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 استهالل

 

يات الفاضالت،  حضرات املرب ّ

 في برنامج اإلثراء )تسيال(، حضرات العامالت

ء ألطفال بحاجة ملّحة لوضع برنامج إثرا من معايشتنا ملا يجري في الحقل، كّنا نشعر خالل سنواٍت مضتلقد 

 إليكم الي
ّ
العاملة في  األطفاللرياض شرى تخصيص برنامج إثراء م ب  و الّروضات والبساتين، وها نحن نزف

 . الوسط العربي

 يكتفي يسعى هذا البرنامج إلى توفير بيئة داعمة ومريحة لألطفال بعد انتهاء الّدوام في الّروضات والبساتين، وال

م، واملهارات  األطفالا إلى تعزيز قدرات يطمح أيض  ل ببرنامج اإلثراء بهذا 
ُّ
عب، والّتعل

ّ
في شّتى املجاالت، كالل

ة  األخرى. االجتماعيَّ

تيه  ضعومن أجل تيسير العمل على العاملين في برنامج اإلثراء رأينا أن ن
ّ
ن بين دف ب الذي يتضمَّ ّ

هذا الكتي 

ة عمل واضحة، قابلة
ّ
ق بوضع خط

َّ
ة.  مقترحاٍت عديدة، منها ما يتعل ة وتربويَّ ة على أسس علميَّ للّتطبيق، ومبنيَّ

ب  مقترحات أللوان مخ ّ
 الكتي 

بور فعالّياتوال لعا لفة من األتكما يشمل  على ، تهدف إلى إدخال املرح والح 

ة االسترخاء، وتخصيص حّصة من الوقت لراحة ، و األطفالنفوس   تحّدثنا فيه عن أهميَّ
 
، األطفالكّرسنا فصال

 
ُّ
عام، فأولينا هذه مأنينة إلى نفوسهم، وإدخال الط

ّ
ة من الط ل وجباٍت صحيَّ غذية، وتناو  ة التَّ همل قضيَّ ولم ن 

يات والعاملين في البرنامج الّرجوع الّنقطة  ل على املرب ّ
ب كي يسه  ّ

 في هذا الكتي 
 
العناية الالزمة، وأفردنا لها فصال

  إليه.

ب غير  ّ
يات أن ينسجن على إّن املقترحات الواردة في هذا الكتي  مكن للمرب ّ ا ي  ل نموذج 

ّ
ملزمة، والغاية منها أن تشك 

عديل، بل واقتراح فعالّيات  يات والعاملين في البرنامج لإلضافة والتَّ شَرٌع أمام جميع املرب ّ منواله، والبا  م 

ا من الّسعادة وا ة من شأنها أن تدخل مقدار  ة، وترفيهيَّ  املالئكة الّصغار.لهناء إلى نفوس وأنشطة تربويَّ

ن يطرأ على أداء  ق هذا البرنامج ما نصبو إليه من تحسُّ ّ
حق 

غار في مختلف املجاالت  األطفالنأمل أن ي  ّ
الص 

يات وكّل العاملين في هذا البرنامج أن يكون الّنجاح حليفهم في هذا العمل املبارك. ة، ونتمّنى للمرب ّ
 الحياتيَّ

 باحترام

اد ماي     فاطمة قاسم أبو أحمد                                                                                                                فيتسيما حدَّ

عليم ما فوق االبتدائي   
َّ
                                          العربي املجتمع في االبتدائي قبل ما للتعليم القطرية املفتشة                                                مديرة قسم الت
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 ةماملقد   

 9-3ما بين سن  ألطفالثراء ل، وفي تمويل برامج إخطنبرجابناء على قرارات الحكومة في تبني توصيات لجنة تر 

اسنوات  التوصيات بشكل تدريجي وخالل خمس ر وزارة املعارف لتطبيق هذهتتحضَّ  ،سنوات عام من ال بدء 

لة منها عارفوزارة امللالتابعة  األطفالتبدأ رياض  .2103-2102 الّدراس ّي الحالي  ثراءتنفيذ برنامج اإلب واملموَّ

 . خالل هذا العام الّدراس يّ 

وحتى  األطفالعليم العادي في رياض الخميس مع انتهاء يوم التَّ حتى يام األحد ذا البرنامج من أيبدأ العمل في ه

هر ابعةاعة الرَّ السَّ 
ُّ
والتي  سنوات 6-3في الفئة العمرية من  األطفالرياض لص امج مخصَّ نالبر  ا. هذبعد الظ

م املوجودين األطفالجميع  يستحقُّ  .3-0 لم االقتصادي االجتماعي منتندرج في السُّ 
ّ
ل مويل لتَّ ا ضمن هذا السُّ

 ثراء )تسيال(.الكامل ملشروع اإل

ة لألطفال ةثراء تربوية اجتماعيَّ إفعاليات و  ،لألطفالة تغذية صحيَّ البرنامج يشمل  ة وتعليميَّ
َّ
في أو  كاف

  ا.مع   األطفالو  ي منفردين، وأخرى لألهاليلاألهثراء لإوفعاليات  ،مجموعات صغيرة

ن  ه من املفضل تخطيط نَّ أ إلى اإلشارة تنبغي. برنامجالفي  املشاركين األطفالب اقتراحات إلثراء هذا الكتي ّ يتضمَّ

وضة ة لتنظيم وترتيبفترة زمنيَّ    الرَّ
َّ
   إلى باإلضافة ،عام وبعدهاقبل وجبة الط

ّ
على غسل اليدين  األطفال حث

ة والحفاظ على نظافتهم  الطعام.ر لتناول وجبة يحضوالتَّ  البدنيَّ

امن ف ،طار البيت والعائلةفترة طويلة خارج إيقضون  األطفال نَّ بما أ  ات تتالءم مع نهايةتحضير فعاليّ  املهّم جدًّ

قراءة  ،مثل فعاليات استراحة واسترخاء ،وامفي هذا الوقت من الّد  األطفالي احتياجات تلبّ كي عليمي اليوم التَّ 

ة.، فمختلفة موادّ للعمل بوفعاليات  ،قصص ة، وفعالّيات اجتماعيَّ  عالّيات إبداعيَّ

  لذا من املهم تخطيط برنامج عمل
َّ
 يتماش ى مع الخط

َّ
 ،ألطفالة لم مع االحتياجات الفرديَّ ويتالء ،ةربويَّ ة الت

وضة من العمل فيأساس ّي الذين هم جزء هل امج إثراء نتواصل من خالله مع األ نبر  إلى باإلضافة هذا من ل ،الرَّ

 .اإلثراءهل في برنامج دمج األ على  اعدساد طرق وفعاليات تالضروري إيج

  كون ن ينأمل أ
 
ا بتي ّ هذا الك  ل عون 

َّ
ة عملة في واقم التربويَّ لط

ّ
  بناء خط

 
 في الّروضات األطفالتنمية اهم في ست

 الفجوات. سّد في هدف ال لتحقيقعليمي االجتماعي والتَّ و  ،التربوي و  ،العاطفي همعامل وإثراء
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 ألول الباب ا

 توطئة
فل حياة من األولى للسنوات

ّ
برى  ةأهميَّ  الط 

 
 .بعد فيما تهشخصيَّ  صقل في عظيم روأث ك

ل
ّ
وضة تشك  ستان/الرَّ ا الب  ا إطار  ا وفضاء   تربويًّ   جيل من ألطفالل مهمًّ

ّ
 بشكل وتساهم ادسة،الّس  حتى الثةالث

لّبي تطّورهم، في فّعال
 
  مرحلة في احتياجاتهم وت

ُّ
رةامل فولةالط

ّ
ل ،بك 

ّ
 ألّنها العامّ  عليمالتَّ  جهاز لدخول  عتبة وتشك 

وضة مرحلة تكون  أن املهّم  من لذلك منه، يتجّزأ ال جزء ستان /الرَّ   ممتعة الب 
ّ
 قلوبهم في تترك وأن ،وألهله فلللط 

فل تمنح وأن جميلة ذكريات
ّ
 مختلف في ةعليميَّ التّ  مسيرته طوال املستقبل في يصحبه باألمان راشعو   الط 

 .اليةالتّ  املراحل

فل 
ّ
ف الط  وضة فييتعرَّ ستان/الرَّ فل الب 

ّ
 تفاعلو  واصلت بينهم فينشأ( جيله أبناء) األترا  مجموعة على الط 

ت  . مختلف األنواع جتماعيا ّ
ذو 

ة األعراف األطفال ي  ة وتقاليد ٍت عادا ويكتسبون  ،االجتماعيَّ متعارف  اجتماعيَّ

  .االجتماعي بالعدل وحّس  اآلخرين، مع وتعاطف طفّي،عا وعيٌ  لديهم وينمو ،عليها

ته إبراز ا بواسطةبخصوصّيته الفرد ةشخصيّ  تتبلور     جهة، من فردانيَّ
ُّ
 جهة من املجتمع إلى باالنتماء عور والش

 . أخرى 

  تشير  
 
فل به  يكتس الذي باألمان اإلحساس على يعتمد متواصل نمّو  مسار وجود إلى العالم وفي البالد في األبحاث

ّ
 الط 

ة ةالعاطفيَّ  العالقات من رة، حياته في األولى االجتماعيَّ
ّ
بك 
 
ة قدراته على كبير أثيرت العالقات لهذهو  امل هنيَّ

ّ
 وتحصيله الذ 

ة القدرات وتطوير املعرفة اكتسا  ةأهميَّ  إلى باإلضافة بعد، فيما العلميّ  هنيَّ
ّ
ّ  األطفال عند الذ   مّ امله من غارالص 

ا   أيض 
َّ
وضة في وجودهم خالل واالجتماعيّ  العاطفّي  رهمتطوُّ  على ركيزالت ستان/الرَّ  .الب 

 مراحل  
 
وضة مرحلة في األطفال مو  ن ستان/الرَّ  الب 

وضة مرحلة في األطفال نمّو  يتمّيز ستان/الرَّ ر  بالّتغير الب  ة، :املجاالت شّتى في امللحوظ والّتطوُّ  الجسديَّ

ةو  ة،العاطفيَّ و   و  ،االجتماعيَّ
ُّ
ة، غوّية،الل هنيَّ

ّ
بيعيّ  ضجالنُّ  إلى هذا ويعود والذ 

ّ
مالتَّ  ( وإلىالبيولوجي) الط

ّ
 من عل

رها التي الّتجار 
ّ
وف 

 
ق .ألطفالل البيئة ت

ّ
ر كما باآلخر أحدها الّتطور  مجاالت تتعل

ّ
ر يؤث 

َّ
 آٍن  في باآلخر أحدها ويتأث

 .واحدة

 وتنمو اآلخرين، نظر وبوجهات ومشاعرهم بأحاسيسهم األطفال وعي يزداد :واالجتماعي   العاطفي   املجال في

 ويواجهون  ،الفشل لون يتقبَّ  احتياجاتهم يرجئون  الئق، بشكل ويتصّرفون  مشاعرهم ضبط على املقدرة لديهم
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سعو  بقدراتهم، وإحساسهم بأنفسهم ثقتهم تتبلور  حّديات،التَّ 
ّ
 إطار في األطفال ينش ئ االجتماعّي، إذ عاملهم يت

وضة ستانال/الرَّ ا حياتية مهاراٍت  ويكتسبون ( العائلة خارج من) الكبار ومع جيلهم أبناء مع عالقاٍت  ب 
 
 وأنماط

ة،  .وصداقات ةاجتماعيَّ  عالقات إقامة تتيح بطرق  خالفاتهم ويفّضون  سلوكيَّ

غوي   املجال في
 
  فهم على قدرتهم تزداد :الل

ُّ
ة،التَّ  قدراتهم نموت كما ،املحكّية غةالل ّ يو ف عبيريَّ  اتصالهم األطفال عس 

  قاموسهم على معتمدين محادثةب والقيام الكالمّي 
ُّ
 صوغون وي والّتعابير، باملصطلحات باالغتناء اآلخذ غوي الل

 
 
ر . سليمة وعبارات جمال ّ

ا عندهم القرائي الوعي األخرى  املكتوبة واملواد الكتب مع تعاملهم يطو   للقراءة تمهيد 

  والكتابة
 
 .الحقا

يال املجال في ةال مهاراتهم رون ويطو ّ  األطفال ينمو :الحركي حس    الذي باملحيط تهم ودرايتهمواستقالليّ  ،بدنيَّ

ا يظهرونكما  فيه، يعيشون   تهم فياوتنمو قدر  وممتع، بشكل ناجع استخدامها على ومقدرة همبأجساد وعي 

سع نطاق عةاملتنو ّ  واألجهزة األدوات استخدامو  ،البيئة على يطرةالسَّ 
ّ
 .تهمأنشطو  تهمافعاليّ  فيت

هني املجال في
 
وضة مرحلة في فكيرالتَّ  على األطفال مقدرة موتن :الذ  ستان/الرَّ ات ويستخدمون  الب  دة عمليَّ  معقَّ

م
ُّ
 حّل و  واالكتشاف، البحث في غبةرَّ وال االستطالع، ّب ح   مظاهر لديهم تزداد كما ،حولهم من العالم وفهم للتعل

 لل تفسير وإيجاد املشاكل،
َّ
ا ويبدون  يصادفونها، التي واهرظ ىو  واإلشارات، للّرموز  فهم 

َّ
 في الواسع الخيال يتجل

ر تو  همألعاب  .داملجرَّ  فكيرالتَّ  على مقدرتهم تطوَّ

   وضة ات فيالفعالي  البستان/الرَّ

وضة تتيح فيه  يعيشون  الذي بالعالم معرفة من خاللها تجار  وممارسات مختلفة يكتسبون  ألطفالل الرَّ

ون  يكتشفون، يبحثون، بفضولهم الفطري و  م،ب الفرص املتاحة لهحس
ّ
رون  املشاكل يحل ّ

طو 
 شّتى في قدراتهم وي 

وضة في األطفال يمارس. تاملجاال  ستان/الرَّ عب الب 
ّ
عب :واعهأن مختلفعلى  الل

ّ
 ألعا و  التمثيلّي، اإليهامي، الل

  .فةمختل ةإبداعيَّ  تعبير طرق  بون يجر ّ واضحة، كما  قوانين ذات

ر 
 
وضة في املختلفة الفضاءاتتوف  ستان/الرَّ ة تجار  ألطفالل الب  عور  لديهم نّميت حركيَّ

ُّ
ز  باألمان الش  وتعز ّ

 .ّي املكان بالوعي شعورهم
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 ل  دراس ي   يومحسب  تعمل التي األطفال رياض في للعمل ههموج    ةتربويَّ  ادئمب   مطوَّ

 أوَّ 
ا
  أن تتوافق يجب: ال

َّ
ربية سياسة وزارة ة العمل مع أهدافخط

َّ
ما عليم التَّ قسم دارة وأهداف إ عليموالتَّ  الت

 .قبل االبتدائي

 يجب أ: اثانيا 
ّ
ة العمل لن تشك 

َّ
  خط

 
 األطفالالذي تعتمده رياض عمل ا لبرنامج الا وتربويًّ تعليميًّ  تسلسال

 .فتيشواملصادق عليه من التَّ 

 
ا
 يجب أ: اثالث

َّ
 .ات استرخاءاء وفعاليّ ثر ات إة العمل على فعاليّ ن ترتكز خط

اراب  عا
َّ
نن تة أ: يجب على الخط ي ا مع املسح الصّف تماشي   ،مختلفةة من مجاالت ثراء عالجيَّ ات إفعاليّ  تضمَّ

وضة الذي قامت به مديرة ب  والذي ي ،الدراس يّ  عامفي بداية ال الرَّ
َّ
 ألطفالل اوشخصيًّ  افرديًّ  اودعم   اتطوير   تطل

 ة. عليميَّ ملناهج التَّ طار افي مجاالت خارجة عن إ

تيح : اخامسا   لات دعم لالبرنامج فعاليّ ي 
ّ
من  األطفالو ملجموعات صغيرة من أ ،بشكل فرديفل ط 

 .اإلثراءمرشدة برنامج /مرشد

ن : اسادسا   تتضمَّ
َّ
ة مع األهل أة العمل خط فلهل و ات مشتركة بين األ فعاليّ  وفعاليات خاصَّ

ّ
 .الط 

ع : اسابعا  ّ
 تشج 

َّ
مواطلباة رشاد خاصَّ إثراء و إ عالياتة العمل فخط

 
ر  ق

َّ
 ،مساعدات أطفاليات رياض )مربّ  ةبويَّ الت

 طال  وطالبات(. ،مرشدين ومرشدات

 

 

  
َّ
ا  نتهج  التي ت األطفالرياض  في اإلثراءة مميزات خط اتعليميوما   يًّ

ا
ال  مطوَّ

ل
ّ
شك 

 
 . يجب أن تكون لألطفالثراء إج ببرام زةمتمي ّ  األطفال لرياض ةتربويَّ  ضافةإ اإلثراء وبرامج خطط ت

ّ
ة خط

 مبنيَّ  اإلثراء
َّ
 ن يصادق عليها يجب أو  ،نةلجزء من السَّ و ة أة عمل سنويَّ ة على خط

ٌ
 خارجي مصادق عليه. طرف

 ة واملركزيَّ ساسيَّ فيما يلي تفصيل املجاالت األ 
َّ
 .اإلثراءة ة لخط

 .األطفال فاقواة وذلك لتوسيع آخارجة عن مواضيع النَّ ومواضيع مجاالت -0

 .ةسميَّ عليم الرَّ ولكنها ال تظهر في مناهج التَّ  ،واةطار مواضيع النَّ مواضيع في إ -2
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3- 
َّ
 . ق بتطوير القدرات في املجال االجتماعيمواضيع تتعل

 .واإلبداعمجال الفنون -4

  استكماالت ملرشدي البرنامج:
َّ
ختالف اال  ،رشاد وتوجيه فردي وشخص يإمثل: ، ق بمضامينفي مجاالت تتعل

ربية ،وتكنولوجيا صحافة ،طفال في ضائقةفئات أ ،د الثقافاتوتعدُّ 
َّ
البيئة  ،الوعي البيئي جلمن أ الت

 على املجتمع. وتأثيرهااملحوسبة 

: مدرسة ، مثلاألطفالو هل أو بمشاركة بين األ  ،ي فقطلاألهأّيام عمل لو ات أفعاليّ  ،محاضرات :لألهل

العائلة  ،ر منزلييتدب ،ةالوظائف البيتيَّ  مساعدة في حّل  ،بين الجنسيناملساواة ، األطفالوق قح ،لألهل

ةقاليد والتَّ  ربية ،الّتلفزيون  تأثير ،نترنتحسنات ومخاطر اإل  ،االجتماعيَّ
َّ
 .البيئة أجل من الت

 

 ةصغير  مجموعات في لعملا 

غيرة املجموعة تفعيل مبادئ   الص 

 .األطفال بين ةالفرديَّ  الفوارق  مع غيرةالصَّ  وعاتاملجم في العمل يتجاو  أن املهّم  من .1

ا واملتنّوعة غيرةالصَّ  املجموعات في العمل يكون  نأ يجب 2.  وضة في العمل برنامج من جزء   .الرَّ

ا ودمجهم ألطفالل الفّعالة املشاركة تشجيع املهّم  من 3.   .املجموعة الّصغيرة نشاطات في جميع 

وضة أطفال يشارك أن املهّم  من 4. ستان/الرَّ  ة.خالل الّسن ومتنّوعة صغيرة مجموعات في الب 

ية تخلق أن املهّم  من. 5 ا املرب ّ  .يوم كّل  في ومتنّوعة صغيرة مجموعات داخل للعمل فرص 
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 غيرةالصَّ  املجموعة في العمل مراحل

ية تستعرض.1  نفسه يومال في صغيرة مجموعات سيعملون في الذين األطفال أسماءو  املجموعات املرب ّ

 .منها وبتوجيه

  على صغيرة مجموعات في ملشاركينا األطفال أسماء عرض املهّم  من .2
َّ
 األطفال راحة من أجل وحالل

اقم
ّ
 .والط

شاطاتا قابلم .3
ّ
ية تقوم الّصغيرة املجموعة في لن   فتستدعي أخرى  لنشاطات بالّتخطيط املرب ّ

 
 غير أطفاال

عب املختلفة مراكز في متنّوعة فعالياتب اكلالشتر  الّصغيرة املجموعة في مشاركين
ّ
 .الل

وضة رحا  في مركزي، مكان في الّصغيرة املجموعة نشاط يجري  أن املفّضل من .4 ستان/الرَّ  في أو الب 

وضة أطفال جميع رؤية للمّربية يتاح كي الّساحة، ستان/الرَّ  .بوجودها األطفال يشعر وكي الب 

ية بمبادرة تّم  والذي يرةالّصغ املجموعة نشاط نهاية بعد .5 - العمل متابعة األطفال هؤالء بإمكان املرب ّ

فتهم التي املهّمة في-مستقّل  بشكٍل 
ّ
ية بها كل  .املرب ّ

  
 
