار بين المجموعتينت 10:50-9:50

يقوم األطفال المناوبين بإعادة تنظيم وترتيب  جد معظم األطفال في ساحة الروضة،يتوا 11:20-10:50

 .الروضة وساحتها

لقاء مع جميع أطفال الروضة يتمحور حول تلخيص أولي لما تم فعله وإنجازه حتى  11:40-11:20

 )تجارب شخصية وأخرى أمور الساعة، أغان،(ومن ثم طرح مواضيع  اآلن،

 . وفقاً الختيار كل واحد منهم ألطفال بنشاطات في محيط الروضة، يقوم ا 13:30-11:40

 .محادثات شخصية بين المربية وطفل واحد أو ثالثة أطفال

 .وجبة خفيفة

فعالية موسيقيه، قراءة قصة، لعب اجتماعي، ( ء وتخطيط للغد بنا ،لقاء تلخيصي 14:00-13:30

 ) .فن وأشياء آخرى  مسرح،
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 .برامج إثراء, أعياد ميالد , حالة الطقس : إجراء بعض التغييرات على هذا البرنامج ألسباب عديدة ومختلفة منها يمكن  •

 .  لجيل الثالثةطفال أللعمل اليومي في روضة لاقتراح لتنظيم برنامج -2نموذج أ 

 نشاطات محبذة توقيت

 حد أفراد طاقم يتم استقبال األطفال من قبل أ 9:00-7:30

طاولة إفطار جماعية (على مائدة مشتركة تناول وجبة اإلفطار وبشكل جماعي، يتم  9:40-9:00

 )ومفتوحة

 عرض مختصر أمام األطفال للبرنامج اليومي

 .ترتيب وتنظيم الروضة لية تتمحور حول النظافة الشخصية،فعا: مؤهالت حياتيه  10:00-9:40

 

10:45-10:00 

 

 )ل الروضة وخارجها داخ( يقسم األطفال لمجموعتين 

: ر الروضة المختلفة إذ تقوم بنشاطات في أط مجموعة داخل الروضة، •

لعب تمثيلي، لعب بنائي، قراءة قصص، فعاليات مع القصص، تجارب مع 

د من األطفال داخل مجموعة صغيرة في حين ينشغل عدد محدمواد، 

أو غير مخططة ( كل هذا بتوجيه من المربية بمضامين تعليمية وتطويرية،

 )مخططة

  حركيه من خالل األجهزة المثبتة، الكرة، مجموعة أخرى تقوم بفعاليات •

فيما يتعلق بالخلق  العناية باألحياء في الحديقة، اللعب بمواد طبيعية،

 .واإلبداع

بشكل منفرد بوساطة  يتم تفعيل مجموعة صغيرة من األطفال، أو أطفال

 .تنسيق مع المربيةالمساعدة وب

 .الفرق تبديل 11:30-10:45

 *.ترتيب وتنظيم الروضة. نشاطات تتعلق بالنظافة الجسدية : مؤهالت حياتيه  12:00-11:30

سماع موسيقى هادئة، سماع قصه تريح (هدفه الراحة  لقاء  لجميع األطفال 12:30-12:00

 ) .فعاليه موجهه تعتمد على الخيال  األعصاب،

 .اب والتعلم حسب اختيار الطفلنشاطات في مراكز األلع - 13:30-12:30

معارف وتساهم في نموهم  بهدف إكساب فعاليات موجهه من قبل المربية، -

 ) فعالية مبرمجة أو متزامنة (وفقاً لقرار المربية  وتعلمهم،

 .ترتيب وتنظيم بيئة الروضة -

 ) . رىوأخ تماعية، تمثيل،لعاب اجفعالية موسيقيه، قراءة قصه، أ( لقاء تلخيصي  14:00-13:30
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هي جزء هام وال يتجزأ من البرنامج ) أخالقيات وسلوكيات , االستعداد للوجبات , تنظيم وترتيب الروضة , نظافة شخصيه ( نشاطات تتعلق بالكفاءات الحياتيه * 

 .التربوي في رياض األطفال قبل قبل اإللزامية 

 

 

 :ب  نموذج

 

 الفعاليات المقترحة توقيت

 .في أطر الروضة المتنوعة من ثم تشجيعهم على اختيار ألعابو ال األطفاليتم استقب 8:30-7:30

 :يقسم األطفال لمجموعتين  8:45-8:30

 .ويتم ذلك بمرافقة المربية تقوم بممارسة األلعاب البدنية داخل الروضة أو خارجها :األولى

وبمرافقة  ختلفة في أطر الروضة المتنوعةتستمر بالعديد من النشاطات الم: الثانية 

 .المساعدة

 ) .طاولة إفطار مفتوحة(تناول وجبة إفطار مشتركة داخل أو خارج الروضة  10:30-8:45

 .إنتاج وتعليم, نشاطات حرة في بيئات اللعب 

 .داخل مجموعات صغيرة بوساطة المربية فعاليات مبرمجة مشتركة

أو  ألحداث آنية أو للفعاليات يمكن التطرق( وضوع لعرض أو لتلخيص م لقاء مشترك، 11:00-10:30

 .)لمواضيع أخرى

 .وفقاً للمنهاج ة تعليمية مخططة لمجموعات صغيرة،فعالي 11:40-11:00

 .فترة الساحة  12:30-11:40

 .صيه مع طفل واحد حتى ثالثة أطفالمحادثة شخ

 .نشاطات في مراكز األلعاب والتعلم  13:30-12:30

 .ممتع ومفتوح، مثل قراءة قصه، غناء أو تجارب شخصية لقاء مثير، -تلخيص  14:00-13:30

 

 

 : نموذج ت

 

 نشاطات مقترحة التوقيت

 .المبادرة لنشاطات مختلفة في أطر الروضة المتنوعة 10:30-7:30

تجارب من  –وفعاليات تتعلق بالقصص  قراءة قصص، –اللعب البناء  –اللعب التمثيلي 

برامج مع الحاسوب  –ادرة المربية واألطفال بمب تجارب بحث تلقائية، –خالل مواد 

 ،  وأخرى تطفو على السطح غير مخطط لها،برامج وفعاليات مبرمجة مسبقاً (ى وأخر
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 )برامج مشتركة وأخرى فردية 

 .طاولة إفطار مفتوحة

تجارب  أحداث الساعة، أغان،: مختلفة مثل لنشاطات لقاء مشترك مع جميع األطفال 11:00-10:30

 ....قصة   يمية تربوية حول مضامين،خصية تعلش

 –فترة الساحة  12:30-11:00

في  يتواجد النصف اآلخر من األطفال العمل بمجموعات صغيرة داخل الروضة في حين

 .الساحة مع المساعدة

 .إعادة تنظيم وترتيب الروضة والساحة 12:45-12:30

 ) .تمثيل وإلى آخره  لعبه تربوية، فعاليات موسيقيه، قراءة قصه،( لقاء تلخيصي  13:15-12:45

  .يه مع طفل واحد حتى ثالثة أطفالمحادثات شخص 14:00-13:15

 .. خرى وأ) ليجو ( ألعاب تركيبيه , ألعاب تعليمية 

 

 

 

 

 : نموذج ث

 

 المحبذة –الفعاليات المقترحة  الوقت

 ل، تشمل جميع أركان الروضة،وفقاً الختيار المربية واألطفا، مبرمجة متواصلة، نشاطات 10:30-7:30

 .وساحتها أيضاً 

 .بالمقابل تتم محادثة شخصية مع طفل واحد وحتى ثالثة أطفال طوال اليوم

 .مبرمجة من قبل المربية العمل في مجموعات صغيرة

 .طاولة إفطار مفتوحة

 .ة أو األطفال من قبل المربي أعدَّ  ل الروضة، يتم فيه مناقشة موضوعلقاء مع جميع أطفا 11:00-10:30

 وفقاً الختيار المربية واألطفال، تشمل جميع أركان الروضة ،مبرمجة نشاطات متواصلة، 13:00-11:00

 .وساحتها أيضاً 

 .بالمقابل تتم محادثة شخصية مع طفل واحد وحتى ثالثة أطفال طوال اليوم

 .مبرمجة من قبل المربية, العمل في مجموعات صغيرة 

 .والساحة  تنظيم وترتيب الروضة إعادة 13:15-13:00

 .لقاء تلخيصي مع جميع األطفال  14:00-13:15
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 واةـّ عة وفقاً لمواضيع برنامج النـّ ة ومتوقـّ سلوكي ،ةـّ أهداف عملي – الثـّ الملحق الث

 

 )1( ةـِّ الت حياتيـِّ مؤه -أ

 

 .عور بالقدرةـّ والش إيجابيّ  تطور ذاتيّ  -1

 .لوكياتـالقدرة على ضبط المشاعر والسّ  -2

 .الطبيعية لبيئتهمفس واالنتماء ـّ قة في النـّ عور بالثـّ بلورة الش -3

 .زات لنشاطات هادئة ومهمةـّ وزيادة المحف ،إظهار اهتمام في البيئة الفيزيائية واإلنسانية -4

صال الهادف والتعبير عن المشاعر بحيث تتالءم مع األوضاع ـّ القدرة على تطوير االت -5

 .والمواقف

 .جاوب لمبادرات اآلخرينـّ مبادرة لعالقات شخصية هامة والتالقدرة على ال -6

, فاهم المتبادل والعالقات االجتماعية المتبادلة فيما يتعلق في الحياة اليومية ـّ القدرة على الت -7

 .لعب والتعلمـّ ال

 .تطوير القدرة على اللعب الرمزي والتمثيلي واالستمتاع به في المجموعة -8

 .تذويتها والمحافظة عليها ف على قواعد سلوكية،التعرّ  -9

 .القدرة على التعامل مع حاالت اإلحباط والصراع من خالل ردود فعل مقبولة اجتماعياً  -10

 .ل المسؤولية وااللتزام االجتماعي في محيط الروضةـّ تحم -11

  

 )2( ربية البدنيةـّ الت -ب

 .ر األطفال الحركات األساسيةيطوّ  -1

 .اتي وفقاً لقدرتهم الحركيةلذّ قييم اـّ ي األطفال عندهم التيقوّ  -2

 .ظهرون مسؤولية تجاه سالمتهم وسالمة اآلخرين المتواجدين معهم بنفس المكانـُ ي -3

 .لوكيةـّ نون قدرتهم على وصف الحركة السـّ يحس -4

 .يندمجون في األلعاب الحركية المشتركة ويحافظون على قوانينها -5

 .ةـّ ر األطفال قدرتهم على رقص رقصات مبنييطوِّ  -6
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 والكتابة نحو القراءة -ت

 .وعيا ألصوات اللغة األطفال يطور .1

 .المبدأ الهجائي، ويعرفون األحرف بأسمائها وأصواتها وأشكالها األطفال يفهم .2

 .بدايات القراءة والكتابة األطفال يمارس .3

 .ةحيالفصو ويطورون لغتهم المحكية ،قاموسهم اللغوي يوسع األطفال .4

في مواقع ومواقف هيا ويعبرون عن أنفسهم شفالنصوص المسموعة،  يفهم األطفال .5

 .مختلفة

 التعامل معويتمتعون ب مواضعات الكتابة، ويدركون "لغة الكتاب"على  يتعرف األطفال .6

 .الكتب

 