  قاءالل 

َّ
فلمع  خص يالش

 
 :الط 

  للعالقة كبرى  أهمّية ثّمة
َّ

فل بين خصيةالش
ّ
ة على هذه العالقة أثر بسبب البالغ وبين الط  ر  عمليَّ  .التطوُّ

 
ّ
شك 

 
ليمة العالقةل ت   تقوم على عالقات لتكوين رورّي الضَّ  األساس السَّ

ّ
  قةالث 

ُّ
 .باألمان عور والش

قاء يعتبر
ّ
  الل

َّ
ية بين خص يالش فلو  املرب ّ

ّ
ا الط  فل فيه يكون  هادف، مشترك حوار لخلق مفتاح 

ّ
 املحور  الط 

د وليس ه مجموعة، من فرد مجرَّ ص   وجدانّي  لقاء إنَّ ّ
خص 

 
ي فيه ت ا ةاملرب ّ ا وقت   هذا ويكون  لكليهما، ومكان 

ا الوقت س  فل لىع للتعّرف مكرَّ
ّ
ية تصغي إذ ،بعمق الط  ته إلى وتتعرَّف نفسه كوامن إلى املرب ّ  خصوصيَّ

  بدوره وهذا ،وأحالمه صعوباته ،حتياجاتهٱو
ّ
 ال ديول 

ُّ
 .ةوالحميميَّ  فءوالد ّ  باألمان عور ش
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  هدف
ّ
  قاءالل 

َّ
ل هو خص يالش  ب التأمُّ

ّ
 طرق  إلى نحتاج لذلك امحدود   زال ما الكالمّي  فتعبيره يوله،مو  فلالط 

ق أن يمكن ة،كالميَّ  غير أخرى  تواصل   هذا مثل يتحقَّ
ّ
  أثناء قاء  الل 

َّ
ة سرد أو عب،الل  حضور  إنَّ  ،القصَّ

ية صال ر تطوُّ  في يساهم فعل ردّ  لكل وانتباهها العاطفّي  املرب ّ
ّ
 .الكالمّي  وغير الكالمّي  االت 

ه كما – اآلخرين األطفال أمام الّتفاصيل نشر عن واالمتناع السّرية على الحفاظ نبغيي  الّضروري  من أنَّ

  ذلك يمّس  أالطة يشر  الحاجة، عند ةاملهمَّ  باألحداث البستان/وضهالرَّ  يةمرب ّ  إعالم
ّ
 بين وجودةامل قةبالث 

فل
ّ
يةو  الط    .املرب ّ

 

 وضه  :طاقم الرَّ

ن  وضة طاقميتكوَّ ستان/الرَّ ي، ةوضالرَّ  مديرة منالثابت  الب  لة ةاملساعدة، املرب ّ لة. وقد  ،املكم ّ واملساعدة املكم ّ

مة
ّ
مج، واملعالجين يشتمل هذا الطاقم على مهنّيين آخرين مثل معل  دة باإلضافة إلى مرشدات  الدَّ ّ

في مجاالت متعد 

دة ّ
هيرةالتي ت تسيال ومرشدةوام خالل الدَّ  برامج اإلثراء املتعد 

َّ
 .عمل في ساعات الظ

  عن بناء ة هي املسؤولةوضالرَّ  مديرة
َّ
ة أ ،تنفيذها ةالعمل ومتابع ةخط

َّ
 توجيه وقيادة كاف

َّ
ةفراد الط  اقم في العمليَّ

 
َّ
ةالت ة التعليميَّ ة متابعة  ،ربويَّ ل مسؤوليَّ  واصل مع األهل وجهات أخرى لها صلةالتَّ و  ،وتقييمهم األطفالكما تتحمَّ

ةوضبالرَّ    .ة باإلضافة إلى تنظيم األمور اإلداريَّ

وضةطاقم  ستان/الرَّ   هوجُّ التَّ  حسب الب 
ُّ
م جهاز هو موليالش

ّ
 شراكة عالقة أفراده تربط بين مهنيين، ألشخاص منظ

ا يسعون  متبادلة،  بين تسود أن املهّم  من. ذلك أجل من واحد ويعملون كجسم ،مشتركة أهداف تحقيق إلى جميع 

  أفراد
ّ
ة عالقة ماقالط   عالقة ترتكز ل،متباد وتعاون  وانسجام ،مودَّ

ّ
صال على اقمالط

ّ
املتبادل  والّتعاون  املباشر االت

ّ واملسؤوليّ  املهام وتحديد   أفراد من فرد ات لكل 
ّ
 تقّدم في واملساهمة ةالتربويَّ  األهداف جل تحقيقاقم من أالط

 فّعالة بين أ ومشاركة سليم تعتمد على تواصل التي تطيل برنامجها اليومي األطفالرياض ، إنَّ األطفال
ّ
 .اقمفراد الط

 

 

 



33                                                                 
                   

  انيةاعة من الس   اإلثراءالتي تعمل في برنامج  األطفالنماذج لتقسيم الوقت في رياض
 
-الث

ابعة  .الر 

  ، ومن أجلباالنقطاع شعور يكون ثّمة ال  كي
 
 ومتكامال

 
وضة كامال ذمن امل جعل برنامج الرَّ حضر مرشدة ن تأ حبَّ

وضة في برنامجوتندمج  اإلثراءامج برن يةقبل خروج  الرَّ وضة من مّ األ  املرب ّ  .الرَّ

يةلقاء امل في 02:31-02:21ما بين الساعة  اإلثراءمرشدة برنامج  تندمج نهذا نقترح أل  .األطفالخير مع األ  رب ّ

 : من الضَّ 02:31-00:11
َّ
وضة مغسل اليدين وتنظي ،عامروري تخصيص وقت لتحضير طاوالت الط لتناول  الرَّ

يةة )اء بصورة جماعيَّ م الغدطعا وضة في تنظيم األطفالن مع واملساعدة يتساعد اإلثراءومرشدة  مّ األ  املرب ّ  الرَّ

 
َّ
 عام(.وتحضير طاوالت الط

 اء.دتناول وجبة الغ – 00:11-00:21

وضة ترتيب-00:21-00:21  .اإلثراءللبدء بفعاليات  هاوتنظيم الرَّ

عب اإليهامّي، وأن يمارسوا  األطفال يستطيع: مالحظة
َّ
الذين ينهون تناول وجباتهم أن يتوّجهوا إلى مراكز الل

ة أخرى.  ألعا الحاسو ، و ّيات أخرى: كالّرسم، والعمل بفعال ة نماذج مقترحة لتقسيم الوقت عدَّ  هناكتربويَّ

 .00:11-00:21ما بين الساعة  األطفالفي رياض  اإلثراءضمن برنامج 

 

 ل وَّ قتراح األ اال

 موسيقى هادئة. واسطة( بعالج) األطفالث الهدوء في نفوس عتب فعاليات-03:11- 00:21

وضة تقسيم-03:11-03:21  مجموعتين: إلى الرَّ

ة.فعاليَّ  ،ةات رياضيَّ فعاليّ ولى: األ    ة رقص مع دمج أدوات موسيقيَّ

 
 
وضةاملوجودة في  ة في مراكز العملحرَّ  ألعا  انية:الث   ،وتلصيق قّص  ،رسم) الرَّ

َّ
 ،الطين ،عب باملعجون الل

وضة خالل برنامجيجري عن العمل الذي كان  اومختلف   ابداعيًّ من املفضل أن يكون العمل إ ا...( هنالجبص  الرَّ

 العادي.

ة ألعا : 03:31-06:11  نكات... ،حزازير ،الحارة ألعا  تراثيَّ

 ام.و لبيت في نهاية الدَّ ا إلى للعودة األطفالوتحضير 
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 االقتراح الثاني:

وضة تقسيم 00:21-03:03  مجموعتين إلى الرَّ

 وات و خردبالعمل  ،بداعيعمل إ مراكز: األولى
 
يعود بها  إعداد مصنوعات ، أوبقايا مواد وصنع سالسل مثال

فل
ّ
 إلخ(.خرخيشة من علب سيميالك... ،حذية)مثل: لعبة من صندوق لأل بيته  إلى الط 

 
َّ
 خياطة. ،دبكة ،قصات ر فعاليَّ : انيةالث

 .ادال، إذا أنهت كّل واحدة فعالياتهاتبمكن للمجموعتين أن تن املم

ةتمثيل  ،مسرح ظّل  ،مىة ودراما: مسرح د  قصَّ – 03:03-00:11 فرقة رقص ، وضةة للرَّ جوقة موسيقيَّ  ،مسرحيَّ

 فرقة دبكة. ،وضةللرَّ 

وام لبيتا إلى للعودة األطفالتحضير   .في نهاية الدَّ

 

 االق
َّ
 الثتراح الث

وضة م: تقسي00:21-03:21  مجموعتين: إلى الرَّ

 ال األولى: 
َّ
عب اإلل

َّ
 .يهاميعب في مراكز الل

 
َّ
ة فعاليات مع  انية:الث وضة ة في)صنع قصَّ القصَّ فعاليات مقارنة بين  ،غنيةتأليف أ ،تأليف قصيدة ،الرَّ

  ،مقارنة بين رسومات قصص مختلفة ،قصص
ّ
 وعرض قصصه والحديث عنها...(.  نف معيَّ الحديث عن مؤل 

فلر عند ي ونطو ّ : فعاليات بشكل جماعي )وهنا ننّم وأ
ّ
  الط 

ّ
 طفالعاون مع أنه من العمل بالتَّ مفاهيم عديدة تمك 

وضة وضة حائط في نجماعي، دهانة بشكل صنع لعبة معيَّ  ،ة( مثال: رسم لوحة جماعيَّ الرَّ  .الرَّ

03:21-00:11 

 لصَّ خير مع مجموعة القاء أ
ّ
  ،األطفالوعرض الفعاليات التي قام بها  ،اليوممجريات والحديث عن  ف

َّ
يد شدوالت

وضة  .على ضرورة العمل الجماعي بين أطفال الرَّ

 .وامفي نهاية الدَّ  البيت إلى للعودة األطفالتحضير 
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  الثانيالباب 

عام في الرَّ 
 
 وضةوجبة الط

عا عادات   تختلف
ّ
عو  املناطق م حسبتناول الط

ُّ
 سواء من حيث  ،املختلفة والش

َ
عام ا

ّ
و طرق تقديم أدا  الط

عام
ّ
 يلوجبات تحضير وتناول ا كما أنَّ  الط

َّ
 بر تأث

َّ
عة، ويختلف باختالف قافات املالث ّ

ة، كنيَّ طق السَّ ااملنتنو 

ة و ع اوضاأل و  ةالثقافاالجتماعيَّ   .املختلفةواملجتمعات عائالت الوعادات  واملستوى الّتعليمّي،، يَّ

 الكما  تختلف عادات األكل والضيافة
 
  عند ةعادات وتقاليد الحياتختلف

ُّ
ل  عو ، الش

ّ
شك 

 
مكن أن ت وجبة وي 

 
َّ
ن، وبما أنّنا نتصرَّف طقوس الحي أحدعام الط ر عن روح شعب معيَّ عب ّ

 
 اة التي ت

ُّ
متعارف عليه قوس بشكل في الط

د، هكذا نتصرَّف عند تحضير املوائد و   تناول الوجبات.ومحدَّ

نة وسيلة مهّمة   ة املتعارف عليها في مجتمعات معيَّ قوس الحياتيَّ
ُّ
ل  الط

ّ
شك 

 
عن مكنونات اإلنسان  عبيرللتَّ ت

 
ّ
 الذ

ُّ
عبير هذه أة والعاطفيَّ عوريَّ اتية والش ا ما تكون وسيلة التَّ فهي العبير العمق من التَّ ة، غالب 

َّ
، وعلى كالميش

 إنَّ الّرغم من هذا االختالف ف
ُّ
  عاداٍت تمارس عو  معظم الش

 
عام هي ، ألنَّ زة لألكلمميَّ  اقوس  وط

ّ
وجبة الط

ّم  ا تناول الوجبة  كون ين أمن املمكن ة، جميع أفراد العائل مناسبة تض  ا حميم  ا عائليًّ
 
  .حيانفي بعض األ حدث

عام؟
 
 ما هي وجبة الط

عام هو
ّ
  تناول الط

 
مكن أن يكون حدث ا ومناسبةحدث ممتٌع لإلنسان، وي   تَّ لل ا اجتماعيًّ

ُّ
 ، إنَّ واحد ٍن آم في عل

ة،نسان الاإل حاجاتة يهو تلب لوجبةاألساس ّي لهدف ال عام هو حاجة ف بدنيَّ
ّ
ة من حاجات ساسيَّ أتناول الط

عام ال يمكن لدى إلنسان، و  البقاء
ّ
عام هي إّن . أن يتحّققامو النُّ  وألعيش لبدون الط

ّ
الوقت  فسحة منوجبة الط

 
 
عام خالل اليوم.  اسهكر ّ ن

ّ
مكن لتناول الط ة ماهيَّ  تدّبرنا فيذا إو  ،ةو بصورة جماعيَّ أ ،فردي ل الوجبة بشكٍل تناو  ي 

لمن خالل الوجبة و  لإلنسان،فائدة عظيمة  تتضّمننها أ نجدبشكٍل عميق فسوف  الوجبة   عندنا تتأصَّ
 
رات د  ق

ة بين أ عالقات مثل إنشاء ،عةمختلفة ومتنو ّ   وبناء عالقة  فراد املجتمع،اجتماعيَّ
ُّ
م تواصل مع البيئة، تعل

 .، تبادل ومشاركة في عادات وتقاليد وقيم مجتمعات أخرى مختلفةوتذويت قيم

قام  
 
عامحول ة حتفاليَّ كثير من الجلسات العائلية واملراسيم اال ت

ّ
ة،  امليالدعياد ، كأمائدة الط واالحتفاالت العائليَّ

ل الفواألعراس،  عاتناو 
ّ
 ام هو لقاء ط

َّ
 نَّ ألى إباإلضافة  ،ةجتماعيَّ اة و سريَّ أعالقات وروابط  إثرهل جتماعي تتشك

 املجموعة.هذه فراد أوابط بين واصر والرَّ األ  ّوي يقمن شأنه أن طار مجموعة إتناول الوجبة في 

مكن ل عام ي 
ّ
ايثير أن تناول الط مكن ل س،املشاعر واألحاسي أحيان  نة عند بذكرى معيَّ ن ترتبط أ هذه املشاعري 

 أنسان اإل
ّ
ّ كتناول  ،نة في حياتهره بلحظات معيَّ و تذك    ةو الجدَّ أم ره األ طعام تحض 

 
أو تناول طعام أو أنواع  مثال
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ة، أو أوقات معيَّ نة ترتبط بمناسبات طعام معيَّ  كأكالت يعتاد تحضيرها في فصل  عامنة خالل فصول الخاصَّ

 الصَّ 
ّ
 تاء. يف أو الش 

 ة مبنى ثابت لذلك فهي تبعث في نفس اإلللوجبة عاد
ُّ
تيح  مأنينة واألماننسان الط   ، وي 

ُّ
ركين اشعور باألمان للم  الش

نهم من في تناول الوجبة 
ّ
ع بتناولها، وقضاء وقت مريح وحميم يمك  متُّ عم املتبادل ومشاركة الحصول على الدَّ التَّ

عا، و بعضهم البعض بتجاربهم
ّ
ل مائدة الط

ّ
ا ما تشك    أطراف الحديث املمتع والثري بين كثير 

 
م منتدى لتجاذ

 أفراد املجموعة.

عام وأنواع املأكوالت املختلفة 
ّ
ة ة والحضاريَّ الفروق البيئيَّ و  ،ة الشخصيةروق الفرديَّ الف  يعكس  تناول الط

 
ُّ
 بين األفراد واملجتمعات. ةراثيَّ والت

ع   )فطور، غداء  ثالث وجبات خالل النهار. هناكحيان ظم األ في معو املختلفة، هارالنَّ  أوقات علىالوجبات تتوزَّ

ها وجبات خفيفةهناك ة ساسيَّ لى هذه الوجبات األ إ وباإلضافةوعشاء( 
 
ل
َّ
 . تتخل

مكن   أحضان )في  عديدةماكن أفي  تناول الوجباتي 
َّ
تناولها في  الوجبات يتمُّ  أغلبولكن ...(، املطعمفي  بيعة،الط

 البيت. 

  مفاهيم
َّ
  غذيةالت

ليمة والصحيَّ إنَّ  غذية السَّ وضة ة ألطفال اتقديم معلومات عن التَّ فل يدومفأمر ضروري لرَّ
ّ
على مدى  للط 

عام الذي يحتوي على  ،الحياة
ّ
فل أنَّ جسمه يحتاج إلى أنواع مختلفة من الط

ّ
ومن الضروري أن يعرف الط 

مكن فل بشكٍل سليم، ي 
ّ
ة لنمّو جسم الط  روريَّ بات الضَّ

ّ
م هذه امل املرك 

ُّ
العديد من  من خالل تقديم يمهافتعل

ره. األغذية لألطفالأنواع  مّو الجسم وتطوُّ ته لن   ، وشرح فائدة كل نوع منها وأهميَّ

كل ؤ يمكن أن ي على سبيل املثال احّف التُّ ف ،من الطرق  بعدٍد  ّم غذاء يمكن أن يتتناول ال أنَّ  األطفالينبغي تعليم 

 
َ
ان  ّيئ 

 
ّفاح اح،ّف التُّ كعكة اح فى صنع ّف التُّ  كن أن يدخل، ويما، أو مطبوخ رّبى التُّ  وعصير ،احّف ، وفطيرة التُّ أو م 

ّفاح.  التُّ

  كما باإلمكان أن يتمَّ 
 
عام، و العمل على ط

ّ
 عقد مرق حفظ الط

ُّ
 قليديَّ رق التَّ قارنة بين الط

ُّ
 ق الحديثة. ر  ة والط

عام، وعن تقديم معلومات كهذه عنإّن 
ّ
ل لهمكن ي   لجسم اإلنسان نواع الغذاءأميع ة جهميَّ أ الط

ّ
شك 

 أن ي 

 ز  حف ّ م  
ّ
عام على ا للط 

ّ
وذلك  نوع منها ّي أوعدم االمتناع عن تناول  ،شكالهأنواعه وأ مختلففل لتناول الط

مّو الجسم.  لضرورتها بالنسبة لن 
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  خبرة
َّ
  ق ذو  الت

وضة أو ي األطفالعندما يمارس  نة بمساعدة  هيطب قومون مهارة تحضير األطباق في الرَّ وطبخ مأكوالت معيَّ

ة ق األطعمة املختلفة، و ، املربيَّ بخ وتذوُّ
َّ
هم يكتسبون مهارات فهم ومعرفة فّن الط أن هذا على يساعدهم فإنَّ

 
َّ
عام الجي ّ يتعل

ّ
ة واال بين املأكوالت مقارنةد، ويصبح بإمكانهم عقد موا عن الط على  ،ةقليديَّ التَّ  أكوالتملعصريَّ

ر في املطسبي حضَّ
 
ريعة التي ت عم، وبين األطعمة التي يتمُّ تحضيرها في البيت، ال املثال: املقارنة بين األطعمة السَّ

د املقارنة من حيث: مواّد تحضير هذه األطعمة، أ
َ
عق

 
مكن أن ت ل  نشاط و طريقة طهيها، وطريقة تقديمها. ي 

ّ
شك 

ي 

وضة  عام في الرَّ
ّ
بخ وتحضير الط

َّ
 ممالط

 
فل.تجربة

ّ
سبة للط 

ّ
ة بالن  ، ومفيدة، وغنيَّ

 
 تعة

 

عامفترة 
 
 نه  وما تتضمَّ  الط

عام عدَّ فترة ن تتضمَّ 
ّ
بخ، تحضير املائدة :مثل أشغالو  فعالّياتة الط

َّ
الوجبات الخفيفة  ، أكل الوجبات،الط

ة، وأعمال ال ما بين الوجباتوتحضيرها   نظيف.تَّ الرئيسيَّ

ة القيام بهذه الاألنشطة  هذهمن أجل القيام ب األطفاليحتاج  م مهارات كيفيَّ
ُّ
تفيدهم التي سخبرات إلى تعل

ة، وتزيد من فس، على النَّ  عتماداال بشكل شخص ّي، وتساعدهم في املستقبل في  وتنّمي الحّس باملسؤوليَّ

 . اتهمكفاء

 تمنح  
 
 تَّ لل افرص   األطفال هذه األنشطة

ُّ
 اكتسا على  األطفال يساعدمّما  ة،الغذائيَّ  املفاهيمعن جميع م عل

 د.جي ّ ، ونهج حياة غذائّي وصّحي اتعادات وسلوكيّ 

ة  م لألطفال عادات تغذية صحيَّ ّ
، فهناك ةتقديم األنشطة بطريقة إيجابيَّ سليمة يجب علينا أن نقوم بو كي نقد 

م يرفض املساعدة فى  همأطفال يرفضون األكل وبعض
ُّ
عام، باإلضافة الى وجمهاتعل

ّ
ل الط ود مشاكل رات تناو 

عام ك
ّ
ق بالط

َّ
ة يأكلون بكثرةالذين  األطفالأخرى تتعل يخجلون من  أطفال، أو أولئك الذين يأكلون بشراهة، وثمَّ

عام 
ّ
ل الط حوم أو الخضراوات وجود  معتناو 

ُّ
نٍة من األطعمة كالل ل أنواع معيَّ اآلخرين، ومنهم من يمتنع عن تناو 

 والفواكه.