 علوم وتكنولوجيا -ث

التعرف على مصطلحات في العلوم  –كنولوجي ألطفال الروضة ـّ تطوير الفهم العلمي والت -1

 والتكنولوجيا

 فكير العلميـّ لتتطوير براعم ا -2

 فكير التكنولوجيـّ تطوير براعم الت -3

 تطوير قيم ترتبط بالمحافظة على البيئة ورعايتها -4

 تطوير مواقف إيجابية تجاه العلم والتكنولوجيا -5

 

 رياضيات -ج

 وضع األسس المتعلقة بتنمية التفكير الرياضي لدى األطفال -1

ات، من أجل تطوير ياضيّ جربة مع الرّ ـّ عامل والتـّ غبة في التتشجيع الفضول عند األطفال والرّ  -2

 )الستنتاجا(مهارات التأمل، البحث واالستخالص 

 ياضياتعامل مع الرّ ـّ ترغيب األطفال في الت -3

 خريج روضة يكون عارفاً ومتفهماً لألعداد إعداد -4
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 خريج روضة ليكون عارفاً ومتفهماً لألشكال واألجسام المحيطة به إعداد -5

 ضية تساعدهم في حل المشاكل في حياتهم اليوميةتزويد األطفال بأدوات ريا -6

ـّلفاز، ينما والتالسّ (عامل مع كل مجال من مجاالت الفن ـّ هدف البرنامج هذا الت –الفنون  -ح

 )الفنون التشكيليةالموسيقى، الرقص الشعبي، المسرح، 

لون، نغم،  شكل،: تم من خاللها خلق أعمال إبداعية مثل ف على المواد والوسائل التي يالتعرّ  -1

 .إيقاع وكلمة حركة،

 .غماتتنمية القدرة على الحديث عن مركبات األلحان والنّ  -2

 .غمات في اإلبداعـّ تنمية مهارات العمل مع مضامين ووسائل تخلق األلحان والن -3

 .زة من حضارات مختلفة وبطرق مغايرةية المميّ ـّ ف على العديد من األعمال الفنالتعرّ  -4

 .ق بإبداع فنيّ ـّ بير عن انطباعات تتعلعتنمية القدرة على التّ  -5

 .تنمية القدرة على إبداء أفكار ورسائل باستخدام لغات الفن المختلفة -6

 .وبشكل جماعيّ  بشكل فرديّ  مية القدرة على برمجة عمل فنيتن -7

 .ةبرمجة مجموعة سلوكيات متعارف عليها في القاعات الثقافيّ  -8

 

  العربية، والتراث العربي حضارةال -خ

 

 المحلي -رف على الحضارة والتراث العربيالتع .1

خالقية التي تتضمنها الحضارة والتراث العربي إطالع الطفل على الوجه إالنساني والقيم األ .2

 .والدرزي

التعرف على الرموز التراثية والعادات والتقاليد والممارسات اليومية والموسمية في حياة  .3

 .الطفل نفسة

القومية  وتعميق هذا االنتماء وتعزيزة مع التأكيد على  تنمية االنتماء الحضاري والهوية .4

 .في آن واحدأيضا واالنتماء وتعزيزه مع التأكيد على االنتماء المدني 

 .ماكن المشهورة والمواقع التاريخية الهامة في بيئة الطفل القريبةالتعرف على األ .5

 .مختلفةالتعرف على التراث والعادات والتقاليد المتنوعة لدى الطوائف ال .6

 .ي للحضارة العربيةالتعرف على الموروث الثقافي الشفه .7

 .لمختلف عنااحترام ا, تنمية روح التسامح واالحترام  .8



 

 نسخة قبل المراجعة اللغوية

43 

 

 روزالمسيحيين والدّ , ق بالتقاليد واألعياد لرياض األطفال عند المسلمين ـّ ة تتعلأهداف خاصّ 

المسيحيين  المسلمين،عية التي ترتبط بأعياد التاريخية واالجتما إكساب القصص الخاصة -1

 روزوالدّ 

المسيحيين  التي ترتبط بأعياد المسلمين، إكساب العادات والقيم االجتماعية والدينية الخاصة -2

 روزوالدّ 

 
 :طفال من األم داخل مجموعة صغيرة ـّ للتعل –عليم ـّ للت ةإستراتيجيّ : الرابع ملحق ال

 
تعليمية في رياض األطفال سميت  ساعات تم إضافة" أفق جديد"ربوي ـّ بأعقاب اإلصالح الت

ط إلعطاء فترات زمنية أطول للقاءات الشخصية مع األطفال أو ـّ س وتخطتكرّ  ،"ساعات فردية"

 .للعمل داخل مجموعات صغيرة

لبرنامج العمل اليومي في الروضة، دة للنشاطات وذلك خالل تخطيطها المربية أوقاتاً محدّ  صُ تخصّ 

العمل الذاتي، الزوجي، عمل داخل : علم بأطر مختلفة اإلبداع والت تقترح من خاللها فرصاً للعب،

 . وعمل مشترك يشمل الجميع  مجموعات صغيرة،

 :ف في الروضة على نوعين من المجموعات الصغيرة يمكن التعرّ 

 . وأخرى بمبادرة المربية ـّلت بمبادرة األطفال أنفسهم،مجموعة شك

ة األطفال هم من يحددون مع من يلعبون، البيئة، وماذا غيرة التي شكلت بمبادرفي المجموعة الص

ة للتعلم من ـّ وفرصاً غني المجموعة تتيح تفاعالت اجتماعيةهذه  ذلك فإنّ سيكون مضمون اللعب، وك

 .من خالل تطور اللعبة نفسها المتبادلة التي يقّدمها األطفال جراء اإلضافات

سمح بمبادرات حرة من قبل األطفال فتستطيع بية صاحبة القرار وليست الوسيطة كي تتكون المر

ت انتباه األطفال ل وتساهم بتوضيحات إلغناء اللعب ، تلفتتدخوأحياناً أخرى  أحياناً تأمل األطفال

العادات ب رهمتذكيخاصة تكون بمثابة مادة للتفكي، اإلبداع، اإلثراء اإلضافي أو بهدف  لنقاط

 .والقوانين المتعارف عليها في الروضة

 . شاطاتـّ ياناً أخرى تدعو المجموعة المربية لالنضمام للنأح

وتشجيع  في تخطيط وتنظيم المناخ التربويفي جميع الحاالت للمربية والطاقم دور مركزي 

 . وعات صغيرة شكلت بمبادرة األطفالالنشاطات الجماعية داخل مجم
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ن تبني برنامج العمل من فحي مجموعات صغيرة بمبادرة المربية، اإلطار اآلخر هو العمل داخل

تركيب (يعمل األطفال  تقرر من خاللها مع منف ،المهم أن تتطرق لألوقات في البرنامج اليومي

ة والمعدّ  ة مخططة وموجهة بمبادرة المربية،بماذا ومتى يلعبون بمجموعة صغير ، أين،)المجموعة

 . لمالءمة طرق التدريس لمجموعات األطفال المختلفة في المجموعة 

ام االختالفات ورعاية مع مراعاة احتر التطور التعليمي لكل طفل وطفلة الغاية من ذلك تقدم

 .والمميزات الخاصة لكل واحد منهمالمهارات، 

القيمة  ة من قبل المربية ونعرض المبادئ،ز في هذا المستند على المجموعات الصغيرة المعدّ ـّ سنرك

 .ل في هذه المجموعاتذة لتطبيق العماإلضافية وطرق العمل المحبّ 

 
 
 

 الفائدة من العمل بمجموعات صغيرة
 :لـألطـفـال

القريب  يتيح العمل في المجموعة اللقاء العاطفي الشعور باالنتماء والدعم العاطفيتقوية  -

 .أكثر بالمقارنة مع المجموعات الكبيرة

 .تقوية الثقة المتبادلة، الشعور باألمان، القدرة الشخصية واالستقاللية -

 .عوة لتجربة مثيرة د -

 .اإلبداع واالنفتاح  تعلم، سهولة التعامل،الدافعية لل تنمية حب االستطالع، -

توسيع آفاق  لتحقيق األهداف بمجاالت النواة، مهارات وقيمتحفيز على تعلم المضامين،  -

 . األطفالاهتمامات 

المساعدة  كة،تشجيع على التعبير الذاتي وتطوير القدرة على اإلصغاء، التعاطف، المشار -

 .ضامن مع باقي أطفال الروضة ـّ والت المتبادلة

 .دعوة لتفاعالت اجتماعية من خالل تذويت وتحسين معايير للسلوكيات المقبولة  -

 .تشجيع الصداقات بين األطفال من خلفيات ثقافية اجتماعية ومتنوعة  -

 .يع الطالب المنزوي على المشاركة والتفاعلتشج -

 .طفال أنفسهم وبين األطفال والمربية وتطوير النمو اللغوي دعوة لمحادثات بين األ -

 .ومهام مشتركة  تطوير القدرة على طرح األسئلة، حل المشاكل، -
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 .العمل على تحقيق إنجازات أعلى  -

 

 :للمربية
 .تخطيط مضامين وطرق عمل األطفال ومالءمتها ألطفال المجموعة بشكل خاص  -

يتيح العمل في المجموعات الصغيرة  لروضة،خلق األجواء السليمة في ا مساهمة في -

تشجيع المشاركة الفعالة لألطفال والمساهمة في  االستماع لكل طفل في المجموعة، للمربية

 .تحسين العالقات االجتماعية بين أطفال المجموعة 

الفردية بينهم ومالءمة  توقاالفركشف  ـّعرف على األطفال المختلفين،ل والمراقبة للتـّ التأم -

 .مهام لهم ال

 .وتعليم كل طفل في المجموعة  اهتمام شخصي، توجيه، -

 .ومتابعة تقدم كل طفل  ليم وفقاً ألهداف برنامج النـّواةالتع -

بعينها وبأعين الشركاء , ة للعطاء ولتعزيز التقييم الذاتي والمهني عند المربية تقوية الطـّاق -

 .في العمل التربوي 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من المهم معرفة أنه ال توجد طريقة واحدة  يرة بطرق مختلفة،يمكن تخطيط العمل لمجموعات صغ

 . وموحدة للعمل 

 :هم األخذ بعين االعتبار مميزات األطفال في اختيار طرق العمل من الم

مجاالت الهتماماتهم  ،التفضيالت ، أسلوب التعلم، الدافعية للتعلم،القدرات ،وتيرة التعلم الذاتية

 .علم المبغي تحسينهاـّ رات والتوأهداف التطوّ . المشتركة

 :وكذلك خصائص الروضة 

 .قم المهني اآلخر الداعم ألطفال معينينمميزات طاقم الروضة والطا عدد األطفال، ساعات العمل،

من المفضل المتجانسة و المجموعة المتجانسة، من المفضل التفكير بإيجابيات المجموعة غير 

األخذ بعين االعتبار بيئات النشاطات والمساعدين المطلوبين لتطور الطفل في المجموعة 

 .الصغرى
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 ط للعمل في المجموعة الصغيرة ؟ـّ وب من المربية كي تخطما هو المطل