 ا ينبغي لذلك
 
ل  مهارات لتنمية بسيطة اعدقو  ةعدَّ  باعت  عام تناو 

 
 : األطفال عند الط

 ل الوجبات.ات استرخاء قبل تناو  فعاليّ ، وتنفيذ ريحوم   ئهاد بشكٍل  األطفال تحضير-0

عام ك عادات تذويت-2
َّ
ل وجبات الط ة في تناو  ؤ وال غسل اليدينخاصَّ  م.الطعا لتناول وجبةتهيُّ

ناسب أ وأدوات طعام ،وكراٍس  طاوالٍت  توفير-3
 
 .األطفالم احجت
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عامنفسهم في التَّ أواالعتماد على  ،خدمة أنفسهمعلى  األطفالتشجيع   -4
ّ
 .حضير لتناول الط

5-  
ُّ
عام، إسكب املشروبات أو  :مثل، األطفالع بعض املفاجآت من توق

ّ
فوط بد من االحتفاظ بلذا ال سقاط الط

 
َّ
عام، وتشجيعقريبة من مكان تناول  باملاء لةمبل

ّ
دوثهاالفوض ى ف وترتيب تنظي على األطفال الط  .في حال ح 

 

عام عادات
 
  الط

عام السَّ تناول إلى عادات  األطفالبعض يفتقر  
ّ
هل من األ  بشكل عامّ  األطفاليكتسبها عادات وهي ليمة، الط

ّ  األطفالفي البيئة القريبة من  ئةسي ّ  أكلكانت هناك عادات وإن  ،األقران واألقار ، أو من هم نَّ إر فغاالص 

ة وسليمة يجابيَّ إفي بيئة تدعم عادات  األطفالوجود فإنَّ والعكس صحيح  ا،أيض   يكتسبون تلك العادات

ا غذية تنعكسبالتَّ  تختّص    .األطفالعلى  إيجابيًّ

دوة 
 
عام األطفاللتشجيع من املمكن أن تكون املربية ق

ّ
عانق جميع أصتذوُّ ، ألنَّ دةالجي ّ  على عادات الط

ّ
م اف الط

  األطفالأمام 
ّ
 على هم جع  سوف يش 

 
عام عند تعديل طرق وسلوكيّ ، وباإلمكان فعل ذلك أيضا

ّ
ات تناول الط

 . األطفال

عاممختلفة من  أنواعيجابي لألطفال عند تناولهم عزيز اإل استخدام التَّ إنَّ 
ّ
ّ واستخدام التَّ  ،الط عة عليقات املشج 

عام  هي
ّ
ية أثال ، على سبيل املطفالاأل عند طريقة أخرى لتعديل عادات الط "أنا سعيدة : ن تقول تستطيع املرب ّ

 
 
ّ و  للجسم"،كلة تحتوي على الحبو  املفيدة أفهي  ،رةاملجدَّ سأتناول أكلة  ألننياليوم  جدا  األطفالع هكذا تشج 

 كلة. تناول هذه األعلى 

  رتغي  
َّ
  ةهيَّ الش

  األطفال  يأكلال
 
 عادة

َّ
ر على وتغ يوم، ة كلَّ هيَّ بنفس الش

ّ
فل في نفس اليوم من شأنه أن يؤث 

ّ
ر سلوكيات الط  يُّ

فل
ّ
ته، فإذا كان الط    شهيَّ

 
 فى انشيط

 
ن، جدا ، وإن ة كبيرةه سوف يأكل بشهيَّ فأنَّ  اخفيف   اوقد تناول إفطار   يوٍم معيَّ

 من شأنهاملرض  لن يجوع لفترة طويلة، كما أنَّ  فهو وضة مباشرةإلى الرَّ  هحضور كاَن تناول وجبة الفطور قبل 

ر  .األطفالة من شهيَّ  أن يغي ّ

عام فالتناول يكن لألطفال رغبة فى فإن لم 
ّ
كرهوا  الط فل كانإن و  ،على ذلكيجب أن ي 

ّ
عاني من الط  في ضعف  ي 

 
َّ
ة طويلة،  ةهيَّ الش يات: ابعنتأن  عندها يجبفملدَّ  ه ونسأل أنفسنا كمرب ّ

فل يتناول هل × 
ّ
ا من الط  ا كافي   غذاء؟المقدار 

فل يتناول هل × 
ّ
 كبيرة بين الوجبات؟حلويات أو كمّيات أكل الط 
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فل هل× 
ّ
 ؟أثناء الوجبات ورعاية اهتمامب يحظى الط 

كَره   هل×  فل على ي 
ّ
عام؟تناول الط 

ّ
 الط

فل يشكو هل × 
ّ
ل الط  عام؟من آالم عند تناو 

ّ
 الط

مكن  ساؤالت، واالستقصاء الدَّ  بعدي 
ّ
فل،مشكلقيق أن يتّم تحديد اإلجابة على هذه الت

ّ
نة عند الط  على  ة معيَّ

فل يأكلسبيل املثال: إن كان 
ّ
عام التي  بتحديدنقوم عندها  ،ين الوجباتب اكثير  الحلويات، أو يأكل  الط 

ّ
ة الط كميَّ

فل إلى يدفع مّما بين الوجبات، يأكلها
ّ
عام الط 

ّ
فل بشكٍل  ذا اشتكىإا ّم أ ،تناول الط

ّ
عام ن ألٍم مدائم  الط 

ّ
 أثناء الط

عامعلى تناول  هتشجيععندها أن نحاول  نستطيع
ّ
كوى  الط

ّ
فيجب عندها  بشكٍل خفيف، وإذا استمر بهذه الش

ه إلى أهله، ا يجبو  أن نتوجَّ   أخير 
ُّ
فل حث

ّ
عام، وتشجيعه الط 

ّ
ل الط محاولة  املشكلة بعد تاستمرَّ  فإن على تناو 

صال
ّ
ل االت ية فمن املفضَّ فل إليجاد  طفلأهل ب الحل من املرب ّ

ّ
شاور معهم حول مشكلة الط 

َّ
وإعالمهم بذلك، والت

لول املناسبة  .الح 

عام رفض
 
  الط

ض  
 
عامَ  األطفالقد يرف

ّ
ا الط صرُّف  ،أحيان  مكن أن تكون لهذا التَّ   أسبا : ةعدَّ وي 

عامل تناو يرفضون الذين بالغين الأو  أصدقائهم،أن يكون تقليد بعض مكن ي  ل وَّ األ  بب  السَّ  -
ّ
 .الط

عام قد تمَّ بطريقة مختلفة -
ّ
مكن أن يكون تحضير الط بب اآلخر في  ريقة  أّما السَّ

ّ
ي الت ةالتقليديَّ عن الط

 عهدوها، أو ألفوها في بيتهم وبيئتهم. 

ذمن امل لكلذ عام ومحاولة  حبَّ
ّ
فل عن تناول الط

ّ
لول يجاد إبحث سبب امتناع الط   لذلك. ح 

  املائدة عدادإ

عام األطفالشراك إ يجب  
ّ
في اكتسا  خبرات ومهارات  األطفالتفيد  هذه املشاركةو  ،فى تحضير مائدة الط

ة ومفاهيم مختلفة كالعّد   . واإلحصاء اجتماعيَّ

روعينبغي ال
ُّ
 األطفال تشجيععلى سبيل املثال: يجب واضحة وثابتة لتحضير املائدة، قواعد  األطفالبتعليم  ش

 طعة قماش،بإسفنجة أو قوتنظيفها  يهم، ومن ثم غسل املائدة بماء وصابون غسل أيدعلى  قبل إعداد املائدة

مكن  عام. نظيف خاّص  وضع شرشٍف  فنظيبعد التَّ وي 
ّ
 بتناول الط

ة تحضير املائدة، وترتيب  ا لألطفال في كيفيَّ ية نموذج  م املرب ّ
ّ
ذ أن تقد  على  األدوات واألطباق واألكوا من املحبَّ

اولة
َّ
 .الط

عامالعالقات املكانيَّ  إلى إدراك األطفالنظيم لتَّ ا اهذ يقود
ّ
  أنَّ  األطفالم يكما يمكن تعل ،ة ألدوات الط

َّ
بق الط

 يجب أن 
 
ّ يكون فى وسط املساحة املتاحة لك ة بكّل طفل. ة، باإلضاففرد ل  وكة الخاصَّ

َّ
 الى وضع امللعقة والش
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بة مع  من أجل تعليم كّل مهارة من املهارات املذكورة أعاله يجب أن سه 
ية بمحادثة م   .األطفالتقوم املرب ّ

 

 
َّ
ل و  قديمالت عام تناو 

 
 الط

ة األطفاليشعر كي  وا باملسؤوليَّ
ّ
ية، وكي يتحل عام ألنفسهم املساعدة ب عليهم ،باالستقالل والحر ّ

ّ
تقديم الط

عام ووضع ولآلخرين
ّ
 مائدة. كّل  في أطباق الط

  اتاسومقأحجام يجب أن تكون األطباق واألكوا  فى 
 
ّ  األطفالناسب ت يتعاملوا معها فتكون األباريق كي  غارالص 

 
َّ
 املاء الخاص بهم. أو العصير أو ،بنصغيرة لتسمح لألطفال بتقديم الل

عب اإليهامي لألطفال الذين انتهو 
َّ
عب في مراكز الل

َّ
ية تحضير مراكز للعمل اإلبداعّي، أو إتاحة الل ا يجب على املرب ّ

رعة ّن هناكمن تناول طعامهم، أل  ت في س  عام بين طفٍل وآخر، وثّمة تفاو 
ّ
عام  تناول الط

ّ
أطفال يتناولون الط

عب أو 
َّ
ل طعامه إلى الل فل الذي ينهي تناو 

ّ
ه الط  بسرعٍة بينما هناك أطفال يتناولون طعامهم ببطء، لذلك يتوجَّ

 من تناول طعامهم بعد.  الذين لم ينتهوا األطفالالعمل اإلبداعّي، وال يضطر إلى انتظار غيره من 

 تنظيف املائدة

عام يجب على 
ّ
 أ رفع األطفالبعد االنتهاء من الط

َّ
، جلوسهم أماكنوتنظيف  ،اولةطباقهم وأكوابهم عن الط

عاموأماكن 
ّ
ة املهمالت، وترت إلقاء، كما ينبغي عليهم تناولهم الط

َّ
فايات في سل ّ

وضة، فالتنظيف هو جزء الن  يب الرَّ

د من عادات  هامّ  ة التي يجب أن يتعوَّ عام اإليجابيَّ
ّ
 عليها. األطفالالط

 

  األهاليالعمل مع 

ة  هل أن يكونوا على درايٍة األ يجب على  ل الذي يقوم بعادات تامَّ عام، فاألهل هم املثال األوَّ
ّ
ل الط أطفالهم في تناو 

عام، كما أن األهل هم شركاء فّعالين  األطفال
ّ
ل الط ة بتقليده في عادات تناو  عام اإليجابيَّ

ّ
في تذويت عادات الط

ليمة لدى  ا ما األطفالوالسَّ ا إذ كثير  م ي، والعكس صحيح أيض  ّ
عام األ قد 

ّ
ر  ت،الوجبا بينهل ألطفالهم الط

ّ
مّما يؤث 

ليمة، وعلى تناول  عام السَّ
ّ
ا على عادات الط ا سلبيًّ ة،  األطفالتأثير  حي أثناء الوجبات الرئيسيَّ ّ

عام الص 
َّ
للط

عام ، وموعد واملكان الذي يتّم فيه تناول نا  املنزل إلى أنَّ هناك تأثير كبير مل ةضافباإل 
ّ
فل  الط

ّ
على عادات الط 

قة بالغذاء. 
ّ
 املتعل 

برى ألن 
 
ة ك وضة الذي وهناك أهميَّ ليمة، وعلى إشراكهم في برنامج الرَّ غذية السَّ يتّم إطالع األهل على عادات التَّ

 ٍة صّحي وسليم ألطفالهم.يهتمُّ بتقديم نهج تغذي
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 إنَّ إ
ُّ
قوضة بما يهل في حياة الرَّ رق إلشراك األ حدى الط

َّ
 شراكهم في تحضير وصفات طعامإبالغذاء هي  تعل

لوالدين واملربين ابإمكان و  ،ات طفلهمة ومقابالت مع الوالدين حول سلوكيَّ جماعيَّ  محاوراتجراء إو أ ،نةمعيَّ 

  مناقشة معلوماٍت 
َّ
عامل مع مشكالت الوجبات للتَّ  طرح مقترحات و، أة لألطفالالغذائيَّ  حتياجاتقة عن اال موث

ةإمكانهناك  نَّ أما ك، ريعةالسَّ  مكن طفالهأئمة طعام تناسب قا عدادتقديم اقتراحات إل  يَّ  للوالدينم، وي 

عام املنزليَّ وضة للتَّ استخدام قائمة طعام الرَّ 
ّ
 ة. نسيق بينها وبين وجبات الط

 اوأخير  

نتت  ن تقدَّ أة التي يجب مة والهامَّ وضة والبستان العديد من املعلومات القي ّ غذية في الرَّ خبرات التَّ  ضمَّ
ّ
 ،فلم للط 

 
َّ
فل يتعل

ّ
عامم مفاهيم التَّ فالط 

ّ
عام وأهميَّ  غذية، وتحضير وإعداد املائدة، و تناول الط

ّ
 .على مختلف أنواعهة الط

م األطغال  
َّ
اخطيط التَّ ينبغي ذا هل تهم،حيا طواليستخدمونها  همو  ،وضةالرَّ  يف املهارات هذهيتعل د  ّ

ة لكيفيَّ  جي 

 . ألطفالتقديم تلك الخبرات ل
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 الباب الثالث

 األهل ةمشارك
ل 

ّ
  ةالرئيسيَّ  الشخصيات األهل يشك 

ّ
 طاقم وبين بينهم واصلوالتَّ  املشاركة نَّ إف لكلذ ،لهماطفأ حياه في رةواملؤث 

 .عندهم الكامنة اتالطاق ثمارالست ةثاليَّ م أجواء خلق في يساهمو  األطفال، ر تطوُّ  في امركزيًّ  ادور   بلعي وضةالرَّ 

ة فة لبناء مستمر تواصل إلى حاجة ثمَّ
َ
وضة، وطاقم الوالدين بين األل واصل هذا على املحافظة أجل ومن الرَّ  التَّ

وضة مديرة إلى األهل يحتاج ة، الطاقم أفراد والى خاّص، بشكٍل  الرَّ مأنينة أجل من وذلك عامَّ
ُّ
عم الط  والدَّ

اقم يحتاج كما العاطفي،
َّ
 خبرات تعكس بيئة لتهيئة األسرة أفراد من معلومات على الحصول  إلى بأكمله الط

ة، الطفل اقم أفراد بين شراكة عالقة ببناء إال ذلك تحقيق يمكن وال البيتيَّ
َّ
 .والوالدين الط

 
 
  حور م وضةالرَّ  ةمدير  عتبرت

ّ
 قنوات يبني أن وضةالرَّ  طاقم وعلى ،األطفال وأهل وضةالرَّ  بين املباشر صالاالت

 
ّ
  على القائم لقبُّ التَّ  من بجّوٍ  نةالسَّ  مدار على األهل ةملشارك مفتوحة صالات 

ّ
  ةمالءمو  ،املتبادلة قةالث 

ُّ
 عاتالتوق

 ومراعاة االحترام من أساس لىإ التواصل اهذ يستند أن يجب ،وضةللرَّ  التربوية واملسارات هاتالتوجُّ  وشرح

 .بها توّجهون ي التي واملطالب االحتياجات مع جاو والتَّ  ،األهل ثقافة

  الطاقم دافر أ من واحدة باعتبارها تسيال مرشدة على
َّ
 مع البداية في تتواصل أن ،وضةالرَّ  في عاملال ربوي الت

ا وضةالرَّ  ةمدير    .األطفال يلاأه مع هاواصلتل تمهيد 

مكن ساهم أن الّتالية للمبادئ ي 
 
 :األهل مع الطاقم أفراد جميع تواصل في ت

ة احترام (1 صوصيَّ
 
ز خ  .عائلة كل وتماي 

فل عالقة تنمية (2
ّ
ة الط  خصيَّ

َّ
 .بعائلته الش

وضة طاقم أفراد جميع بين وإيجابي مباشر وتفاعل متبادلة، ثقة عالقة بناء (3  .واألهالي الرَّ

 .األطفال مع العمل في الثقافات هذه ودمج األطفال، لعائالت ةاملختلف اتثقافال على فعرُّ التَّ  (4

 بينما ،واملستويات األنماط تلك وضةالرَّ  ةمدير  دتحد ّ  ،مختلفة ومستويات أنماط وضةالرَّ  في األهل ةملشارك

 طفلهم ول ح تتمحور  عالقات منهم قسٌم  يقيم إذ ،اتهموإمكانيّ  احتياجاتهم حسب لهمتدخُّ  مدى األهل   دحد ّ ي  

 ي ما بكّل 
َّ
 وضةللرَّ  عبرُّ والتَّ  ،الّسانحة ةعيَّ طوُّ التَّ  األعمال آخرون يختار بينما ،واالجتماعي عليميالتَّ  مهبتقدُّ  قتعل

وضة ،تربوي  كإطار عّد  فالرَّ
 
ا املجاالت أكثر من ت ة، للمشاركة احتياج  عم إلى تحتاج وهي املجتمعيَّ  املادي الدَّ

نها الذي املدني واملجتمع الجماهير من ّدائمةال واملساندة واملعنوي 
ّ
تها وزيادة أهدافها تحقيق من يمك   .فعاليَّ
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عدُّ 
 
ة األهل مشاركة ت طوعيَّ هد أو باملال أو بالفكر سواء- التَّ  أن شأنها ومن املجتمع، تنمية مبادئ أهم من-بالج 

الية األهداف تحقيق في تساهم  :التَّ

 

وضة رؤيا رسم في فّعال بشكٍل  وإسهامهم التربوي، رالقرا صنع في األهل مشاركه( 1 ة الرَّ  .املستقبليَّ

وضة دعم( 2 م تحقيق على قادر جيل تكوين نحو بواجباتها قيامها في الرَّ قدُّ نمية التَّ ة والتَّ  .املجتمعيَّ

وضة قدر من اإلعالء( 3  .فيها العاملين طاقم أفراد ثمَّ  ومن املجتمع نظر في الرَّ

م( 4 قات للمشاكل جتمعامل تفهُّ ّ
عليم منها يعاني التي واملعو  وضة، داخل التَّ جاح االنجازات حجم وتقدير الرَّ  .والنَّ

وضة داخل األطفال أداء مستوى  رفع( 5 م مجال في الرَّ
ُّ
لوكي واالنضباط الّتعل  .السُّ

عم توفير( 6 ة املادي الدَّ ة للعمليَّ   . صورها اختالف على التربويَّ

ف
َّ
ة على أساس يّ  بشكٍل  األهداف هذه تحقيق يتوق  وبشكٍل  ،اأيض   تسيال رشدةوم على وضةالرَّ  مديرة شخصيَّ

  ةفسيَّ النَّ  باالحتياجات وعيهما إلى باإلضافة ،األهل مع واصلالتَّ  في منهما كّل  مهارة خاّص 
َّ
ف كما ،ةربويَّ والت

َّ
 يتوق

 . هدافهاوأ ةالتربويَّ  وضةالرَّ  لرؤيا مهموتفهُّ  األهل وعي درجة على
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 ابع الر  الباب 

 أفكار ومقترحات لإلثراء

 

 لحظه قبل أن نبدأ...

ب  
َّ
  في املجاالت الحركية ،عة في البستانالفعاليات املتنو ّ  تتطل

َّ
ا في ن  ا معيَّ نضوج   كاء،واالجتماعية واالنتاجية والذ

ر . في تطوير هذه املجاالت عدانوهما يسا ،اءصغالقدرة على االنتباه واإل   صغاءقدرة على االنتباه واإل امل تتطوَّ

 أيحاول وعندما  ا،تدريجيًّ 
َّ
ركيز قصيرة ركطفال البستان الت

َّ
ت ذهنهم، ألنَّ مقدرتهم على الت

َّ
يز سرعان ما يتشت

 األمد. 

 تطوير االنتباه واإل إلى يات البستان ي فعالكي تؤدّ 
ُّ
 الية:روط التّ صغاء يجب االلتزام بالش

 .األطفالواهتمام من املربية تجاه  عالقة تسامحبناء  -

به حينما  األطفاليقتدي  ،يكون ذلك بمثابة مثال عمليكي  ،األطفالأقوال إلى  بعنايةصغاء املربية إ -

م اآلخرون
َّ
 .يتكل

 ومقدرته على التركيز. ّراهن،ال اهتمامهجال موقدراته و  ،لعا  والفعاليات لجيل الطفلمة األءمال -

  املواّد املختلفةتقديم  -
ّ
و أا لعاب  أو أا نتاج  إما كان كّل ة ا  )املقصود باملادَّ في البستان بشكل جذ

 محادثات(.