ومعرفة شخصية لألطفال الذين  معرفة بأساليب التعلم ونمو األطفال في جيل الطفولة •

 يتعلمون في الروضة

 . ارتباط متبادل وأهداف مشتركة ،عالقات متبادلة :المجموعةمعرفة مميزات  •

 .يمية لوزارة التربية معرفة عميقة ببرنامج النواة والبرامج التعل •

طرق التعليم  تخطيط المضمون، الفعاليات،: األطفال خطيط للتعليم في رياضـّ لمام بالتإ •

متابعة وتوثيق مسار يتعلق بفحص وتقييم تقدم  تناسب مع الجيل واألطفال أنفسهم،يجب أن ت

 .األطفال من أجل اكتشاف الصعوبات ومتابعة التخطيط التربوي مستقبالً 

ومالءمته الحتياجات األطفال وتقدمهم  لعمل في إطار فردي، جماعي وشامل،تخطيط ا •

 .التطوري التعليمي

اتية لألطفال مع الممارسة الذّ : المربية في العمل بمجموعة صغيرة لـّ اإللمام بطرق تدخ •

والتعلم المشترك ألطفال  أدوات أو مواد، نماذج، توجيه، وساطة، إكساب معرفة،

 .المجموعة

وبين األطفال المشاركين في المجموعة  عالت إيجابية متابعة مع األطفالق تفامعرفة طر •

 الصغيرة

وكذلك بتقسيم األدوات والمهام تبعاً  شاركته في تفهم األهداف وتقدمهاوم دراية بإدارة طاقم •

 للعمل بمجموعة صغيرة

 

 ذ بعين االعتبار في تخطيط العمل بمجموعة صغيرةما هي المركـّبات التي تؤخ

تأخذ بعين االعتبار جيل األطفال، غيرة من المهم أن ط المربية المجموعات الصّ حين تخطّ  •

االحتياجات  الجنس، القدرات، أساليب التعلم، الوتيرة الذاتية الشخصية، عالقات الصداقة،

 . ومجاالت اهتماماتهم ةالتعليميالتطورية 
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 سلوكه مغاير/طفلة ذي احتياجات خاصة/ل دمج طفلمن المفضّ 

ُ ي •  ستة أطفال –ف عدد أفراد المجموعة من ثالثة ـّ ل أن يتألفضّ ـ

 م األطفال بالمجموعات المختلفةلتقدّ  )النواةبرنامج (تحديد األهداف التطورية والتعليمية  •

 . وطرق التعليم المناسبة للمجموعة  ـّقاء،برمجة تخطيط المضمون المركزي لل •

 نوط بجيلهميمكن إشراك األطفال في هذا التخطيط وهذا م

 د من األسابيعلعدد محدّ  منية للبرنامج مع المجموعة نفسها تستمرّ المدة الزّ  •

مردود األطفال  أن يشتمل البرنامج على التهيئة، سير الفعالية وتلخيصها، من المهم •

 والتوثيق أيضاً  والمربية،

 .عشرين دقيقة –ص لكل لقاء بين خمس عشرة دقيقة ل أن يخصّ ـّ من المفض •

 كن إلقاء المهام على األطفال لالستعداد للقاء القادممن المم •

 .فاعالت الممكنة بين األطفال أنفسهم وبين المربية واألطفالـّ تخطيط الت •

 األدوات والمواد المساعدة تخطيط الوقت، بيئة النشاط ، •

 تخطيط عدد المجموعات في اليوم الواحد •

 

 مبادئ تفعيل المجموعة الصغيرة
العمل في المجموعات الصغيرة مع الفوارق الفردية بين من المهم أن يتجاوب  .1

 األطفال 
متنوعة جزءاً من برنامج العمل الصغيرة والمجموعات الن يكون العمل في يجب أ .2

 لروضة األطفال
واندماجهم جميعاً في النشاطات  تشجيع المشاركة الفعالة لألطفالمن المهم  .3

 بالمجموعة الصغيرة
 لروضة في مجموعات صغيرة ومتنوعة خالل السنةمن المهم أن يشارك أطفال ا .4
صغيرة ومتنوعة في كل  مجموعاتمن المهم أن تخلق المربية فرصاً للعمل داخل  .5

 )مجموعات  4 -2(يوم 
مديرة الروضة بتقسيم األدوار والمهام بين أعضاء طاقم الروضة , تقوم المربية  .6

 .بهدف العمل على تطور األطفال في المجموعة الصغيرة 
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 ما هل مراحل العمل للمجموعة الصغيرة
قبيل نهاية اللقاء الصباحي تستعرض المربية المجموعات وأسماء األطفال الذين  .1

 سيعملون بمجموعات صغيرة في اليوم نفسه وبتوجيه منها

من المهم عرض أسماء األطفال المشاركين بمجموعات صغيرة على اللوح كل هذا  .2

 ل راحة األطفال والطاقمجمن أ

 .تعمل المربية مع األطفال في مجموعات صغيرة  في فترة النشاطات الحرة .3

أخرى بالمقابل للنشاطات بالمجموعة الصغيرة تقوم المربية بالتخطيط لنشاطات  .4

بفعاليات متنوعة  لالشتراك غير مشاركين في المجموعة الصغيرةفتستدعي أطفاالً 

 . في البيئات المختلفة 

 بعة إحدى أفراد طاقم العمليتم كل هذا من خالل متا

للمجموعة الصغيرة في مكان مركزي، في رحاب  من المفضل أن يتم النشاط .5

كل هذا كي يسنح للمربية من رؤية جميع أطفال الروضة  الروضة أو في الساحة،

 وكي يشعر األطفال بوجودها

بعد نهاية نشاط المجموعة الصغيرة والذي تم بمبادرة المربية يستطيع هؤالء  .6

 ألطفال متابعة العمل وبشكل مستقل للمهمة التي ألقتها المربية عليهما

ية نشاطهم في النشاطات يندمج أطفال المجموعة الصغيرة بعد نها أنْ  مهم، .7

 كل حسب اختياره المقترحة في البيئات المتنوعة،

 المربية وباختصار سير الفعالية وانطباعها عن كل طفل توثــّق .8

تستطيع المربية استدعاء األطفال  مشترك قبيل نهاية الدوام،خيصي الفي اللقاء التل .9

عن تجربتهم في المجموعة الذين شاركوا بالمجموعة الصغيرة كي ينقلوا انطباعهم 

 يتم ذلك أمام الجميعالصغيرة، 
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 ما هو مبني الفعالية بمجموعة صغيرة
فال مضمون نشاط أو يذكر األط /تعرض المربية الفعالية وباختصار  :تمهيد/تهيئة - أ

أدوات مساعدة تعليمية  /لعبة  /تعرض المربية المواد / المجموعة في اللقاء األخير

 والطرق المتنوعة الستخدامها

شجيع األطفال تمن المفضل بعد بدء نشاط األطفال أن تقوم المربية ب :الفعاليةسير  - ب

 . للبحث عن طرق أخرى الستخدام المواد 

وتشجع تفاعلهم وعملهم ، تطرح أسئلة مفتوحة تتحدث معهم عما يقومون به

 .  الجماعي المشترك

يمكن للمربية أن تتوجه بسؤال للمجموعة الصغيرة طرح من قبل أحد المشاركين 

 .وتسجل أقوال األطفال

كي يتعلموا  تأمل بعمل أحد األطفال المشاركينتقترح المربية أحياناً على األطفال ال

 .منه

ب أحياناً دوراً يحتذى به من خالل استخدامها لمواد العمل تستطيع المربية أن تلع

 . بطريقة معينة وتطلب من األطفال تقليدها

منحوا وقتاً كافياً ـُ تقوم المربية بإبالغ األطفال بنهاية الفعالية كي ي.. .النهايةقبيل 

 واالستعداد لالنتظام

تشاركون فيما بينهم ياألطفال والمربية بتلخيص التجربة، يقوم : تلخيص الفعالية  - ت

 .ويخططون تتمًة للفعالية لتي ظهرت خالل الفعاليةاألحاسيس واألفكار ا

 

 أسس المناقشة في المجموعات الصغيرة
أو بمواضيع اقترحتها المربية لعرضها  خلق نقاش بمعضالت تشغل بال األطفال

 .يعتبر أحد المواضيع التي يمكن تداولها في المجموعة الصغيرة ،وتقديمها
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ق بمرحلة التطور الشخصي لكل طفل، يتعل طفولةقاش في جيل الـّ الن يجدر اإلشارة أنّ 

أهمية كبرى تتعلق أيضاً في هذا  وكذلك فإنَّ  خلفيته الثقافية، االجتماعية والعائلية،

يحتذى به من قبل األطفال فيما يتعلق بتصرفات البالغ  لنقاش إلدراك المربية أنها مثالٌ ا

األمر ال يختصر فقط على هذه الفعالية وإنما شأنه شأن باقي الفعاليات  في النقاش وهذا

 .والنشاطات في الروضة

 .أسئلة وأفكار مهمة ألطفال المجموعة ،بمعضالتمن المهم أن يتعلق النقاش  -

 .من المفضل توثيق أقواله  ،ر كل طفل عن رأيهـّ من المهم أن يعب -

 .لتسامح تجاه كل مجموعةمن المهم احترام أقوال كل مشترك وإظهار ا -

 .ه لتعابير وجوههم وحركات أجسامهممن المهم اإلصغاء ألقوال أطفال المجموعة والتنبّ  -

 

 أسس لتشغيل األطفال خالل النقاش /مبادئ 
 : المربية 

 .اش خالل الفعالية بمجموعة صغيرةالمربية أطفالها للمشاركة في النقتدعو  -

 .ن قرب واالبتسامة يؤمنان بداية مريحةالنظر ع: اً مريحاً وودياً تضفي جوّ  -

حول  مناقشة مناسبة اجتماعية، شخصية من كتاب،: ح المعضلة المطروحة للنقاش مثلتوضِّ  -

 .حول البحث عن حل لمشكلة عرضها األطفال ـّخطيط لمهمة تنفـّذ بشكل جماعي،الت

 .تمنح األطفال فرصة للتفكير وفحص اإلمكانيات المتاحة -

 .يعرض أفكاراً ويقترح اقتراحات ل ألن يعبر عن رأيه،فرصة لكل طف تعطي -

 .تحرص على أن تحافظ هي واألطفال على الدور في الحديث -

 .ع األطفال على شرح وتوضيح أفكارهمـّ تشج -

 .فكرة تطرح أمام المجموعة تفحص مع األطفال كلَّ  -

 .تفسح المجال في النقاش للتعبير عن مشاعر المشاركين -

 .ى أقوال أصدقائهم بشكل مناسبتعلم األطفال الرد عل -

 .زة على موضوع النقاشـّ اهتمامات األطفال مرك تجعل جلّ  -

 .ص من آن إلى آخر ما قيل من قبل األطفالـّ تلخ -

الذي جرى في يمكنها أن تختار طفالً من المجموعة يقوم بتقديم تقرير عن النقاش  -

 .مام الجميعالمجموعة ويكون ذلك أ
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 .تساعد في أسئلة التوضيح -