 ،هة في البستانات املوجَّ الفعاليّ  وأثناء مناسبات مختلفة، طفال فيأل ل وإتاحتهاجار  كثار من التَّ اإل -

 وخصوص  
َّ
 صغاء.االنتباه واإل  منها با ما يتطل

 

 حدى الوسائل املالئمة لتطإنَّ إ
ّ
 ،ةلعا  املسليّ هة الواضحة في األهي الفعالية املوجَّ  ،صغائهإفل و وير انتباه الط 

 صغاء في املجاالت املختلفة للفهم.التي تستدعي االنتباه واإل 

عب نتقالان يحصل أمن املفروض 
َّ
عبةمن  أثناء الل

ُّ
ن أطلب من الطفل خاللها ي   ،خرى ألى مجاالت فعاليات إ الل

 ن ا، وأحيان  أيستمع 
َّ
ا أم يتكل  .خرى أحيان 
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  أثناءفي مختلف فعاليات البستان: لعا  يمكن دمج هذه األ
َّ
وفي  ،العمل الجماعي خالل ،احةفي الّس  ،ركيزالت

 إ لعا  املقترحةهذه األما و  املختلفة، عياد واملناسباتوفي األ األهالي، املناسبات املشتركة مع 
ّ
اقتراحات يمكن  ال

 .وجودا للوضع امليماثلها تبع  تعديلها ويمكن ابتداع ما 

 

 

ة رشاداتإ  :للمربيَّ

 
َّ
 :حضيرالت

كي ائل الالزمة للعبة التي اخترتها الوس اعملي على تجهيز ،تختارينهاسوف لعا  التي األما هي ا ابحثي وقرري سلف  

 و ص ي متناول يدك. تفحَّ في تكون 
َّ
 . لالستعمال وصالحةجهزة سليمة األ  نَّ أدي بتأك

 : مثال

 وَّ أبيها جرّ  ،متشابهة نغاٍم أسماع بت في إرغذا إ -
 
  ال

َّ
 وتأك

َّ
نغام أسماع إ رغبت فيذا بينها، وإ شابهدي من الت

ا مختلفة  وَّ أ هابيجرّ أن ت عليك أيض 
 
 .ال

عبةذا بدت إ -
ُّ
 وَّ أدة جربيها معقَّ  الل

 
 تقفي على الصُّ كي بنفسك  ال

َّ
ّتدابير وتأخذي ال ،عةعوبات غير املتوق

 .الالزمة

 

عبةاتسمية 
 
 :لل

ّ ل نَّ أ األطفاليعرف كي  خاص، ل تسمية كل لعبة باسمفضَّ ي   كل ش يء  ان يدعو أ مدهنعو ّ و  ،ااسم   ش يٍء  كل 

 أو  ،باسمه
ّ
عبةيصف  ال

ُّ
 ".ه"هذ مبهمة كاسم اإلشارة و بكلمةأ ،بحركاتها الل

عبة قبل اسم  نتأن تذكري أكما يمكن  ،تهابخر للعبة بعد تجر آاقتراح اسم  األطفالن نطلب من أيمكن 
ُّ
الل

عبةخالل  وحده ة مرات واستعمليهعدَّ  كّرريهد االسم عندما يحدَّ  ،القيام بها
ُّ
 .الل

 

عبة و توضيح 
 
 :نموذج عنها تقديمالل

عبةاشرحي 
ُّ
عبةوبعد ذلك يمكن البدء ب ،عطاء نماذجإمع  ،خرى تلو األ  خطوة ،بوضوح الل

ُّ
عبة وكي تنجح ،الل

ُّ
 الل

 :يجب االهتمام بما يلي
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 أقومي  -
ُّ
 .األطفالمام أمكان على قدر اإل  ،عبةنت بنفسك بعمل نماذج لل

 من أجلخرين اآل  األطفالوباملقابل اختاري  ،ل للعبةوَّ البارزين للقيام بالعرض األ  األطفالاختاري  -

ل   للعبة سهلة.األوَّ

عبة نَّ بأفذلك يحد من االعتقاد -ل للعبة كتجربة وَّ ي عن العرض األ علنأ -
ُّ
تنجح لعدم فهمها )من م ل الل

 أالطبيعي: 
ّ
 ذكر اسمها فقط(.نقتصر على لعا  املعروفة لألطفال بل نقوم بنماذج األ ال

  ،في مناسبات مختلفة
 
 ،لعبة ما نجده يجهلو عند رجوع طفل من مرض و أ ،كحضور طفل جديد للبستان مثال

 
َّ
عبة فوا الذين عر  األطفالح لتطوير املفهوم. اقترحي على ر يمكن استغالل الش

ُّ
فصيل: ن يشرحوها بالتَّ أالل

 لخ.إ... اركينعدد املش ،اتتدرج العمليّ  ،القواعد ،االسم

عبةقواعد 
 
 :الل

بها إلنجاح  لتزاماملحافظة عليها واالواشرحي لهم عن ضرورة  لألطفال نينحي هذه القوا. وضّ نينهالكل لعبة قوا

عبة
ُّ
  ،الل

 
 من باإلشارةحتى وال  ،الغرض ةتخبئ ( عن مكانىه"ال تخبروا )س  ائع" اشرحي: الضّ  د  "ج  : : في لعبةمثال

عبة نينحسب قوا يجب عليها ذإ ،العينو أاليد 
ُّ
فق عليها خرى املتَّ موز األ على الرُّ  ن تكتشف الغرض بناء  أ ،الل

ده ي  نَّ إلميح فحدكم التَّ أذا حاول إو ( و ضعفهاأغمة نَّ الة كشدَّ ) عبة فس 
ُّ
 ".الل

حي ،ذكرها بغي" حيث يننينة "قوان استعمال كلمإ ّ
واملحافظة عليها واالنضباط  وانينة القهميَّ ألألطفال  وض 

 
ّ
وتغييرها عند نين القوا تعديل ه يمكننَّ أيهم أبلغ ،مقدرة األطفال مع نينالقوا الئميولكن كوني مرنة و  ،اتيالذ

 
ُّ
 غيير.و التَّ أعديل وافع امللزمة للتَّ لدَّ إلى اشيري أ ،زومالل

 شاإ
َّ
 :فق عليهارة مت

روعا لفق عليها سلف  إشارة متَّ إلى لعا  عديدة تحتاج أهناك 
ُّ
عبةبا لش

ُّ
شارة إ –شارة )نغمةدي اإل و إلنهائها. حد ّ أ لل

 مة اإل ءى مال. افحص ي مدمام األطفالأ...( واعرضيها عبارة –غنيةأ –يد
ُّ
األطفال لها. فهم  ومدى ،عبةشارة لل

عبةات قبل البدء بة مرّ شارة عدَّ اإل  تكراريجب 
ُّ
 ن عليها.للتمرُّ  األطفالمام أوفتح املجال  ،الل

 

 :تغطية العينين

فل في بعض األلعا  ب
ّ
ف الط 

َّ
كل في مثل ذلك. يعارضون  ،الصغار منهمال سّيما و  ،طفالأ. هنالك هتغطية عينيي 

و أ إغماض العينين ،س على الركبتينأمثل: وضع الرَّ  ،خرى أ مور عن ذلك بأ ستعاضةيجب اال  هذه الحالة

  ينبغي بأّي حال من األحوال إجبارال ، و خرى أجهة  نحوتحويل الوجه 
ّ
. من املفروض هفل على تغطية عينيالط 

 .أو خوف رهبة الخرين يقومون بذلك بيرون اآل  حينماالوقت  بمرورعلى ذلك  األطفالن يعتاد أ
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ذي إلى حين من ة يسمح لألطفال باستعمالها بحريَّ أن و  ،حدى زوايا البستانإغطية العينين في بأ االحتفاظ حبَّ

ه  ،دين منهم في استعمالهاع املترد ّ يشجمن أجل تو  ،يعتادوا عليها آخر كي
ّ
 ألن

ّ
من األطفال فل غيره عندما يرى الط 

ه الغطاء ون يستعمل
ّ
  ،عيتشجَّ  فإن

َّ
امر ليس األ  نَّ أد ويتأك  أمالحظة  ثّمة. و يعتقدكما  مخيف 

َّ
ية ق بتغطخرى تتعل

 عامليه بصبرٍ  ،ظر منهممن يسترق النَّ  ذا رأيت  إف ،تغطية محكمة كاملة للعينينب األطفال لتزمالعينين: قلما ي

 .في ذلك ادي معه كثير  وال تتشدَّ  ،موتفهُّ 

 

عبةرد فعل املربية على نجاح 
 
 :ي تنفيذهاف الفشلو أ الل

عبةمة درجة صعوبة ءحاولي مال ،طاعةقدر االست ،لعا تنفيذ األفي  األطفالخفاق إ حولي دون كي ت
ُّ
مع  الل

عبة نَّ أستوى انتباه الطفل وتأكدي م
ُّ
 للجميع. باتت واضحةجوانبها قد  بكّل  ،الل

عبةن في معيَّ  خفق طفٌل أذا إ
ُّ
 أو له ن تشرحي أحاولي  ،الل

 
 قد ّ ن ت

َّ
فل   ،عبة ثانيةمي نماذج لل

ّ
ويحاول بعدها الط 

عبةال نَّ أ ضح لك  اتَّ ثانية، فإذا 
ُّ
ركيز لاطفاأل  ملقدرةا يجب بالنسبة صعب مّم أ ل

َّ
املجال  مله افسحي ،على الت

  تنفيذل
 
 آو أ م،وساعديه اءفعل الضُّ اطفرافقي األ  ،قل صعوبةأ عبةل

 
 .ين يساعدونهمخر اجعلي أطفاال

ة جم عنخفاق نان اإل أظت ذا الحإ
ّ
 .وضةرّ في ال كانتهوم ،ان ثقة الطفل بنفسهخذي بالحسب ،االنتباه قل

 ا في األّم أ
َّ
ن أية ة( فعلى املرب ّ لعبة الكراس ي املوسيقيَّ مثل ) عبلعا  التي يخرج منها الطفل الخاسر خالل الل

عبةالخروج من  نَّ أتشرح لألطفال 
ُّ
عبة تنفيذال يمكن  ذلك وبدون  ،جزء منها يه والخسارة الل

ُّ
كي تحولي دون  ،الل

فل الخاسر 
ّ
فل الفائز ل قبَّ تن يأل  أن تمّهدي كما عليك ،باإلهانةشعور الط 

ّ
ل ن يتقبَّ أو  ،نجاحه بتواضعالط 

 .احترامالخاسر الخسارة ب

 

عبةلألطفال في  ةالجماعيَّ  شاركةامل
 
 :الل

باع 
ّ
ة طويلة من شأنه أن يبعث امللل في نفوسهم، وكي تتجّنبي ذلك عليك ات إّن جلوس األطفال كمشاهدين ملدَّ

 
ُّ
 الية:رق التّ الط

عبةتناو  بين هناك بحيث يكون  ،لعا سلسل األاختاري ت -1
ُّ
 ،األطفالن م كبيٌر  رك فيها عددٌ االتي يش الل

عبةوبين 
ُّ
شارك فيها عدٌد كبيٌر من األطفال ) فقط ٍد واح طفٍل تقتصر على التي  الل األلعا  التي ي 

لعبة: من مثل  ، أّما األالعا  التي تقتصر على العٍب واحٍد فقط،ةكراس ي موسيقيَّ  ،بّر  –بحر  هي:

 .(نا؟أ
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نفسه،  الوقت و ثالثة فيأ ،طفلين فعيلا تحيان  أيمكن  ،واحٍد  طفٍل  التي تعمل على تفعيللعا  األفي  -2

ن تدعي أ كيمكن "،حد يسمعنيأال "لعبة مثل  ،لعا  الهادئةفي مجموعة األ على سبيل املثال

يمكنك  ى"دالصَّ " :لعبة ، مثليدقللعا  التَّ أوفي مجموعة  ،ةللقيام باملهمَّ  األطفالا من عدد  

 .تّم ترديدهليجيب على ما يكثر من طفل واحد أ دعوة

عبة كانتذا إ -3
ُّ
فق شارة املتَّ ة املطلوبة منك: طفل يعطي اإل باملهمَّ  إلى طفل القيام وكليأ ،تتيح ذلك الل

ال في فعّ  بشكٍل  األطفال اشتراكهذا يزيد من  ألّن  .لخإتوجيهها.  تي ينبغيعليمات الو التَّ أ ،عليها

عبة
ُّ
 .الل

 
 
 

ل القسم  غة-األوَّ
 
 ، قصص وأدب أطفالل

 ة نختار كيف  ?لألطفال قصَّ

ة حديات مليء عالم هي القصَّ ية وعلى بالتَّ ة تعرف أن املرب ّ عامل اختيارها كيفيَّ ة معها والتَّ  .لألطفال سردها وكيفيَّ

ة جيدة:  إرشادات الختيار قصَّ

 أوَّ 
ا
ة هل نفحص :ال فل وممتعة يرةمث القصَّ

ّ
 هاية؟النّ  حتى إليها واإلصغاء لالستماع وتجذبه للط 

ا ة سلوبأ هل: ثانيا فل، وواضح سلس القصَّ
ّ
ن هل ثري؟ لغوي  قاموس على تحتوي  هل للط   أساليب تتضمَّ

ة ة لغويَّ فل وتمتع تثري  وفّنيَّ
ّ
 ؟الط 

 
ا
ة فكرة نستوضح: ثالثا الئمة هي هل منها، واملغزى  القصَّ  ا رحلةمل م 

ُّ
رة؟ فولةلط

ّ
 للثقافة مالئمة هي هل املبك 

 فيه؟ نعيش الذي واملجتمع

ا تابع: رابعا
 
ات ن ة شخصيَّ ل كانت إن ونفحص القصَّ

ّ
مث 

 
ر ت عب ّ

 
ة عالقات عن وت ة اجتماعيَّ رة َسٍويَّ ّ

ن ومتطو 
ّ
مك 

 
 ت

فل
ّ
ماهي من الط   معها؟ التَّ

ا ل: خامسا ة رسومات نتأمَّ الءمتها مدى ونفحص القصَّ متعه وهل هي ،ّص نَّ لل م   .لألطفال ومثيرة م 

ا ة في األحداث تسلسل نفحص: سادسا ة حبكةتتصاعد  هل: القصَّ ق، بشكٍل  القصَّ ّ
  مشو 

ّ
 ومفهوم ا وجذ

 
ّ
  سبةبالن 

ّ
 فل؟للط 
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ة لألطفال؟  كيف نسرد القصَّ

 

ة في الق  راءة = االستمتاع بالقراءةتجربة إيجابيَّ

ة القراءة إنَّ  ة تجربة لنقل وسيلة هي أدبّي  لعمٍل  الجهريَّ ة، جماليَّ تيح. للنّص  تفسير عن وتعبير وعاطفيَّ
 
 ت

نة، موسيقى األدبّي  العمل تمنح التي الوسائل تمييز القراءة هذه عبير معيَّ ئيس يّ  الَدور  عن والتَّ  الذي الرَّ

حن   يلعبه
َّ
  العناصر هذه كّل  إسهام ومعرفة واإليقاع الل

 
 . النّص  معنى تأدية في مجتمعة

ة القراءة تجربة تكون  أن ينبغي" ية به تقوم يومّي  نشاط بمثابة الجماعيَّ  خالل ومن ،األطفالو  املرب ّ

ة املمارسة م اليوميَّ
َّ
فل يتعل

ّ
  كيف الط 

 
ف ّس القارئ  يتصرَّ

ه: املتمر 
ّ
مَّ  بعمق يقرأ إن

 
ر   ث ّ

فس   حسب النّص  ي 

 ".الخاّص  عامله

ة نقرأ ة القصَّ ة، مقاصد نفهم لألطفال، قراءتها قبل مّراٍت  عدَّ  ما على إشارات ألنفسنا ونضع القصَّ

ب وت، عليه التشديد   علينا يتوجَّ  . الوجه تعبيرات أو الجسد، لغة أو بالصَّ

ة حكاية بسرد حديثنا نستهّل  زة تكون  أن على قصيرة شخصيَّ قة، مميَّ ّ
 األطفال نجعل أن املهّم  نمو  ومشو 

ة موضوع مع يتعاطفون  ة حكايتنا خالل من القصَّ  .الشخصيَّ

ة نوانع   نعرض ف واسم القصَّ
ّ
ر  بالقراءة، نشرع   ثّم  األطفال أمام املؤل  ل يتطوَّ  منذ الكتب مع الّتعام 

حظة
ّ
م   التي الل ّ

قد 
 
ة فيها ن  .قراءتها أثناء لألطفال القصَّ

ة سرد أثناء االنتباه يجب  ب املسجوعة القصَّ
ّ
ة مدلول  نفقد أال  . حبكتها أو القصَّ

ر أن علينا
َّ
ّل  أّن  نتذك

 
فل، بالنسبة جديد ش يء ك

ّ
 ينبغي غامض سّر  بمثابة هو الحبكة من جزء وكّل  للط 

ة سرد أثناء اكتشافه املستمعين على نغيم خالل من القصَّ وت نبرة تغيير) التَّ  (.الصَّ

ة ءةقرا أثناء نتنّبه أن علينا  نختم ال فاصلة نرى  عندماف الفواصل، عند القصيرة الوقفات إلى القصَّ

طَر    صوتنا نرفع بل خافت بصوٍت  السَّ
 
 .قليال

ة صلة على نحافظ ة قراءة أثناء بصريَّ الالت األحاسيس، بواسطة ذلك ننقل كي القصَّ ة، الدَّ  األخالقيَّ

راعات، املعضالت، ّ
رين أو الحبكة، مع منسجمين كانوا إذا نرى  كي األطفال إلى ننظر  . ذلك وغير والص 

ّ
 متأث 

 .متفاجئين أو بها،

ر كانت إذا
 
ة في األسط رها أن عندها ينبغي قصيرة القصَّ

ّ
ا، نتذك  ،األطفال إلى لننظر أعيننا نرفع ثّم  غيب 

ر إلى االنتقال يمكننا فقط وبعدها
 
رد   يغدو الّتالية، األسط ا السَّ  األطفال مع لةص على نحافظ لكّننا بطيئ 
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ة غاية في أمٌر  وهو  .األهميَّ

ع على نحافظ كي ة أحداث تتاب  َز  أن علينا ينبغي القصَّ ّ
جه 

 
فحة إصبعنا ن   ال كي القادمة للصَّ

َ
ث حد 

 
 ن

ا ة في انقطاع   .القصَّ

ة، في نصادفها قد التي املفرطة الحيل عن نمتنع ة على عنايتنا تنصّب  أن ويجب   القصَّ  .ذاتها بحّد  القصَّ

روا
َّ
 ! تذك

ية على ينبغي لذلك نفوسهم، إلى بهجةال وإدخال األطفال إمتاع هو القراءة من الهدف د أن املرب ّ  تسر 

ة ع تقطع ال كي متواصل بشكٍل  القصَّ رد تتاب   اإلصغاء عن األطفال انتباه يصرف أن شأنه من ما وهو ،السَّ

ة في تركيزهم ويعيق ية تجيب أن ينبغي. القصَّ رد أثناء األطفال وتعليقات أسئلة على املرب ّ  في فقط السَّ

ب التي الحاالت
َّ
ة فهم دون  تحول  مفهومٍة  غير كلمة عن السؤال: املثال سبيل على ذلك، تتطل  القصَّ

ركيز ومتابعة
َّ
ذ من. فيها الت ه األطفال إخبار املحبَّ

ّ
 سرد نهاية مع واإلجابة األسئلة توجيه لهم تاحي   سوف بأن

ة  .القصَّ

 

د، من ّ
ف من نّص أدبّي جي 

ّ
ل مع الكتا  الذي يتأل وضة تجار  ومتعة  إنَّ الّتعام  املفروض أن يمنح أطفاَل الرَّ

ّل 
 
تيح لك ة، وي  ة وعاطفيَّ ا ملعرفته وتجاربه الّسابقة  جماليَّ طفٍل أن يبني مجموعة قصصه املحبوبة وفق 

ّ   وشخصّيته. شج 
ب،  عة على القراءة، تتيح لألطفالإنَّ خلق بيئة داعمة، راعية وم  ت 

 
ة الحصول على الك إمكانيَّ

نهم من واالستماع
ّ
ل االجتماعي مع أقرانهم من  إلى القصص كّل يوٍم، وتمك  ساهم في تنمية ، و األطفالالّتفاع 

 
ت

ة في خصيَّ
َّ

ب. امليول الش  اختيار الكت 

وضة ة في الرَّ  : قراءة القصَّ

 
ة لألطفال على ة ومبناها،  قبل سرد القصَّ ة في البيت كي تعرف مضمون القصَّ ية أن تكون قد قرأت القصَّ املرب ّ

و ّ واألهداف والقيم التي ترمي إليها كي تسردها بشكل م  
َ
 ق وممتع.ش

عة )مجموعة صغيرة،  ّ
عليم املتنو 

ر التَّ
 
ة ألط ية، وعليها أن تالئم القصَّ ة املناسبة من مسؤولية املرب ّ اختيار القصَّ

عليمي.املجمو  ة في مناسبات عديدة خالل اليوم التَّ  عة بأكملها، أو بشكل فردي(. يمكن دمج القصَّ

ة املضمون املتداول في البرنامج  .ليس بالضرورة أن تالئم القصَّ

  ّة مر ية القصَّ وتضع لنفسها بعض املالحظات، مثل:  ،ألطفالعلى اات عديدة قبل سردها تقرأ املرب ّ

وت؟ يجب تغيير نمط ووتيمتى   استعمال حركات وتعابير الوجه )لغة الجسد(. وأرة الصَّ

  ّ و
َ
قاء بقصة شخصية مش

ّ
ية الل 

ّ
ة  األطفالقه تسعى من خاللها إلى ربط تفتتح املرب  بمضمون القصَّ
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 املحبوبة.

  
ّ
ة واسم املؤل  ة. ،فتعرض عنوان القصَّ  والرّسام وتشرع بعدها بسرد القصَّ

 ا.تطّور العالقة بالكتا  خالل الع رد أيض   رض والسَّ

 .ة  في القصص املقّفاة يجب الحفاظ على الحبكة وتحقيق الهدف من القصَّ

 .ن األحداث املقبلة ّ
ع ويخم 

َّ
ر: أّن على القارئ أن يتوق

َّ
 علينا أن نتذك

  رقيم يجب االلتزام
َّ
حيحة، أي االنتباه إلى عالمات الت ة بقواعد القراءة الصَّ عند سرد القصَّ

ب واالستفهام قطة،)الفاصلة، النُّ  عجُّ  وت لهذه القواعد.( ومالءمة وتيرة الصَّ ، وغيرهاعالمتي التَّ

 ة يَّ ية رسائل حس  رد، من خالله تنقل املرب ّ تعابير، قيم،صراع،  –تواصل بصري طوال السَّ

  .مشكلة...إلخ

  َّية قد استعدت وتجهَّ عند االنتقال للص اإلصبع زت لذلك عن طريق وضع فحة التالية تكون املرب ّ

 تحت الصفحة لتقلبها بسرعة.

 .ة فقط دون االلتفات إلى أهداف أخرى  يجب التركيز على القصَّ

ع  ،رد نغلق الكتا بعد االنتهاء من السَّ  ّ
ة. عجبهمعبير عّما أعلى التَّ  األطفالثّم نتحدث عنه ونشج   في القصَّ

ة تقديم يتم أن لاملفضَّ  من   طرق  ةبعدَّ  القصَّ
 
 فلللط 

 اإللقاء   -0
َّ
ة مع مراعاة تمثيل حركات كّل : فوي الش رد، ومراعاة  ،شخصية في القصَّ وتقليدها أثناء السَّ

 تغيير نبرات الصَّ 
َّ

 مفاجأة(. فرح، غضب،)خصيات وانفعاالتها املختلفة وت حسب أصوات الش

ة املسموعة أو قصص الكاسيت.  -2  عرض القصَّ

رة   -3 صص والحكايات ذات الجودة العالية، فيديو، مع مراعاة اختيار الق –عرض القصص املصوَّ

 إلى مستوى تقديمها لألطفال.  ترقىالتي 

رة -4  .عرض القصص املكتوبة واملصوَّ

 

 فعاليات مقترحة للعمل مع القصص

 لكتب معينة. األطفال: فحص تفضيل الفعالية األولى

تيح نة لكتب معيَّ  األطفالتفضيل فحص إنَّ  - ثري ف األطفالية تخطيط العمل مع للمرب ّ ي 
 
وضة. ت ي الرَّ

فل و 
ّ
نة، وتفسير سبب تفضيله لهذه هذه الفعاليات لغة الط  غوي )تفضيل قصة معيَّ

ُّ
قاموسه الل

ة(.  القصَّ
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مكن   عن طريق:  األطفالمعرفة اختيارات وتفضيالت أن تتم  ي 

وضة أو من البيت( أو اختيار قصص ب األطفالاستيضاح عناوين قصص يعرفها -  ركةمشامن قبل )من الرَّ

ا(. ة التي يحّبون قراءتها مع   األهل )القصَّ

ة التي يحبها )يمكن أن تكون البطاقة  - ق فيه كّل طفل اسمه إلى جانب بطاقة القصَّ
ّ
تخطيط رسم بياني يعل 

ة مكتو  على بطاقة(. نستطيع مقارنة تفضيالت  نوان القصَّ ة، أو ع  مع بعضهم  األطفالصورة غالف القصَّ

 ضيالت روضتين مع بعضهما البعض.البعض أو مقارنة تف

مكن فحص ذلك من خالل لوحة استعارة القصص(. األطفالفحص تكرار استعمال - ة نفسها )ي   للقصَّ

ا. - وضة والبيت أيض   التعرُّف على املكتبة البيتية: أّي القصص موجودة في الرَّ

ة املفضَّ  ،ةتقليد سير االنتخابات الحقيقيَّ - ة لألطفال كي وصنع بطاقات هويَّ  ،للة لألطفاوانتخا  القصَّ

ة املحبوبة  نتخبين، صندوق انتخا  ة، قائمصندوق رئيس  )تعيينينتخبوا القصَّ  (.م 

 

 
 
عة الفعالية الث ات متنو   ة بعد  انية: مقترحات لفعالي   قراءة القصَّ

قاء مع أطفال
ّ
ة قبل الل  ية أن تقرأ القصَّ وضة، وأن تتعرَّف ينبغي على املرب ّ ة، أهدافها، إل الرَّ ى مبنى القصَّ

مكن  استخالصها منها من أجل تحضير الفعالّيات املناسبة لها. األفكار التي تتضّمنها، والقيم التي ي 

ةتنمية املهارات  ية،  وينصتون  األطفال يجلس  -االستماعفي حلقة  االجتماعيَّ ة الذي تقوم به املرب ّ إلى سرد القصَّ

م ا يتحادثون بعدها حول: األفكار،
ّ
ة. يتعل ثيرها فيهم القصَّ

 
َبر التي ت  من خالل األطفالألحاسيس، املغازي والع 

َفق عليها.  للمبادئ املتَّ
 
ة: اإلصغاء، وآدا  الحوار وفقا  املحادثة حول القصَّ

ع   ة األطفال ردود إلى لإلصغاء فرصة إتاحة: ينبغي القصص قراءة بعد املحادثة في للتوس   املوضوع وأهميَّ

س
ّ
قاش وتطوير توسيع لهم، بةبالن  ّ

فق بما) الن  ور  بين الرَّبط يطرحها، التي األفكار ومضمونه، النّص  مع يتَّ  الصُّ

هة أسئلة بواسطة...( القصص بين املشتركة واملواضيع املكتو  والنّص  وجَّ  . م 
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 الفعالية 
 
ة  تمثيل-ظل   مسرح-مسرح دمى  الثة: إقامةالث  ة.قراءة قصَّ  بعدمسرحيَّ

تيح  ق في شخصّياتها، وفي األحداث والفكرة املركزية ي  ة، والتعمُّ ة لألطفال استرجاع أحداث القصَّ تمثيل القصَّ

ثري لغة  ة. األطفالكما ي  نهم من املشاركة في فعالّيات جماعيَّ
ّ
مك 

 وي 

 للمربية:

مكن أن يتّم ذلك في ساحة مش وضة أو خارجها، وي  مكن إقامة مسرح داخل الرَّ ة روضات.ي   تركة لعدَّ

ة  األطفالكي ينجح  نة عليهم أن: بعدفي تمثيل مسرحيَّ ة معيَّ  قراءة قصَّ

ة بشكٍل عميق. -  يلّموا بتفاصيل القصَّ

ة - ات القصَّ فوا على شخصيَّ  ودور كل شخصية فيها. ،يتعرَّ

ة.- ات القصَّ  ارتداء مالبس تشبه مالبس شخصيَّ

ة باستعمالها )مثل استعمال عكاز للجدةفقة قامت شخصيات الااستخدام مواد مر - ة  ،قصَّ إذا كانت شخصيَّ

ة  ة في القصَّ ا(.قد الجدَّ از 
ّ
 استعملت عك

ة.األطفالتحضير مواد مساعدة في مجموعات صغيرة مع  -  ، يتّم استخدام هذه املواد في املسرحيَّ

ة. -  الحوار والتباحث حول توزيع األدوار في املسرحيَّ

سائل واألخباتعليق دعوة للمسرح- ة على لوحة الرَّ وضة، أو على لوحة إعال يَّ عوة: نر في الرَّ ن الدَّ ات األهل. تتضمَّ

ة، تاريخ العرض وأسماء املشاركين واملشاركات.  اسم املسرحيَّ

ة )اختيار مكان ثابت - باحث حول مكان تمثيل املسرحيَّ وضة(. لللمسرح، داخالحوار والتَّ  أو خارج الرَّ

ة )استعمال دمى، تمثيل مع استعمال مواد مرافقة ولباس الحوار والتَّ - باحث حول طريقة عرض املسرحيَّ

 بطريقة مسرح الظّل(. ضمناسب، عر 

وضة )يوم عيد ميالد، يوم اجتماع لألهل، مناسبة - ة في مناسبات مختلفة في الرَّ خطيط لعرض املسرحيَّ التَّ

وضة(.احتفاليَّ   ة معينة في الرَّ

حظات والتباحث حولها. حضير لعرضتوثيق مراحل الت-
َّ
ة بهدف استرجاع تلك الل  املسرحيَّ
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نةابعة: الفعالية الر   ة معيَّ  .توصيات لقراءة قصَّ

نة من  ب الّتوصية لآلخرين بقراءة قصة معيَّ
َّ
ة  األطفالتتطل خصية في معرفة القصَّ

َّ
بط بين تجربتهم الش الرَّ

عبير ا جربة، باإلضافة إلى القدرة على إقناع واالستمتاع بها، والقدرة على التَّ فهي عن هذه التَّ
َّ
غوي والش

ُّ
لل

وصيات.  اآلخرين وإيجاد األسبا  املقنعة لقبول التَّ

وصية على قصة/كتاب:
َّ
ب  الت

َّ
 تتطل

ة بشكل عميق: قراءتها أو سماعها-  أو مشاهدتها في شريط فيديو. ،معرفة القصَّ

ة.-  معرفة املغزى والفكرة من القصَّ

 اآلخرين. األطفالرتيب هذه األفكار وعرضها أمام ت-

ية:  تستطيع املرب  

- 
َّ

ة، وحول أفكاره وآرائه الش خصيَّ
َّ

فل حول تجربته الش
ّ
ث مع الط  حدُّ ةالتَّ والبحث في طريقة  ،خصية عن القصَّ

 عرض هذه األفكار أمام اآلخرين.

فل عرض رأيه أمام -
ّ
تيح للط 

 
 اآلخرين.استعمال عدة إمكانّيات وأفكار ت

خاذ قرار بشأن مكان عرض هذه التَّ -
ّ
فل حول ات

ّ
 التباحث مع الط 

ّ
فل )في الل 

ّ
قاء الجماعي، وصيات من قبل الط 

 في الساحة(. ، أوفي املكتبة الصفية، في مراكز العمل اإلبداعيّ 

وضة. ،وصيات في مجلة أو جريدة صفيةتركيز جميع التَّ -  أو عرضها على لوحة في الرَّ

ة وعلى املجالت املكتوبة التي تحوي توصيات بقراءة كتب وقصص  فالاألطعرض  على املواقع اإللكترونيَّ

 معينة.

ة إلى عوالم أخرى : الخامسة فعاليةال  )عالم التغذية الصحيحة(. ننطلق من القصَّ

ق بالتَّ 
َّ
حيحة.هناك العديد من القصص التي تحتوي على قيم وأفكار تتعل  غذية الصَّ

حضير، وجميع غالل هذه األ ستمن املمكن ا ة التَّ ة )كيفيَّ ث عنها القصَّ فكار والقيام بتحضير األطعمة التي تتحدَّ

مراحل التحضير ابتداء  من كتابة املقادير، وتصنيف املواد، واستعمال مكاييل وموازين مختلفة وحتى نهاية 

 
 
 مرحلة التحضير، ت

ّ
موف 

ُّ
عل ة ومثيرة ومفيدة للتَّ  (.األطفاللدى  ر جميعها فرصة غنيَّ
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 للمربية

ة قصص تتناول موضوع التَّ  عرُّف على عدَّ ة  ،مختلفة من املأكوالت وتتناول أنواع ،غذيةبعد التَّ مكن القيام بعدَّ ي 

 :، منهافعاليات

تحضير املواد وخلطها ( ... وخبز أنواع مختلفة من الكعكتقشير، تقطيع، هرس، شواء)طهي مأكوالت مختلفة  -

ة. حسب املعلومات  الواردة في القصَّ

ن معروضات ألنواع مأكوالت مختلفة وعرض القصص التي تحتوي على هذه املأكوالت - تحضير معرض يتضمَّ

عاون مع األهل(. قام املعرض بالتَّ  )ي 

 .فيها واألفكار املركزية ،تصميم وتزيين معروضات وبسطات تعرض محتوى الكتب: ادسةالفعالية الس  

 وكعك العيد. دالفواكه، تغريالنوع: ذرة ساخنة، وجبة فطور، ملك  أمثلة على قصص من هذا

قراءة قصص وقصائد أو االستماع إلى أغان تتناول  بعدضير كتاب صفي للطبخ : تحابعةالفعالية الس  

 
َّ
 غذية وأنواع مأكوالت مختلفة.موضوع الت

ة التي تتناول موضوع املأكوالت أن تشكل نق مكن لجميع النصوص األدبيَّ طة انطالق لتحضير كتب للطبخ في ي 

ة وتتناولها من عدة جوانب مع  ية القصَّ وضة. بعد أن تقرأ املرب ّ نات تسعى إلى تحضير املقادير ومكو ّ  األطفالالرَّ

ة.  الطعام التي تتناولها كل قصَّ

 نات الطعام ألنواع املأكوالت املختلفة ونضعها في كراس أو كتا  للطبخ.نقوم بجمع مكو ّ  -

لة أو لكل طفل من بيته مقادير حضر ي   - ل إلحدى املأكوالتكعكته املفضَّ لديه، ثّم تجمع املرّبية مقادير  ةاملفضَّ

وضة.  املأكوالت املختلفة في كتا  الطبخ بالرَّ

نات، املواد املستعملة املشتركة، املواد املختلفة، أنواع الطعام( ونقارن - بين مقارنة بين املقادير املختلفة )املكو ّ

تها وفائدتها للجسم، وتصنيفها تحت نوع من أنواع السُّ  م الغذائي )نشويات، املقادير من حيث أهميَّ
َّ
بروتينات، ل

 ...(.تدهنّيا

وضة.-  نطهو ونطبخ ونخبز ونوثق جميع مراحل العمل في الرَّ

ذ اختيار طريقة توثيق معينة كي يكون التَّ  م.من املحبَّ
َّ
 وثيق بشكل منهجّي ومنظ
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  اليةالفع
 
ة،  رسومات حول  فعاليات :امنةالث  القصَّ

ّص املكتو ،  غة املنطوقة )الكالم( أو بواسطة النَّ
ّ
نتواصل في البيئة التي نحيا بها وفي حياتنا العادية بالل

ّص ت، اإليماءاالحركاتلرموز )الرسومات، الرقصات، باإلضافة إلى التواصل بلغة ا كمل الرُّسومات النَّ
 
(، ت

 وتثريه. 

ة ت ن رسومات القصص والفعاليات املصاحبة لألعمال الفنيَّ
ّ
عامل مع أنواع مختلفة من من التَّ  األطفالمك 

 النُّصوص والّرموز. 

ا   : باإلمكان أيضا

ية مختلفة، وطرق الّرسم املختلفة لعدد من الرّسامين.-  التعرُّف على لوحات فن ّ

بط بين النص وبين الرَّسم أو الصورة املقاب- ة.الرَّ  لة له في القصَّ

ة، ويمكن طرح نقاط للتداول - وحة للنّص املقابل لها في القصَّ
َّ
مكن إجراء نقاش أو حوار حول مالءمة الل ي 

 حولها، مثل: هل تكمل الرُّسومات النَّص؟ هل تثريه؟ 

نوا محتوى النَّ - خم ّ
مكن لألطفال أن ي   ص من خالل صورة الغالف.ي 

فل أن ي-
ّ
مكن للط  ّص )وتمب تنّبأي  ص املطبوع باالعتماد على الرُّسومات املقابلة للنَّ فرصة كون هذه ضمون النَّ

 سانحة لفحص مدى مالءمة الرَّسم للّنص املطبوع(.

م - ية الرَّسم وتطلب من  األطفالأن يرس  بناء  على الّنّص الذي يسمعونه، أو على العكس: أن تعرض املرب ّ

ية ما يقوله محاولة تأليف نص مالئم للرَّ  األطفال  (.األطفالسم )تكتب املرب ّ

باٍت  ناعةص - بار بمساعدة) بالّرسومات ومزدانة مكتوبة كتي ّ  (.الك 

 .البعيدة بمقاصده أو بالنّص  عالقة لها الكت ب بعض في صورٍ  رسم-
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 الفعالية التاسعة
 
 ةات القصَّ قاء مع شخصي  : الل 

مكن ة بين أبطال وشخصيّ " ي  فل، وتمتعه وتنمي  اتللقاءات" الخياليَّ
ّ
ي الط 

ّ
القصص واألغاني املختلفة أن تسل

عنده الّتفكير اإلبداعّي وحّس الفكاهة، والخيال املجّنح، واملقدرة على إيجاد أوجه الشبه واالختالف بين 

 الشخصيات املختلفة.

في القصص وعندما يفهمون بعمق تسلسل األحداث  ،على قصص عديدة وأغان كثيرة األطفالف عندما يتعرَّ 

 األطفالوسلوك شخصياتها، فإّنهم يلّمون بمجموعة كبيرة من الشخصيات التي تعرفوا عليها، وعندها يستطيع 

 إجراء لقاء مشترك بين هذه الشخصيات.

 
ّ
مكن لهذا الل  ر بألبسة شخصيات القصص واألغاني املختلفةي 

ُّ
أو  ،قاء أن يتّم عن طريق تمثيل األدوار، والتنك

 .األطفاليلها من قبل صنع دمى وتفع

قاء مع حيوان ظهر في قصص مختلفة مثل: األرنب الذي ظهر في أغنية "قال األرنب ألّم -
ّ
مكن إجراء الل  ه" وبين ي 

ة "أرنب كرمة".  األرنب الذي ظهر في قصَّ

 ماذا يمكن أن يحدث لو التقى الفيل في قصة "اإلطفائي الشجاع" مع الفيل في قصة "جزاء اإلحسان"؟-

 تتحّدث جنيات وساحرات وملكات وأميرات من قصص مختلفة عن حكاياتهّن وما حدث معهّن. أن-

- 
َّ
ة. أّي ألعا  ماذا كان يحصل لو وافق األ  في قصة "أبي تعال العب معي" على الل عب مع ابنه في بداية القصَّ

فل، أي ألعا  تح
ّ
ّب أن تلعبها مع والدك؟ كيف كانوا سيلعبون؟ ملاذا اختاروا هذه األلعا ؟ لو كنت مكان الط 

 تلعبونها وأين؟

 

 

 ةقصَّ ال قراءة بعدتأليف أغنية : الفعالية العاشرة 

مكن  بالقصصاإلملام بعد  ة واملوضوع الذي تتناوله، ي  مكن لألطفال أن يحاولوا تأليف أغنية تالئم روح القصَّ ي 

فوا قصيدة ويرددوها.
ّ
 لألطفال أن يؤل
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ة ستعماالت ا :ةعشر  الفعالية الحادية  عةمتنو   لغويَّ

 
ُّ
ر الل غة املكتوبة هو جزء من اإلثراء والّتنوُّ

ُّ
ل استعمال الل

ّ
شك 

ل أن ي  فل، لذلك من املفضَّ
ّ
غوي في بيئة الط 

حتذى أمام  ا ي  صوص املكتوبة املختلفة في األطفالالبالغون نموذج  ، وأن يستعملوا القراءة والكتابة والنُّ

 تهم.سياقات مختلفة وحسب حاجا

 باإلمكان أن يتم:

إعداد جريدة: اختيار اسم للجريدة، تقسيم الجريدة إلى موضوعات، مكونات كتابة املقال )عنوان رئيس ّي -

 ة والفنيَّ صوص اإلخباريَّ وعنوان فرعّي(، صور مالئمة للمقاالت والنُّ 
َّ
 ربوية املختلفة، تنسيق الجريدة.ة والت

ة، ترفيهيَّ املقارنة بين جرائد ومجالت مختلفة: - نة، أنواع الجرائد أو املجالت )إخباريَّ ة، تسويق ألغراض معيَّ

ة،( فترة إصدار الجريدة أو املجطبية. ة، أسبوعيَّ ة( لة )شهريَّ مقارنة حسب جمهور القراء )الكبار،  فصليَّ

ساء(.
ّ
 الصغار، الن 

 ماذا تحتوي الجريدة؟-

ن في الجريدة، ية أن تجمع جميع املقاالت في إضبارة )دوسيه(  حوار ومحادثة حول مقال أو خبر معيَّ بإمكان املرب ّ

نة وتتم مراجعتها مع   كل فترة حسب االحتياجات وحسب موضوع املقال أو الخبر. األطفالمعيَّ

وضة والبستان  :ةعشر  الثانية الفعالية  ة في الرَّ فليَّ
 
 استعمال الكتابة الط 

عب اإليهام-
َّ
مشتريات، ي والتمثيلي، على سبيل املثال في ر كن الحانوت )قائمة استعمال الكتابة كجزء من الل

مات )رسم هندس ي  فات طّبية، بطاقات زيارة للمرض ى(الطبيب )وص وضع أسعار على األغراض( املجسَّ

فل بناؤه( مطعم
ّ
 فاتورة حسا (. )قائمة طعام، قائمة أسعار، وتخطيط ملا يخطط الط 

 

 نلعب بالكلمات  - 

نّمي األلعا
 
فكير عند ت ة املختلفة التَّ  األطفال  الكالميَّ

ُّ
ها تطور عندهم القدرة ، وتثري قاموسهم الل غوي كما أنَّ

عب، واستعمال املوارد 
َّ
ور لل خصيص، والقدرة على االستماع واالصغاء، واالنتظار بالدَّ عميم والتَّ على التَّ

ة، مثل: قاموس املنجد، األطلس، املوسوعات، الكتب   .ختلفة(املعلومات املوموارد الّتعليميَّ
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 : ةعشر  الثالثة الفعالية
َّ
 بالكلمات عبالل

 

وضةكلمة وعكسها - مكن تقسيم الرَّ إلى مجموعتين مجموعة تقول كلمة واملجموعة املقابلة يجب أن  : ي 

ة(.  تقول عكسها )فعالية جماعيَّ

مكن  ية تنفيذي  ة بشكل فردي )املرب ّ فل-الفعاليَّ
ّ
 ل(.طف-( أو )طفلالط 

 
ا ألغراض معّينة و كلمات مسجوعة - من بينها كلمتين على نفس  اختارو يأن  األطفالعلى : نعرض صور 

 الوزن.