 .قاش والقرارات التي اتخذتـّ قوم بتلخيص النت -

فق عليها من قبل معظم المشاركين في ـّ قاش االستنتاجات المتـّ تذكر المربية في نهاية الن -

 .المجموعة

يتعلق بتقسيم  ما ر المربية واألطفال سوياً بكلتقرّ كان التخطيط لمهمة ما مشتركاً  إذا -

 .األدوار قبل التنفيذ

 

 مل بمجموعة صغيرةأمثلة لنشاطات الع

 .نقاش حول التخطيط وبناء لوح الحائط •

 .نشاط يرتبط بالكتب والقصص •

 .يةبرّ الإقامة حديقة للنباتات  •

 .في مواضيع النواة تعليمية تشتمل على أهداف محددة لعبة •

لماذا ال تأتي الطيور إلى (تشغل بال األطفال مثال  إنشاء مشروع يتعلق بأسئلة •

 .)حديقة عامة محاذية لروضتنا؟ لماذا يقيمون) (ساحتنا؟

لماذا علينا أن نقلل من استخدام أكياس (مثال , نقاش يتعلق بمعضلة أساسية •

 .)النايلون؟ وكيف نفعل ذلك؟

متابعة لموضوع يشغل بال أطفال  إقامة بيئة فعالة جديدة في الروضة •

 .)برنامج تلفزيوني(المجموعة 

 .تحدثةتحضير مشترك لكرسي عيد الميالد من مواد مس •

 .رعاية موقع قريب من الروضة •

سلطة  سار من بقايا كرتون،م: مثال أطفال الروضة عمل مشترك بمشاركة كلِّ  •

 .فواكه

 

مع نفس أطفال المجموعة  أمامك ثالثة أمثلة النشغال متواصل وثابت بموضوع

الصغيرة واقتراحات لنشاطات على مدار الفترة المناسبة والتي تدمج بين جمع 

 متابعة إبداع ومتعة تفكير، تخطيط ، تنفيذ، معلومات،
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 نقاش حول التخطيط وبناء لوح الحائط :األولالمثال 

 نشاط يرتبط بالكتب والقصص :الثانيالمثال 

 إقامة حديقة لنباتات برية :الثالثالمثال 

 
 خطيط للوح الحائطـّ التحول غيرة أسئلة تطرح من خالل نقاش في المجموعة الصّ : المثال األول 

فالتفكير والعمل  امخطيط للنشاطات والمهـّ بإشراك أطفال الروضة في الترى هنالك فائدة وأهمية كب

ن أفكارهم التي وتثبت لألطفال أحياناً أ من الشعور بالمشاركة في الروضة زانالمشترك معاً يعزِّ 

 .رأي األكثرية  يتقبلوالكن عليهم غالباً أن  يعرضونها مقبولة

في هذه  خالل التخطيط لبناء لوح الحائط ، ذهنية واالجتماعيةد من المهارات الّ يمكن تطوير العدي

 .المنشوراتالرسومات و األطفال في مجال الفنون البصرية،المناسبة يمكن أيضاً للمربية إثراء 

 .وهذا األمر منوط بجيلهم  بناء لوح الحائط ،ل بالتخطيطيمكن دمج األطفال 

د تحدِّ  ه من المهم أنْ ـّ خطيط المشترك لذلك فإنـّ للت هو اإلطار المناسب العمل بمجموعة صغيرة، إنَّ 

 .وأن يفهم األوالد أهميتها مربية المهمةال

 .خطيط المشترك بمجموعة صغيرةـّ أمامك أسئلة مفتوحة كمثال يمكن من خالله توجيه الت

 لماذا حسب رأيكم نريد تخطيطه؟ وح،نريد تخطيط ل -

 أيكم ؟ما دور لوح الحائط حسب ر -

 من يستخدمه ؟ -

 ماذا علينا أن نعمل كي نخططه ؟ -

 أين من المفضل عرضه ؟ -

 كم سيكون قياسه ؟ -

 ؟ لونها ونوعها نستخدم لتصميمه، ملمسها، ة موادـّ أي ,ر ـّ تعالوا نفك -

 ؟ حجمه ومواصفاته ،لوحال ماذا تقترحون أن يكون شكل -

ومن ثم تدعو كل  مخيـِّلته،يرسم لوح الحائط الذي في وكل زوج  ألزواج المجموعة تقسم -

 زوج لشرح وتوضيح األشياء الموصوفة باقتراحهم المرسوم ويكون ذلك أمام الجميع

 على اللوح ؟ اسنقوم بكتباته اوين مناسبةاقترحوا عن -

 ؟ حجمه ولونه نوع الخط ، لنخطط تعالوا -

 وح صحيح ؟ـّ تخطيطنا لل كيف نعرف أنَّ  -
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 والقصص في المجموعة الصغيرة فعالية مع الكتب –المثال الثاني 
 يمة وتربوية،ق األطفال فعاليات اجتماعية، ة مع الكتب والقصص في رياضات اليوميّ ـّ تعتبر الفعالي

يزيد لديه  ني ويوسعه،الف اإلنتاج الكتاب يجعل قارئُه يشعر بالمتعة، ويتعرف من خالله على نَّ أل

 .المعرفة والثروة اللغوية

أفكارهم  يتيح لألطفال المشاركة بمشاعرهم،ر نقاش من خالل الفعاليات سيتطوّ  ر أنهذكـّ من المهم الت

 .ومعارفهم

تعرض أفكاراً و بلغة غنية بجودة أدبية عالية، التي كتبت هم أيضاً اختيار الكتب المناسبةمن الم