فلتأليف كلمة تالئم اسم  -
ّ
: نجوان األطفالمجموعة  أسماءوتأليف أغنية أو قصيدة تحوي  الط 

 
، مثال

 الجوعان، نجالء الحسناء، شادي الهادي، أميرة الصغيرة....

 

 
ية من ممكن  اتيةؤ ن يأ األطفالأن تطلب املرب ّ

ّ
يقومون أو أن تكون مهمة  ،لفوا أحجيات بقواهم الذ

 بمساعدة األهل.بتنفيذها 

ل من   الكلمةالحرف األوَّ

فل انتباه توجيه الى وتهدف ،السمع حاسة على لعا األ هذه تعتمد
ّ
 ومعانيها والكلمات لأللفاظ الط 

 .الجملة في وقعهاوم

 

 بحركات ويقومون ،وسهام وسها سامي: يقف"  ؟"س" بحرف اسمه يبدأ من: " الاألطف ليأاس -أ

 الدُّ  ضربات تالئم
ّ
 .بها تقومين التي ف

 (.س) بل( سين) تقولي ال أي لفظه، بل الحرف، اسم املرحلة هذه فيتذكري  ال

 .س   س   َس : الحرف لفظ مع الحركة ذكر ايض  أ ن  يحس  

 

فل ذلك وعلى ،وضةرَّ ال في طفل اسم من حرف اول  الفظي -ب
ّ
 بحركات يقومو  يقف نأ الط 

 .نةمعيَّ 

 .الصف في واحد ولد من أكثر مسا بداية يكون  قد الحرف هذا نَّ أ لىإ انتبهي

 .قبل تنفيذها بها القيامى عل األطفال مقدرة من تأكدي ولذلك سبقها، مما صعبأ املرحلة هذه

 :مثال الصف في ى أخرى إل فعالية من االنتقال فترات هذه سماءاأل  لعبة تالئم
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 .حون الصُّ  يغسلون ( م) بحرف سماؤهمأ تبتدئ الذين األطفال

 .لخإ...  الطاوالت يرتبون ( ع) بحرف سماؤهمأ تبدأ والذين

ل  الحرف أصوات في تشابه --ج ية تقوم-الكلمة من األوَّ ة من رسومات بعرض املرب ّ فل على القصَّ
ّ
 الط 

ر التي للكلمة ل األوَّ  الحرف صوت يلفظ أن منه وتطلب وحة عنها تعب ّ
َّ
 ...( بنت بيت، شجرة،) الل

وت-د ل  للحرف الشاذ الصَّ ية تقوم-الكلمة في األوَّ فل على رسومات عدة بعرض املرب ّ
ّ
 أن منه وتطلب الط 

وحتين إلى يشير
ّ
  بنفس تبدآن اللتين الصورتين أو الل

َّ
 تبدأ التي الصورة إلى اإلشارة ثمَّ  ومن فظ،الل

اذا بالصوت
ّ
 . لش

ام، يستعملونني لتنظيف الجسم واسمي يبدأ الحّم في األطفال )أنا موجودة على  أحجيات عرض-ه

 يوينزلون، اسميصعدون على ظهري  األطفالأنا موجودة في الساحة يلعب عندي ، صابون  =ص حرفب

 سحسيلة(. =يبدأ   س

 

  وجهأ 
َّ
 الكلمات بين بهالش

 :كلمات متشابهة في بداياتها -أ

شديدم لمة،ك الفظي
ّ
 بذات تبدأ بكلمات تياناإل األطفال من واطلبي ،بدايتها على ع الت

 :اللفظ

  –تين : توت
 
 .جميل – جبل – جاموس – جرو  – جمل –رتم –اح ّف ت

 

 :كلمات متشابهة في نهايتها - 

 :الحرف نفسب تنتهي بكلمات تياناإل منهم وتطلبين كلمة تلفظين

 .فروج – درج – دجاج: سياج

 .هر  – ضر  – شر : لعب

 :مثل معين بلفظ تنتهي التي غانيواأل  ناشيداأل  بعض نذكر نأ يمكن كما

  يلّي بستاني يا بستاني
َّ
 انيوربّ  منيعل
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 .مقابلها خرى األ  النهاية مع وتشابهها النهاية على دونشد ّ 

 :طفالأ أسماء يضاأن نذكر أ يمكن

 .سناء – رجاء –وفاء – هناء: صفاء

 :نهايتها في تشبهها خرى أ جملة يقولون  األطفال عيود معينة، جملة قولي-ج

 أ
 
  هال

 
 ارالّد  فتوشرَّ  جيتونا**               بالزوار وسهال

  نام
ّ
  وقوم يربك

ّ
ّ  وشوف **يربك  بتصير كيف ةحَّ الص 

 

 كأس –جرس                           درج –دار 

 با  – كتا            صمغ – صورة

 حمار – رفا           كرس ي – كتا 

 ةلعب – ةطاب                  طاولة –طبل 

 

 :رةالكلمة املتكر   

 الكلمات هذه من واحدة تكون  نأ على( كلمات 5 نع قّل ت ال) الكلمات من اعدد   قولي -أ

 الاألطف يصغي (.طاولة – كتا  – خزانة – كتا  – كرس ي: )مثل: مرتين رةمتكر ّ 

 بعد الإ يجيبوا الأ منهم اطلبي ،رةتكرّ امل الكلمات اكتشاف ويحاولون  لكلماتا إلى

 .الكلمات جميع لىإ يستمعوا نأ

 من قليل بعدد ابدئي ،كلمة كل حروف وأ الكلمات، معاني بينهنا  عالقة ال

 الكلمات مواضع استبدلي. الصعوبة في وتدرجي طفاللأل  املألوفة الكلمات

 .خرى أو  جملة بين املتكررة
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 وقف السياج، على عصفور  وقف: )مثل ،مرتين كلمة فيها دتتردَّ  معقولة، جملة قولي - 

 
 
  شتاقأ يننَّ أل  النزهة لىإ والدي خذنيأ: )أو (طار ثم قليال

ّ
 (.نزهة في ها للذ

 .رةكرَّ امل الكلمة ليكتشفوا للجملة األطفال يصغي

 

 
 
 :اقصةالكلمة الن

 هذه هي ما يكتشفوا نأ وعليهم ناقصة، كلمة فيها جملة ستقولين نكأب طفاللأل  أوضحي

 .الناقصة الكلمة

 .منك ناسبةم بأيماءة الجملة، في اقصةالنّ  الكلمة مكان برزيأ

 أ تقولي نأ نيحس   نموذج إلعطاء
 
  وال

 
 كاملة، الجملة هذه نَّ أ تذكري  نأو  كاملة، جملة

 :مثل الجملة، من كلمة ذلك بعدتحذفين و 

فل ذهب
ّ
 .املدرسة لىإ الط 

 .املدرسة لىإ .......... ذهب

فل بذه
ّ
 .املدرسة...  الط 

فل ذهب
ّ
 ............. لىإ الط 

فل يميز نأ بعد
ّ
  الجملة ر يكر ّ  نأ منه اطلبي الناقصة، الكلمة الط 

 
 عادةاإل  هذه ففي ،كاملة

فل يختبر
ّ
 .ال مأ املعنى جهة من منطقي اقتراحه هل ،نفسه الط 

عبة هذه تعتمد
ُّ
 الناقصة الكلمة فوايكتش نأ األطفال على –والفهم صغاءاإل  على الل

  األطفال يقترح. الجملة بمعنى مستعينين
 
  وعلى مختلفة، حلوال

ّ
 جميع قبول  مةاملعل 

 الكلمة هذه تالئم ال ملاذا طفاللأل  فنوضح املعقول  غير االقتراح اّم أ. املعقولة االقتراحات

 .املوضوع لهذا

 .شاراتإو  ز برمو  مساعدتهم يمكنك الكلمة، اكتشاف في صعوبة األطفال وجد ذاإ

  نأ ودّ ي كلمة أي يحدد نأو  بجملة، لك يهمس ودعيه ،األطفال حدأ ليكإ ادعي.  
 
 حذفت

 ان األطفال وعلى منها، كلمة حذف مع الجملة هو يقول  ذلك وبعد ،ةالجمل تلك من

 .املحذوفة الكلمة يكتشفوا
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فل على السهل من ليس
ّ
 تلكإلى  ويصل الجملة يقول  عندما لذلك الكلمة، يحذف ان الط 

  يهمهم نأ منه اطلبي الكلمة
 
 قبول  يجب ايض  أ وهنا ة،الجمل يكمل ثم الكلمة من بدال

ن ولو املعقولة جاباتاإل 
 
 .بعينها املقصودة الكلمة لم تك

 

ة:   جمع- مثنى-مفردفعاليَّ

ة نة من القصَّ ية باختيار كلمات معيَّ ّ أو بشكٍل عشوائي و  ،تقوم املرب ّ  وتسألهم: الاألطفدها على مسامع ترد 

 (.ثالثة أو أكثر فماذا نقول؟ )بناتوإذا كانوا  ماذا نقول؟ )بنتان(ف، وإذا كانوا اثنتين بنت واحدة

 

 ة تحويل جمل من املفرد إلى املثنى فالجمعفعاليَّ 

ةتقوم ا ية بترديد جملة من القصَّ ا إلى مثنى أو  األطفالوتطلب من أو بشكل عشوائي،  ملرب ّ تحويلها شفهيًّ

 إلى جمع.

ر إلى املؤنث أو 
َّ
ة تحويل من املذك ربفعاليَّ

َّ
ث إلى املذك

َّ
 العكس من املؤن

ية من قصة )أجمل  : تقرأ املرب ّ
 
ه العب كرة قدم ممتاز".األطفالمثال  (: "اليوم التقيت فّواز إنَّ

ية: "اليوم التقيت غدير إنها ...  ".قدم ممتازةالعبة كرة تقول املرب ّ

 

 تقطيع الكلمات الى مقاطع

 . طفل اسم الفظي -أ
ّ
 .... مي – سا=  سامي: ملقاطع االسم عيقط 

ّ  من اطلبي ثمَّ  ع،مقط كل مع بلطف يصفقوا نأ األطفال من اطلبي  نأ طفل كل 

  نأو  اسمه، يذكر
ّ
 املقاطع لعدد االنتباه توجيه يمكن. صفيقالتَّ  مع عهيقط 

 .صفيقتَّ ال اتمرّ  بعدد مستعينين

دمكن أن ي   ّ
ة وتطلب من  ترد  ية كلمات من القصَّ فلاملرب ّ

ّ
ا، ثمَّ عّد امل الط  : أبي )أ تقطيعها شفويًّ

 
 -قاطع مثال

 ن(.ابي = مقطع

 مقاطع(. 3رة =  –َج  –شجرة )َش 

 بيت  )مقطع واحد(.
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ة صولهأو  قطيعالتَّ  تفاصيلفي  هنا خوضن ال غويَّ
ُّ
 قدرةامل على نعتمد بل ،الل

فل لدى ةيَّ الطبيع
ّ
 .قاطعم إلى الكلمة تقسيم في الط 

 

 الد   على اضربي - 
ّ
ّ  من واطلبي ،ثالث وأ اثنتين وأ ضربة ف  ربات،الضّ  دَّ يع   نأ طفل كل 

 ووا  أالص مدى افحص ي ،يقفعليه أن  اسمه مقاطع عدد اعدده مءال ذاإو 

 .وقوفهم أثناء األطفال عند الخطأ

  هذه
َ
 األطفال كان ذاإ فقط استعمالها ويجب ،امّما سبقه صعبأ الفعالّية

لعبة. العد يعرفون 
ُّ
 ولديهم املقدرة على تنفيذ ال

 

 

 :مجموعة مقاطع

عبة هذه فيينطق األطفال 
ُّ
 الكلمة تعّرفوا علىي نأ املستمعين وعلى قة،متفر ّ  بمقاطع الل

  التى
َّ
 .املقاطع هذه منها بتترك

  الغرفة، خارج لىإ يخرج نأ طفل من اطلبي
 
 عددها إلى مجموعات فالصّ  مَّ قومي بتقسيمث

 .ان  معيَّ  امقطع   فرقة لكل ديحد ّ  ة،املقصود الكلمة مقاطع عددك

فل يدخل
ّ
 بها، الخاص املقطع فرقة كلُّ  تقول ف نة،معيَّ  شارةإ حسب الخارج في الذي الط 

فل وعلى(. ةس) –( ر) –( مد: )خرى األ  تلو الواحدة
ّ
 يه دةملقصو االكلمة  نَّ أ يكتشف نأ الط 

 ".ةمدرس" كلمة

 .عوبةالصُّ  في جيتدرَّ  ثم بسيطة كلمات البداية في األطفال على اقترحي

عبة هذه تتطلب
ُّ
  واملقدرة االنتباه من عالية درجة الل

ُّ
 كان إذا الوَّ أ افحص ي ولذلك غوية،الل

 يمتلكون املقدرة على املشاركة فيها. األطفال
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 تحضير قائمة مقاطع-

ة تحضير قائم- نة معينة. الكلمات ة تحوي جميع كلمات قصَّ نة من مقطعين، قائمة للكلمات املكوَّ املكوَّ

نة من مقطع واحد وإجراء مقارنة ب )من ناحية عدد  مين القوائمن ثالثة مقاطع، وقائمة للكلمات املكوَّ

: من أكثر 
 
ا؟(.و الكلمات املوجودة، مثال  من أقّل عدد 

 

 تركيب كلمات من مقاطع 

ة، وتطلب من  تقوم ية باختيار بعض الكلمات من القصَّ ا، بينما تكتب  األطفالاملرب ّ تقطيع الكلمات شفهيًّ

ية  اعتباطّي، مقطعين بشكٍل  طفٍل  تبعثر البطاقات، ويختار كلُّ  ثمَّ ، مقطع على بطاقة كلَّ  تقوم املرب ّ

فلوتطلب من  ،بقراءة املقطع املوجود على البطاقتين
ّ
ى كلمة )حتى لو لم يكن هناك معنى إل تحويلهما الط 

فلللكلمة فالهدف هنا هو فحص قدرة 
ّ
ة هناوال  ،ةعلى تركيب املقاطع من ناحية صوتيَّ  الط  ملعاني  أهميَّ

 الكلمات(. 

 

 

 شتقاقاستعمال كلمات الجذر واال 

ه العب  فل .... إنَّ
ّ
: لعب الط 

َ
فل مثال

ّ
ة على مسامع الط  قَرة من قصَّ ية ف 

ّ
عبةممتاز...  تقرأ املرب 

ُّ
 الجميلة... الل

 ّ ية الكلمات )لعب، العب، دترد  عبة املرب ّ
ُّ
 : ماذا نسمع هنا؟ األطفال...( وتسأل الل

ية أنَّ هذه الكلمات تنتمي إلى عائلة الجذر  تطلب منهم ذكر كلمات جديدة  لعببعد أن توضح لهم املرب ّ

 على نفس املبدأ )يلعبون، نلعب، لعبنا، العبة...(.

عر فال
َ
غة العربية من خالل حروف على ت

 
وضة مطبخ الل  الرَّ

وضة، في األطفال قلو  إلى والبهجة السرور من جّو  إدخال املفضل من وضة طبخملو  الرَّ ةخا ةمكان الرَّ  صَّ

نة أكالت أو كعك تحضير فعاليات في االندماج يحّبون  األطفالف ،األطفال قلو  في  باإلمكان لذلك ،معيَّ

 .املتعة هذه خالل من لإلثراء ملطبخا استغالل
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ات َرحة فعالي 
َ
 :مقت

 الحروف كعكة يصنعون  األطفال

 : املقادير

 مذابة زبدة غم 222

 س   كأس 3/4
َّ
 رك

 من ال ناكأس
َّ
 حينط

 ميبل  ناملعقت

 

حضير طريقة
َّ
 الت

كر+الزبدة مزيج نخلط  امليبل+ىالسُّ

حين نضيف
َّ
 ونخلط الط

الجة في الخليط نضع
ّ
 ساعة نصف ةملدَّ  الث

مكن ية بمساعدة-الحروف صورة على الكعك وتقطيع قوالب إحضار ي    .املرب ّ

ية تنتهز الكعك خبز بعد عرُّف على الحروف، على أسمائها ) املوضوع حول  محادثة لتطوير الفرصة املرب ّ التَّ

غوي  القاموس إثراء الحروف، لفظ كلمات، تركيب وأصواتها وأشكالها،
ُّ
فل الل

ّ
 (.للط 

 مك
 
نات كرات الش  وكوالطةو  

 ةغم شوكوالطة مرَّ  122

 كأس ماء 3/4

 غم مرجرين 25

 أكياس نايلون  2

 كيس بسكويت 2

زيين استعمال جوز الهند 
ّ
مكن للت   ي 
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حضير
َّ
 طريقة الت

 نضع البسكويت داخل النايلون. 

 وه. ا ونعطيه لألطفال ليكسر د  نضع النايلون داخل كيس نايلون ثان، ونربطه جي ّ 

 واسع. بعد تكسير البسكويت نضعه في إناٍء 

 ة دقيقة.نعطي ألطفال آخرين مهمة تكسير الشوكوالطة، ووضعها مع املرجرين واملاء في امليكروجال ملدَّ 

 بعد ذلك نضيفها للبسكويت الذي في اإلناء.

ا.
 
 نخلط حتى يصبح الخليط متماسك

 جوز الهند للتزيين. نرشُّ 

 
ّ
  ب األيدي باملاءنرط 

ية الفرصة لتعريف  نتهزتبصنع أشكال الحروف بدل الكرات. و نقوم  على الحروف وأشكالها  األطفالاملرب ّ

 وأصواتها.

مكن لكّل طفل أن يحاول ترتيب وإنتاج كلمة معيَّ   وي 
 
 في ضعها ة وو في صينيَّ  نة، أو كتابة اسمه مثال

َّ
 الجةالث

مان واملكان   استعمال ظروف الزَّ

ية من ا صورة ما تطلب املرب ّ فل أن يصف شفهيًّ
ّ
مان  ،الط  ة مع استعمال ظروف الزَّ أو رسمة ما بالقصَّ

 واملكان.

اولة.
ّ
 وجدت الكرة تحت الط

 
َّ

فل فوق الش
ّ
 جرة.صعَد الط 

 ّ مكن للمربية أن توج  فل بأسئلتها إلى استعمال هذه ي 
ّ
روفه الط 

ُّ
فل الذي في  نأي فتسأل: الظ

ّ
صعَد الط 

 
َّ

ة؟ )فوق الش  جرة(.القصَّ
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غة  :ةابعة عشر الفعالية الر  
 
 سائل االتصال واإلعالم املختلفةوو الل

 : مسلسالت، حكايات،هاة مختلفة منلوسائل اتصال مختلفة، ويتعرفون على أنواع أدبيَّ  األطفاليتعرَّض 

عة وأن نثير فضولهم وأن نطلعهم على االستعماالت امل ،األطفال وعيدعايات... ومن املفضل أن نزيد  ّ
تنو 

 في وسائل االتصال املختلفة. املستخدمةللغة 

 

قترحة:   فعاليات م 

وإجراء مناقشة  ،من الجرائد في مجموعة صغيرة األطفالقراءة إعالنات أو مقاالت أو اخبار أحضرها -

 هذه القراءة. بعد

 

 وكيفية عرضه، وبين خبر عرضه التلفاز. ّصحيفةإجراء مقارنة بين خبر في ال-

 

  األطفال إطالع-
ُّ
عايات في التلفاز، والراديو والجريدة وإجراء املقارنة من حيث الل ّ

ل واستعما ،غةعلى الد 

 سومات.ور أو املوسيقى والرُّ الصُّ 

 

نة، أغان قصص معيَّ ل باألطفا، اهتمامات األطفالإنتاج صحيفة صّفية تحتوي على: مواضيع يهتم بها -

 تعلموها، قصائد.

 

 

 

ةشرة: الفعالية الخامسة ع ة ترفيهيَّ   ألعاب لغويَّ

 )بينجو( عرفت الكلمة

ر مجال القراءة عند  ّ
ية هي فعالية تدعم وتطو  فلفعالية إيجاد كلمات ترددها املرب ّ

ّ
)ابتداء من مرحلة  الط 

ا بمرحلة تخمين الكلو صويرية القراءة التَّ  ة(. حتى الوصول مات مرور   إلى مرحلة القراءة األورتجرافيَّ

 ف على الكلمات.عرُّ ات مختلفة ملحاولة التَّ رهم استراتيجيّ هم وتطوُّ بناء على نمو ّ  طفالاأل يستعمل 

 :أنشطة مقترحة

ية على لوح كبير عدَّ -  ة كلمات مرتبة بهذا الشكلتعرض املرب ّ

   

   

   

في  طفل ينجح األطفال(. على كّل  تناسب قدراتوتكتب في كل خانة كلمة معينة مالئمة وسهلة للقراءة )

فل ،لمة أن يحيطها بدائرة بقلم التوشقراءة ك
ّ
الذي ينجح بعمل بينجو بخط أفقي او عامودي أو  الط 

 مائل هو الفائز.
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ة الكلماتت نفس فكرة اللوح ولكن يتم وضع صور على اللوح بدل الكلمات. و - في صندوق تعرض املربيَّ

فل، يجب على رآخ
ّ
 ورة. أن يلصق الكلمة فوق الصّ  الط 

ّ
الذي ينجح بمعرفة ثالثة كلمات بشكل  فلالط 

 عامودي أو مائل يكون هو الفائز. أفقي،

ية تنفيذ الفعالية تستطيع- ة أكبر، املرب ّ بشكل ينّمي اإلدراك والتمييز البصري  مع أطفال في مرحلة عمريَّ

 تضع . همعند
َّ
ندوق، نفس الكلمات وتضعوح كلمات على الل فلوعلى  في الصُّ

ّ
ا الكلمة أن يميز ب الط  صريًّ

فلاملشابهه لكلمة معينة وأن يضعها فوقها، 
ّ
 ئز.نجح بتكوين بينجو يكون هو الفاالذي ي الط 

 

 إنتاج كتاب بمساعدة األهل :ةادسة عشر الس   يةالفعال

 
ا من الحميمية ا من املشاركة وجوًّ ويتيح أمام  ،تخلق مشاركة األهل ألطفالهم في الفعاليات املختلفة جوًّ

 التعرُّف بشكل عميق على القصص.األطفال 

مكن أن تتّم هذه املشاركة من خالل  : ي 

وضة.-  دعوة األهل للقيام بفعاليات إنتاج قصص مشتركة مع أطفالهم في الرَّ

 ّ ا اقتراحاٍت لذا يجب أن نحض  ة التي يحبّ  ر مسبق   من قبل األطفال بالنسبة للقصَّ
َّ
شاور مع ون إنتاجها وبالت

 األهل.

ة.بإمكان كل أ-  هل أن يشاركوا طفلهم في لحظات والدته وبإمكانهم توثيق ذلك في قصَّ

ة.كتابة قصص خياليَّ -  ة/قصص تعبر عن مخاوف األطفال/ قصص فكاهيَّ

ة.- ة يقوم األهل واألطفال برسم أحداث القصَّ  بعد كتابة القصَّ

ة ية أو  يمكن في هذه الفعاليات تشجيع األطفال على سرد األحداث، وحبك حبكة القصَّ بمساعدة املرب ّ

ة: كيف حدث ذلك؟ ملاذا حدث؟  هة للطفل تساعده على تأليف القصَّ مكن توجيه أسئلة موجَّ األهل، وي 

 أين؟ من فعل ذلك؟

وضة : دعوةعشرةابعة الفعالية الس    كاتب قصة للرَّ

- 
ّ
وضة. ةفدعوة مؤل  ة إلى الرَّ  /مؤلف قصَّ

ة بتقديم نموذ  ف في الفعاليَّ
ّ
ة أمام األهل )خفض ورفع يقوم املؤل  وت، ج لطريقة قراءة القصَّ الصَّ

 استعمال تعابير الوجه(.
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وضة. تقوم الجدَّ أو جدَّ  يمكن دعوة جّد - ة على مسامع األطفالة إلى الرَّ أو على مسامع أهلهم  ة بسرد قصَّ

ا.  أيض 

 

 
 
نة عرض عشرة: امنةالفعالية الث  أشرطة فيديو لقصص معيَّ

 للعرض. شرطة فيديوأحولت إلى هناك بعض القصص التي 

ق  :رحةتأنشطة م 

ة لقصة معروفة لألطفال.-  مشاهدة شريط قصَّ

ة في شريط فيديو.- ية وبين رؤية القصَّ ة من املرب ّ  مقارنة بين االستماع إلى القصَّ

 تين.ة في كلتي القصَّ بين األفكار الرئيسيَّ ة مقارن-

ة-  ور املوبين الصُّ  ،مقارنة بين رسومات القصَّ
َّ
 ريط.عروضة في الش

 هاية والبداية.املقارنة بين الن ّ -

وضة.- نة وعرضها في الرَّ ف تحتوي على رسومات ونصوص قصص معيَّ  تحضير عارضة في الصَّ

  : البحثعشرةاسعة الفعالية التّ 
َّ
ق حول سؤال أو موضوع معين.والت  عم 

ية الفعلي قصير األمد أو طويل األمد مكن أن يكون عمل املرب ّ ق هذا بمدى اهتمام األطفاي 
َّ
ل ، ويتعل

 وتفاعلهم بالنسبة لسؤال البحث.

مكن أن تثير حب االستطالع عند األطفال:  هناك عدة اقتراحات ألسئلة بحث ي 

ف أغنية؟" فعاليات وأ
ّ
 من يكتبها وملاذا؟: سئلة حول األغاني وفكرة األغنية"كيف نؤل 

هم يلاأو بمساعدة أه ،تأليف أغان وقصائد بأنفسهم تشجيع األطفال على ،"لقد ألفت أغنية/ قصيدة"

 حول موضوع معين.

د كلمات" يتم اختيار اسم غرض معين تم ذكره في القصيدة/األغنية والقيام بإجراء  "ليست األغنية مجرَّ

مكن إجراء البحث بمساعدة األهل.  بحث حوله. ي 

عة...  فعاليات منوَّ
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تجميع قصص قديمة موجودة في بيت األهل أو األجداد، املاض ي: في فعاليات حول كتب وقصص كتبت 

 قارنة بين هذه القصص وقصص اليوم.وإجراء م

 فعاليات مثل: فكاهات، أحجيات.-

مكن االستعانة باألهل، أو األجداد  وضة" ي  وضة.لقراءة قصَّ "ساعة قصة في الرَّ  ة لألطفال في الرَّ

فتر ة متسلسلة من طفل إلى طفل" يكتب األهل بمسا"قصَّ  فل قصة على دفتر، وينتقل هذا الدَّ
ّ
عدة الط 

ك ة، وهكذا.إلى عائلة طفل آخر وي   مل األهل أحداث القصَّ

ة م"فعاليات إلبراز مراحل تطوُّ  ةر القصَّ  "متكاملة ن الورقة الفارغة إلى قصَّ

ا من قصة وتنتقل إلى طفل آخر كي يكمل القسم الذي ي ة روضة" كل طفل يكتب ويؤلف جزء   ،ليه"قصَّ

 
ّ
 مع إبقاء نهاية مفتوحة لتمك 

ّ
ة.ن الط   فل الذي يليه من إكمال القصَّ

مكن أن نطلب من األطفال أن يحضروا صور   لألماكن التي يجلسون ويقرأون القصص فيها في بيوتهم.  اي 

ة، من يجلس لالستماع؟  يقومون بعد ذلك بمحادثة حول املكان، القصص، من يقرأ القصَّ

ا ا  ل لتطرُّق إلى األمور املشتركة في جميع البيوت والعائالت، ومن املهم إتاحة الفرصة لألطفامن املهم جدًّ

غوي عن أنفسهم.
ُّ
عبير الل  للتَّ

ا، أو يحضر صورة لغرض  ن  ا معيَّ "لو كنت أستطيع الكالم لكنت حكيت لكم"، يختار كل طفل غرض 

ث   معين ويتحدَّ
 
 : "غصن شجرة، حديقة مهملة...".باسمه، مثال

وضة" وضة. تاريخ الرَّ ة موضع الرَّ ، ةاملعماريَّ  هاخرائطوفترة إقامتها وبنائها وإحضار  كان يا ما كان" قصَّ

وضة. مات قديمات في الرَّ
ّ
وضة، ذكريات معل  وضة، ذكريات لألهل في الرَّ  قصص األهل حول الرَّ

 

 

 

 

 

 



52                                                                 
                   

 

 األطفالصص مقترحة لرياض ق

ةف األطفالمجموعات قصص استعملت في رياض   ي مسيرة الكتاب ومكتبتي البيتيَّ

 املؤلف اسم القصه 

 ميساء فقيه  ... ولكن لمى يا مفيد الحاسو  1

 حنا أبو حنا  نغام أدنيا ال 2

 ترجمة/  ستاين سيلفر شل الشجرة الكريمة  3

  علي فاضل

 إيريك كارل  اليسروعة الجائعة 4

 إلهام تابري دويري  كشكش ال يشبع أبًدا 5

 سامح عبوش ي  وأمل  فارس 6

ة اإلشارة غيا  في 7  نخبة ترجمة/ أفني جيلبرت.ع براعم/ الضوئيَّ

  األساتذة من

  ونزعل؟ نغضب حين نفعل ماذا 8

 

 تجميع/ مودان شوال إعداد

  روزين عماليا

 ترجمة فاضل علي 

 أحمد صوالحة  األلعاب النارية  9

 منى جمةتر / بيرجسترم جونيال برهان يا جبان أنت هل 11

 زريقات

 جهاد عراقي مرجانة 11

ني أستطيع  12  تغريد عارف النجار إنَّ

 تغريد عارف النجار في ليلة مظلمة 13

 أحمد سليمان مملكة الفرسان 14

 تغريد عارف النجار أرنب كرمة 15

 نبيهة راشد جبارين حلزون بلزون 16
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 محمد علي طه الحفلة الكبرى  17

 ة مرجيةبشار  سعيد والبحر 18

 أحمد محمد علي عباد الشمس 19

 سونيا مرش ي حزازير 21

 صفاء عمير تعال العب معي 21

 أحمد سليمان األطفالأجمل  22

 زكريا محمد مغَني املطر 23

 جهاد غوشه عراقي  التوأم  24

 مريم حمد أسرار صندوق األزرار 25

 هاكسيا ميرندا أنف الدمية 26

 إسبانيولي نبيلة: ترجمة

 تغريد النجار  الغول  27

 فاطمة شرف الدين  العمة زيون وشجرة الزيتون  28

 تغريد النجار  عندما دّق ألباب  29

 جليل خزعل  حكاية الفأر سمسم 31

ا 31  لست شقيًّ

 

 صفاء عمير 

 شريف كناعنه  القملة  32

 لجينة األصيل ثوب تفاحة  33

 عبير الطاهر أنا وعمتي 34

 تغريد النجار مدرسة أول يوم 35

 عبير الطاهر وجدت كنًزا 36
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 فاضل علي إنسان 37

 تكون  أن أرادت ما التي السمكة 38

 سمكة

 كور  باول 

 جهشان شكيب: ترجمة

 نادر أبو تامر الريشة السحرية 39

 د. رافع يحيى بائع الدمى 41

 زكريا محمد نّمولة 41

 نادرة يونس الخروف والسمكة والفراشة 42

 الند دعيمروز 

 جهاد عراقي مرجانة 43

 هديل غنيم بينوكيو 44

 هارئيل نيره تستطيع أن تترك إشعارا 45

 عباس ي محمود: ترجمة

 جبارين راشد نبيهة السحرية الهدية 46
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 صغاءاإل لعاب لتطوير أالقسم الثاني: 
 

 وءبالهد زتتميَّ  ل: ألعابوَّ املوضوع األ 

ّ  هذه في   الهدوء ليس لعا األ من لسلةالس 
 
فل حركات ، إّن ةوسيل بل هو اهدف

ّ
 وهي مقصودة وغير كثيرة الط 

فل لدى ليمالسَّ  مّو للنُّ  ضرورّي و  طبيعيّ  ذا أمرهت، و بأصوا مصحوبة
ّ
 لألطفال ماحالسَّ  يجب ولذلك ،الط 

  ةرئيسيَّ  وسيلة فالهدوء ذلك ومعل، كاأل ساعة وفي ة،رَّ الح   ةالفعاليَّ  ساعة في والكالم بالحركة
َّ
 لدى ركيزللت

ط، كما يساعد فق دةاملحدَّ  ةللمهمَّ  االهتمام توجيه وفي املعرقلة، املظاهر تجاهل على ميساعده وهو ،األطفال

ة العالقات من جٍوّ  خلق على الهدوء  .ليمةالسَّ  االجتماعيَّ

 تعال) ؤياوالرُّ ( ج بند – ليَّ إ تعال) معالسَّ : مثل املجاالت فمختل في األطفال انتباه تثير اليةالتّ  لعا األ سلسلة

عبة في تنظيميّ  عامل فهو ،لعا األ الهدوء أمر ضرورّي في جميع(. يسمعني حدأ ال) والحركة( هـ بند – ليَّ إ
ُّ
 .الل

 

 :ليَّ إتعال  .1

 
 
عبة هذه ى جر ت

ُّ
 في اليةالتَّ  اتاالقتراح تختلف ،ّي دائر  نصف بشكل األطفال فيجلس جماعي، بشكل الل

 .كصّف  ألطفال املالئم املستوى  اختاري  ا،صعوبته مستوى 

عبة هذه في (ليَّ إ تعال) لعبة نلعب األطفال هايُّ أ ناآل : " لهم وقولي األطفال لىإ توجهي -أ
ُّ
 نجلس نأ يجب الل

 ..  ساكتين..  ساكتين
َّ
فل اسم سماع من نوالتتمك

ّ
 ".املدعو الط 

د ،خافتصوٍت ب قوليها( ساكتين) كلمة
 
 .املالئم الجوَّ  في األطفال خليكي ت

فل"
ّ
  ويجلس ،فيق اسمه ذكرأ الذي الط 

 
 ".مكانه في حاال

عبة على مثيلالتَّ روح  من ش يء دخالوإل  ،(حاال) كلمة عن عبيرللتَّ  بسرعة، خيرةاأل  الكلماتقولي 
ُّ
 .الل

عبة شرح بعد
ُّ
  الل

ّ
 .لها انموذج   جري أ أي ليها،مث

 اختاري 
َّ
  كنموذج عروضةامل عبةلل

 
  طفال

 
 .اد  جي ّ  تعليماتك ويفهم عاون للتَّ  قابال
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فل - 
ّ
  لىإ ويذهب فيق اسمه، املعلمة تذكر الذي الط 

ّ
 بدون  مكانه لىإ ويرجع اهفيصافح ا،صامت   مةاملعل 

 .خطاه وقع يسمع نأ

 
َّ
فل يستطيع ال فبدونها ا،وتوجيه   اتركيز   املرحلة هذه بتتطل

ّ
 حاول ي. هعضالت على يسيطر نأ الط 

فل
ّ
 أشيدي كهذه حاالت في..  حذائه بسبب وأ الحركي، هنمو ّ  بسبب امّ إ ينجح، ال هولكنَّ  احيان  أ الط 

  محاوالته،ب
ّ
 .فشله ليوعل 

عبة تشرحين عندما
ُّ
  ،الل

ّ
 .صوت خراجإ بدون  يرالسَّ  يمكن كيف بنفسك ليمث 

 

 .ةسويَّ  جميعهم ليكإ يأتون  سمائهمأ ذكر من انتهائك وعند ،األطفال من اعدد   يناد -ج

 فقط، ولدين بدعوة يأابد ضعيفة، فسالنَّ  ضبطعلى  تهمومقدر  محدود األطفال انتباه نَّ أ بما

  األطفال عدد تحديد نَّ إ ،األطفال مقدرة حسب يناملدعوّ  عدد زيادة في جيتدرَّ  ثم
ّ
 املدعوين نيمك 

  تنتهي إلى أن بصبر االنتظار من
ّ
 .ينملدعوّ ا أسماء جميع ذكر من مةاملعل 

 

 تساعدي كي .مكانه لىإ ويرجع كصافحي ا،صامت   ليكإ هفيتوجَّ  ،األطفال حدإلى أ بإصبعك أشيري   -د

  نحو جهتتَّ  نأ يجب اجميع   عينهمأ نَّ أب لهم وضحيأ انتباههم، تركيز في األطفال
ّ
 ال بحيث مة،املعل 

ب املدعّو  الإ فيق
َّ
عبة هذه، تتطل

ُّ
عبة من كثرأ اانتباه   الل

ُّ
 .ابقةالّس  الل

 

  ادعي -ه
 
فل هيتوجَّ  نالجالسي األطفال حدإلى أ صبعهإب يشير مكانك، في ليجلس طفال

ّ
 ليهإ املشار الط 

فل  يصل وعندما ا،صامت  
ّ
  اعي،الّد  مكان املدعو ويجلس يتصافحان اعي،الّد  لىإ املدعّو الط 

َّ
 ميتسل

 .خرآ ولد دعوة في تهمهمَّ 

  ومن ة،جتماعيَّ ا ناحية من مقبولين غير فرادأ هنالك األطفال من مجموعة كل في
َّ
 الأ بيعيالط

ّ . هؤالء يدعى  كي طفلل توجيهك صيغة اّم أ ن،تدعي عندما نتأ وادعيهم ،يدعوهم من نتأ هيوج 

  يدعو
 
 يقوم كيف ى لنر  ندعوه، اهيّ  – ندعوه نأ في يرغب افالن   نَّ إ: "بلباقة قول فت ا،ن  معيَّ  طفال

 ...  هبدور 

 مبعضه على األطفال فتعرَّ لي كوسيلة تستغل بحيث الدراسية، نةالسَّ  بداية تناسب ءسمااأل  ألعا  إنَّ 

  ض، أّماالبع
ّ
 في متهاءمال تنحصر وال ،طوال العام مناسبة تكون  سماءاأل  ألعا  فإنَّ  سنوات، 3-4 ألبناء سبةبالن 

 .فقط نةالسَّ  بداية
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 :(الوشوشة)لعبة الهمس  .2

ّ  كلمة، املعلمة تهمس -أ  تقول : بالعكس وأ ،مرتفع بصوت ألطفالا دهاويرد 
ّ
 بصوت كلمة مةاملعل 

د و  مرتفع، ّ
 .اهمس   الكلمة األطفاليرد 

 

ّ  كلمة، ولد كّل يهمس  -   تلو اواحد   بالهمس األطفال يتعاقب ع،مرتف بصوٍت  الباقون  األطفال دهاويرد 

 .الجلوس حسب بيبالترت ور بالدَّ  القيام من مانع وال خر،اآل 

فل همس يكون  نأ يجب
ّ
فل ذلك قاله ما األطفال ةبقيَّ  ليفهم اواضح   الط 

ّ
 هذه أوضحي ،الط 

عبة بداية مع لهم قطةالنُّ 
ُّ
عبة هذه دمج يمكن. الل

ُّ
 ،األطفال بستان في اتالفعاليّ  جميع في الل

 ففي ،فالصَّ  في املرحلة تلك في تجري  التى بالفعالية عالقة لها التى الكلمات اختيار يمكن بحيث

  نةسَّ ال بداية
 
فل يذكر نأ يمكن مثال

ّ
ّ  اسمه، الط   .البعض بعضهم على فون فيتعرَّ  األطفال دهويرد 

 

 :حد يسمعنيأال  .3

عبة هذه في
ُّ
  فينقترح و  – ةموسيقيَّ  التآ استعمال ل وَّ األ  البند في نقترح – بندان الل

ّ
 انيالث

 .عبالصَّ  لىإ هلالسَّ  من جةمتدر ّ  االقتراحات جميع ،البستان كراس ي استعمال

 

 ادعي ،موسيقية آالت وعليه كرس ي، وسطها في دائرة، شكلعلى  يجلسون  األطفال دعي -أ

 
 
 أّي  خراجإ وبدون  استعمالها بدون  مكانه لىإ ويرجعآلة  يأخذ نأ منه واطلبي ،طفال

 .صوت

ب  
َّ
عبة هذه تتطل

ُّ
  من عاٍل  مستوى  الل

َّ
  ركيزالت

ّ
 اآلالت استعمال نَّ أل  فس،بالنَّ  قةوالث 

ةاملوسيق ة استعمال عن يختلف يَّ  .خرى األ  اآلالت العاديَّ

 وَّ أ اختاري  ،األطفال نجاح تضمنيكي 
 
لها يمكن آالتال  كالد   :بسهولة ووضعها تناو 

ّ
 ف

،
 
  كالجرس خرى أ دواتأ استعمال يمكن ذلك وبعد مثال

 
 .مثال
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عبة لهذه
ُّ
 :صعوبتها درجة حيث من تختلف خرى أ اتمكانيّ إ الل