 .بالقصة ألطفال على طرح األسئلة واالندماجاوتحفـّز  مثيرة

 .ات عدة جهرياً مرّ من المهم تكرار قراءة الكتاب 

كما ويمكن للمربية  خالل األلعابمن  صة يمكن التخطيط لفعاليات ممتعةحين يتمكن األطفال من الق

ال في لقاءات القراءة من ـّ طريقة قراءة يقوم كل طفل من خاللها بدور فع: تشجيع القراءة كحوار 

 .خالل مالءمة التفاعالت لقدرته اللغوية

 .المربية من ثالثة حتى خمسة لقاءات لكل قصة في المجموعة الصغيرة ص تخصّ  ل أنْ من المفضّ 
 

 صغيرة مجموعةإقامة حديقة للنباتات البرية خالل العمل في  –المثال الثالث 
 :ساحة الروضة البيئة الطبيعية في 

 كة أطفالتزرع بمشار لذلك قررت أنْ  بيع،حة وخالبة في الرّ ـّ تغطية مساحة من الساحة بأزهار مفت

 . الروضة من أزهار البالد

من أحمر الخشخاش مروراً بأصفر األقحوان حتى  اً ابتداء ألوان أزهار بالدنا واسعة جداً  تشكيلة

 .ترمسأزرق ال

حيث تشرب األزهار من  ـّتاءالزراعة سهلة نسبياً وبإمكان أطفال الروضة القيام بها في موسم الش

 .مياه األمطار فال حاجة لسقيها
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الفعالية متابعتها  خطيط لهذهـّ الت الحديقةتنشغل بإقامة هذه سل المجموعة الصغيرة التي يمكن ألطفا

 .وحتى ذبول هذه النباتات المختلفةوتوثيقها عبر مراحلها 

 .تشرين أول –يمكن لهذه الفعالية أن تبدأ في شهر أيلول 

 : في حديقة الروضة  ل زراعتهاً منها من المفضّ ـّ باتات البرية وأيـّ نتعلم سوياً ما هي الن •

 .الخشخاش واألقحوان ياقوتية،

عن محبة البيئة الطبيعية وأهمية المحافظة  لقيم المستوحاة من جمال الطبيعة،ث عن اتتحدّ  •

 .عليها

 .في ساحة الروضة أو في حقل بمحاذاة الروضة ر أين نقيم الحديقة،ومن ثم نقرّ  نفاضل، •

من  اً أو مزيج اً واحد اً نختار لونمن ثم و لمتنوعة،نتمّعن سوياً بالكتب، المواقع، األلوان ا •

 .األلوان المختلفة

 .راعةمن المنطقة المعدة للزِّ  األعشاب الّضارة نقتلع كلّ  •

 .ب المنطقة المعدة للزراعةـِّ نرط •

 .نزرع النباتات على شكل خطوط متوازية بحيث يكون البعد بينها سبعين سم •

 .ومًن ثم يقوم بتثبيتها جيداً  رعة خمس أشتال،غرس في داخلها وبسي يحفر كل طفل حفرة، •

من المهم التحدث عن ، األمطارتين في اليوم حتى بداية موسم يمكن سقاية هذه النباتات مرَّ  •

 .  زرعهمسؤولية كل طفل سقاية ما 

 .ال تسقى هذه النباتات حين تهطل األمطار

 .وبمراقبة المربية ـّد الحديقة مرة في الشهرتسم •

ُ ت •  .وبحذر المعول أو بواسطة ن باليدمرة كل أسبوعي رةاألعشاب الضا تلعُ ْـ قـ

 .النمو وغيرها تصوير، رسم، توثيق التغييرات،: ل الفعالية بطرق مختلفة ق األطفاـّ يوث •

 .نلتقط الصور بحديقتنا •

 .وكيف نرعاها كيف أقمنا حديقتنا، ندعو ضيوفاً ونشرح لهم •

 .هـّ وثيق أو المشروع كلـّ لعرض الت ي الحديقةنخطط سوياً مع أطفال المجموعة لوح حائط ف •

 

 وأهمية القصةمضمون ينكشف األطفال ل في أعقاب قراءة الكتاب – للقاء األوّ ـّ في ال -

 .ورسوماته مضمونه: بية نقاشاً حول الكتاب تدير المر
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تخطيط عرض مسرح الدمى أو  :مثل طفال فعاليات للتعرف على الكتابب األيجرّ  يمكن أنْ  -

 .مستمدة من وحي الكتابمسرحية 

 .عن الفكرة المركزية  انيـّ لقاء الثـّ اليمكن الحديث في  -

 .ع المربية القراءة من خالل الحوارـّ تشج – الثـّ في اللقاء الث -

سم ة من خالل الرّ وهم يعرضون القصّ  بتسجيل األطفال ابعاللقاء الرّ تقوم المربية في  -

 . التوضيحي

 .طفال لعرض مسرح دمى أمام الجميعط األيخطّ  - لقاء الخامسـّ في ال -
 

 

 

 

 ةفكير واستخدام لغة غنيّ ـّ ع األطفال على التأسئلة مفتوحة تشجّ 

 العاطفية ؟ لماذا ؟ أنـّها تعقدونهاشخصية  أيَّ  •

 كيف نعرف ذلك ؟ •

 ماذا كان من الممكن أن يحدث لو ؟ أنا محتار، •

 كيف كانت ستنتهي القصة ؟ •

 ما هو سبب حدوث ذلك حسب رأيكم ؟ •

 خصية الرئيسية فعل ذلك ؟الشّ  ل بإمكانكم شرح كيف استطاعتِ ه •

 هل بإمكان مجموعتنا كتابة نهاية أخرى للقصة ؟ •

 

 