فل يمسك -
ّ
 مكانها لىإ لةاآل يرجع ثم صوت، أّي  يسمع نأ دون  دائري  بشكل ويمش ي بيده لةاآل الط 

 .رجوعه عند

 
َّ
عبة هذه في جاحالنَّ  فيتوق

ُّ
 سهلة ةالعمليَّ  هذه ليست ،الطبيعي األطفال نضوج مستوى  على الل

 .عيهمشّج  فشلوا فاذا لألطفال،

 يجب ايض  أ وهنا. جع إليكوتر  تدور  وهكذا... جانبهإلى  يجلس ملن يعطيها وهو لطفل لةاآل عطيأ -

..  باآلخر الواحد عالقة هنا االعتبار بعين يؤخذ. اآللة نقل خالل صوت إصدار عدم على التشديد

 .. ملتلّقيبا عطيامل عالقة

المس حين صوت عنه صدري ال بحيث الغرفة، وسط اكرسيًّ  ضعي -  :لألطفال قولي ،ألرضا ي 

 ".الغرفة ألرض مالمسته عند صوتعنه  صدري الو  ،رضاأل  على كرس يال ضعأ كيف انتبهوا" 

 ".الهدوء" فعالية في ةمهمَّ  ناحيةإلى  األطفال انتباه لفتي املعلمة من القول  هذا

 .خراآل  بعد اواحد   العمل بذات ليقوموا األطفال من اعدد   ادعي ذلك بعد

ة ليقوموا هابعد أطفاال وادعي الكراس ي من اعدد   الوسط في ضعي -  هذه تستلزم. ة ذاتهاليَّ بالعم سويَّ

فل من العملية
ّ
 .حولهمن  خرى األ  العوامل وتجاهل التركيز من عال مستوى  الط 

فل يرفع: تعديل ضافةإ يمكن -
ّ
  حذريو  صوت بدون  بهدوء ويسير ،بجسمه ويلصقه الكرس ي الط 

ّ
أال

نة إشارة عند رضاأل  على الكرس ي يضع ثمَّ  بغيره، يصطدم  .بهدوء ويجلس معيَّ

فلينبغي ع
ّ
 .رفاقه عمل مع يتناسب بما يقوم نأو  حوله يدور  ما لكّل  ينتبه نأ االقتراح هذا في لى الط 

عبة هذه تساعد
ُّ
  على الل

ُّ
 في بها القيام يحسن لذلك. دون سحبها بهدوء الكراس ي نقل :مثل حسنة عادات متعل

 .حسنة عادات األطفال لتعليم ةالدراسيَّ  نةالسَّ  بداية
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 وأصداء صواتأ تمييزاني: املوضوع الث

  البيت ففي. ذلك-الكبار نحن – نالحظ ال احيان  أو . صداءواأل  باألصوات حافل بنا املحيط العالم
 
 نسمع مثال

  البا  صواتأ
ُّ
  وعلبة الةوالغّس  ةوالحنفيَّ  والجرس اكبّ والش

ّ
 نسمع كما..  ذلك شابه وما اعةوالّس  قا الث 

  قداحواأل حون كالصُّ  دواتاأل  وأ ثاثاأل تحريك نع ةالّصادر ا االصوات
ّ
 .لخإ..  ناجروالط

  فينسمع و 
ّ
 اس.النّ  أصواتو  والنقل رفالسَّ  طوسائ صوات الّصادرة عنأل ا ارعالش

 صواتأو  وتمزيقها، املواد قص صواتأو  ضحك، وأ بكاء وأ صرا  وأ كالم من ،األطفال صواتأ: البستان وفي

 .الفعاليات فمختل في البستان في بها نقوم مختلفة عمالأ

  جالر ّ ال بين: صواتاأل  فياختالف  هنالك
ّ
 .والهمس را الصُّ  بين – والبكاء حكالضَّ  بين – األطفالو  ساءوالن 

 ل.االستقال عيد في عالماأل  خفقان، الشتاء في ياحوالر ّ  املطر: بها ةخاصَّ  صواتأ واملناسبات وللفصول 

 .ذاناآل  تلتقطها صواتأ على بناء   يمعالسَّ  مييزالتَ  تطويرب تختّص التي  لعا بعض األ السلسلة هذه في قترحن

فل من يطلب
ّ
فل أو ،داةاأل  زيمي ّ  نأ لعا األ هذه في الط 

ّ
 يستعين نأ دون  الصوت، يحدث الذي خراآل  الط 

  وأ كالرؤيا خرى أ بحواس
َّ
 .فقط معلسَّ ا بواسطة املطلو  يعرف نأ عليه بل مس،الل

 نمعيَّ  فعل برد يقوم نأ ايض  أ منه ويطلب ( وت؟الصَّ  صدري   الذي ما)  لعبة وأ( ي؟اسم وما نا؟أ من) لعبة في كما

 زيمي ّ  نأو (. شارتيإ هذه) كلعبة املقصود عدا خرى،األ  صداءواأل  صواتاأل  تجاهل مع عليه، فقمتَّ  صدى مقابل

 املحيط في ليهاإ تمعيس اصوات  أ يميز نأ ايض  أ منه ويطلب( الضائع جد) كلعبة وت،الصَّ  ارتفاع مدى ايض  أ

 (.سمعهأ صوت) لعبة في الحال هو كما القريب،

 

 ؟اسميوما  نا؟أمن  .1

  ادعي. ّي دائر  نصف بشكل يجلسون  األطفال دعي -أ
 
 ركبتيك على سهأر  يضع نأ منه واطلبي طفال

 (.و على كرس يأ) حوله مما شيئا يرى  يعود ال بحيث

فل الى عوتهد الذي فيأتي األطفال، نحو أحد بأصبعكبعدها  شيري أ
ّ
 ركبتيك على املنحني الط 

فل على" اسمي؟ وما أنا؟ من: "ويسأله بلطف ظهره ويلمس
ّ
 زويمي ّ  ،وتللصَّ  يصغي نأ املنحني الط 

فل هذا هو من
ّ
  الط 

ّ
 على السائل ينحني ائل،الّس  هو من املنحني عرف ذاإ. اسمه يذكر نأو  ماملتكل 

فل يذهببينما  املعلمة، ركبتي
ّ
 .مكانه لىإ خراآل  الط 
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  نأ عليهم نَّ أ األطفال فهميأ
َّ
عب نجاحإل  يسألون  بوضوح عندما موايتكل

ُّ
  استدعية، الل

 
 طفال

فللل اد  جي ّ  معروفا
ّ
عبة هذه نلعب الأ يحسن ولذلك ،ياملنحن ط 

ُّ
 راسيةالد ّ  نةالسَّ  بداية في الل

 .صواتهمأ من خالل ابعض   بعضهم األطفال معرفة لعدم

 ساعديهم ، كي تحولي دون فشلهممصواتهأ حسب رفاقهم تمييز في جحون ينال  أطفال هنالك

فل هذا: "مثل موز،الرُّ واسطة ب
ّ
فل هذا" وأ" جديدة عةقبَّ  اليوم يلبس الط 

ّ
.."  فالن صديق هو الط 

فل فشل ذا، وإلخإ
ّ
 مع..  سأب ال" :وتشجيع تهدئة مالحظة مع مكانه لىإ رجعيهأ ذلك، كل مع الط 

 من بالفعل"  وأ ،"صواتهمأ حسب زهمتمي ّ  نأ وتستطيع ،األطفال على فتتعرَّ  سوف الوقت

فل زنمي ّ  نأ عبالصَّ 
ّ
 ...". فقط صوته حسب الط 

 .طفاللأل  املساعدة موز الرُّ  عطاءإ من قللي الوقت مرور مع

 

مةمت مرحلة في -  ّ
فل نموي نأ بعد ،قد 

ّ
 لخ،إ.ةغنيَّ أ ،جملة أّي  وأ كلمة، أّي  ائلالّس  يقول  نأ يمكن ،الط 

فلعلى و  كما يرغب،
ّ
فل ذلك زيمي ّ أن  املنحني الط 

ّ
 .الط 

  صوته تغيير ائلالّس  من تطلبي ال
َّ
 ،األطفال على صعب فهذا حيوانات، صواتأ تقليد وأ بيعي،الط

 .ذلك بعد التمييز ويصعب

 

  ْصدرما الذي ي   .2
ا
 ؟اصوت

 :ةالت موسيقيَّ آصوات أتمييز  -أ

 أصدري بواسطتهاو  ،آلة كل اسم اذكري . التي يعرفونها ةاملوسيقيَّ  تال اآل من اعدد   األطفال على اعرض ي

 .اصوت  

 وَّ أ اختاري  ع،ربأ ثمَّ  ثالث ثمَّ  ،آلتين باستعمال نبدأ
 
آالت  دريجبالتَّ  ضيفيأ ثم ،طفاللأل  معروفة آالت ال

 .صواتهاأ األطفال يعرف ال جديدة

 اواحد   صوات،األ  قومي بإصدار ،أصواتها عواوسم ة،املوسيقيَّ  اآلالت جميع طفالأل على ا عرضت نأ بعد

 .صوتها يسمعون  عندما لةاآل اسم يذكروا نأ األطفال من واطلبي خر،اآل  بعد

فل يربط هل فحص يمكن بواسطتهاو  ة،مهمَّ  العملية هذه
ّ
 على تدريبهم يحسن. ال مأ واالسم آللةا بين الط 

 .عالقةال هذه
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  وأ حداها،إب اصوت   ي أصدر و  حاجز، وراء وأ ظهرك وراء اآلالت ذلك بعدأخفي 
ّ
 منه واطلبي طفل عيني يغط

 .صوتها اآللة من خالل زمي ّ ي   نأ

 

 :القريب املحيط من غراضأو  حاجيات صواتأ تمييز - 

فل بها يتعامل التى غراضاأل  من اعدد   اختاري 
ّ
 كالورق) مختلفة مواد من واملصنوعة ا،يوميًّ  الط 

 يسمعون  ودعيهم ،األطفال مامأ غراضاأل  اعرض ي(. لخإ. .. واملكعبات ،والكراس ي ،حون والّص 

 أ استعملي. غراضاأل  هذه نع الناتجة صواتاأل 
 
 التي لفاظاأل ، ألنَّ مكاناإل  قدر صحيحة الفاظ

يةامل تستعملها فل قاموس تدخل رب ّ
ّ
غوّي  الط 

ُّ
 .الل

 هذه ئيخب ّ  مامهم،أ موضوعة وهي ،صواتهاأ حسب اتمرّ  ةعدَّ  غراضاأل  هذه األطفال زيمي ّ  نأ بعد

 هو ما زوايمي ّ  نأ األطفال وعلى ها،أحد من اصوت   أصدري و  حاجز، خلف وأ علبة في غراضاأل 

 منها؟ نعص   التي املوادّ  وما ،غرضال

  صواتهاأ اّم أ واستعماالتها، لألشياء االنتباه توجيه على األطفاليعتاد 
َّ
وّجه . لها ينتبهون  مافقل

 
ت

عبةهذه 
ُّ
ل والتَّ  لألشياء ظرالنَّ  في جديدة ناحيةى إل انتباههم الل  مييزالتَّ  عندهم ر وتطو ّ  ،معهاعام 

 .معيالسَّ 

فل يستمع عندما
ّ
...  كهذا اصوت   تسمع التي غراضاأل  هي ما ذاكرته في يراجع نأ عليه وتللصَّ  الط 

فل وقال شوكة اخترت ذاإف
ّ
ري  ،"ملعقة" :الط   إلى ا شيري أو  الجوا  غي ّ

َّ
 ايض  أ يمكن. بينهما بهلش

عبة هذه استغالل
ُّ
 .املختلفة املواد بين مييزالتَّ  لتطوير الل

 

  صواتاأل  تمييز -ج
ّ
 :ةاملادَّ  لنوع سبةبالن 

عبة هذه تعتمد
ُّ
  ،غراضاأل  منها تصنع التي املواد معرفة على الل

َّ
 صواتاأل  حسب التمييز بتتطل

رت نأ يمكن التي عبة جري أ. املوادّ  هذه نع صد 
ُّ
 نواعأ يعرفون  األطفال نأ رينتشع عندما الل

 .بها تتعاملين التي املواد

ّل  بحيث غراضاأل  من زواجأ 5 اختاري 
 
 منها صنعا التي املادة نوع في ينغرضيتشابه ك

 
 
 .معدن من: وشوكة ملعقة: مثال

 .بالستيك من: وفنجان صحن   
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 .ورق من: وكتا  دفتر   

 .لخإ.....  .زجاج من: وقدح قنينة   

ديتكي  افحص ي لذلك نها،ع ّصادرةال صواتاأل  على مبني املواد زيميت نَّ أ بما
َّ
 غرضين كّل  نَّ أب تأك

 صادرال وتالصَّ  عن بوضوح يختلف نهاع صادرال وتالصَّ  نَّ أو  متشابهة، اصوات  أ صدراني لديك

 .خرى أ ةمادَّ  نع

ةرضأ على غراضاأل  انثري  فل من واطلبي ،اغرض   منها خرجيأ. الغرفة يَّ
ّ
 خرآ اصوت   صدري   نأ الط 

 .املجموعة من خرآ غرض من ،له اشابه  م

فل يشاهد -
ّ
ية،امل استعملته الذي الغرض الط   .املادة تركيب في يشبهه غرض عن ويبحث رب ّ

فل شيحي -
ّ
يةامل تستعمل عندما اجانب   وجههب الط   .يشبهه عما بعدها ويبحث الغرض، رب ّ

ف ينتبه -
ّ
يةامل تهر أصد يالذ وتلصَّ إلى ا يستمعل كي الط   الغرض، ذلك معرفة يحاول  ما، غرض من رب ّ

 .وتوالصَّ  ةاملادَّ  تركيب حيث من يشبهه خرآ اغرض   يختار ثمَّ 

فل يختبر ذإ، اجدًّ  ةمهّم  خيرةاأل  الخطوة -
ّ
 يمكن أخطأ ذاإ ؟ال مأ صحيح اختياره هل نفسه،فيها  الط 

 .يهأر  ريغي ّ  نأ

 

 :ائعجد الض   .3

ام اغرض   مامهمأ اعرض ي. ري دائ بشكل يجلسون  األطفال دعي  اطلبي( .رصاص قلم – بمكعَّ  – كرة) عّين 

ّ  اويةالزّ  في يقف نأ وأ) الغرفة خارج لىإ يخرج نأ األطفال حدأ من  (.طفاللأل  ظهره اه  موج 

فل ادعي. األطفال حدأ ظهر على وأ الغرفة، في مكان أّي  في الغرض خفيأ
ّ
 عن يبحثو  الغرفة ليدخل الط 

 .خروناآل  األطفال اهايّ إ يعطيه التي موز الرُّ  على بناء الغرض، فيه بئخ الذي املكان

 :بها القيام يمكن ورموز  شاراتإ

فل يقتر  عندما صواتهمأ يرفعون  – نشودةأ األطفال ينشد -
ّ
 ويخفضون  التخبئة، مكان من الط 

  صواتهمأ
َّ
 .املكان نع ابتعد ماكل

  صفيقالتَّ  في يسرعون  – بأيديهم األطفال قيصف ّ  -
َّ
فل اقتر  ماكل

ّ
 مهلون توي املنشود، املكان من الط 

  صفيقالتَّ في 
َّ
 .املكان ذلك عن ابتعد ماكل
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  في شاركيهم ولذا صواتهم،أ ارتفاع توجيه األطفال يستصعب
َّ
ّ  شيد،الن  وأ وتالصَّ  ارتفاع هيلتوج 

 .خفضه

عبة هذه
ُّ
 هاولكنَّ  ع هذا االسم،م عديدة اصطالحات استعمال يمكن(. بارد..  حامي) باسم معروفة الل

 .املذكورة الصيغة اقترحنا ولذلك( البرد قارس – بارد – الذع – حار – فاتر: مثل) األطفال على صعبة

 

 عن فيها بحثن التي لعا األ ممارسة املهم فمن ولذلك طويلة مدة" السّر  حفظ" األطفال يستصعب

 أ يجب ضائع، وأ أمخبّ  ش يء
ّ
عبة تستغرق  ال

ّ
  اوقت   الل

 
عبة بدلياست ولذلك ،طويال

ُّ
 يخرج نأ قبل الل

 .مانضباطه عن األطفال

 

 ؟وتين يأتي الصَّ أمن  .4

  ادعي -أ
 
  الدائرة، ركزإلى م طفال

ّ
 موضع في يقف نأ خرآ طفٍل  من اطلبي. بغطاء عينيه يوغط

 د  ) ةموسيقيَّ  بأداة ما اصوت   صدري   نأو  الغرفة في نمعيَّ 
ّ
 (.لخإ.جرس.ف

فل على
ّ
ّ  يميز نأ العينين املغمض الط   صبعهإب يشير نأو  ،وتالصَّ  منها جاء التي هةالج 

  ذلك لىإ
ّ
فل. جاهاالت 

ّ
 صدروي   خرى إلى أ فترة من موضعه يغير وتالصَّ  صدري   الذي الط 

 .جديد من اصوات  أ

 على بيصع ّ  وهذا آخر،إلى  موضع من سيرهم خالل اصوات  أ صدروني أطفال هنالك

فل
ّ
 . ذلك منع يرجى االتجاه يعرف نأ العينين املغمض الط 

ّ
 نأ عليهم ما طفاللأل  ليمث

 تسمعين وال معين، موضع في نتأو  الصوت تخرجين نكأ لهم ظهري أو  ،به يقوموا

 .آخرإلى  موضع من االنتقال خالل الصوت

 

 ة،موسيقيَّ  لةآ من اصوت   اصدر  م   دائري  بشكل يسير حدهماأ. الدائرة ركزم طفلين إلى ادعي - 

 .ملسه وأ به مساكاإل  ويحاول  العينين ضغمَ م   وهو يتبعه خرواآل 

 املهامّ  لنبد ّ  ولذلك ،وتالصَّ  زممي ّ  ةمهمَّ  من كثرأ األطفال تستهوي  الصوت مخرج ةمهمَّ 

 املرحلة من سهلأ وتالصَّ  مخرج ةمهمَّ  خيرة،األ  املرحلة في. آخرإلى  حين من األطفال بين

 .ولىاأل  املرحلة من صعبأ خيرةاأل  املرحلة في وتالصَّ  مميز ةمهمَّ  ولكنَّ  ولى،األ 
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عبة هذه تالئم
ُّ
 .امليالد عيادأو  كاالحتفاالت هاليواأل  األطفال بين مشتركة ملناسبات الل

 

 :شارتيإهذه  .5

  قسميا -أ
ّ
، لها مميزة كإشارة الحن   وأ غنيةأ لنفسها مجموعة كلُّ  تختار. جموعتينإلى م الصف

 ،أيديها ترفع شارتهاإ مجموعة كل تسمع وعندما املميزة، شاراتاإل  البداية في أسمعي

  وذلك
َّ
 شاراتاإل  سمعيأ ثم. بهم ةالخاصّ  شاراتاإل  يعرفون  الجميع نَّ أ من دللتأك

ّ  من واطلبي ناو ،بالتَّ    نمعيَّ  فعٍل  بردّ  تقوم نأ مجموعة كل 
َّ
 شارتهاإ سمعت ماكل

 .جسم حركات وأ املش ي وأ صفيقكالتَّ 

 . ديالفر  الفعل ردّ إلى  األطفال يميل
َّ
عبة هذه بتتطل

ُّ
فل ينضبط نأ الل

ّ
 في رفاقه مع الط 

  لالنتباه للحاجة ضافةباإل  ،علالف ّ  رد
ُّ
ف . به ةالخاصَّ  شارةاإل  رولتذك

َّ
 عدديتوق

  ةقوَّ  على املجموعات
َّ
 لتصلي يادةالز ّ  في جيوتدرَّ  بمجموعتين ابدئي. األطفال لدى ركيزالت

 .كثرأ ال مجموعات ربعأ لىإ

 

ّ  ةخاصَّ  ةموسيقيَّ  ةآل اختاري  -   ) مجموعة بكل 
 
 د   ولىاأل  للمجموعة مثال

ّ
  – ف

ّ
 (.مثلث انيةوالث

 وتقوم ناو ،بالتَّ  آلالتا على اضربي. اصوت   سمعيهمأو  آلتها، مجموعة كّل على  اعرض ي

 .خإل.الجسم حركات وأ املش ي وأ صفيقكالتَّ : الالزمة الفعل بردود املجموعات

 

عبة عيديأ -ج
ُّ
 .األطفال عيون  عن ةمخفيَّ  ةاملوسيقيَّ  التاآل تكون  بينما الل

 .سبقها مما صعبأ املرحلة فهذه ولذلك فقط، معالسَّ  حسب األطفال يعمل هنا

 

. األطفال من مجموعتين اختاري (. بحبل وأ طبشورة بخط) نطقتينإلى م الغرفة اقسمي  -د

 الخاص وتالصَّ  تسمعين عندما. بها ةالخاصَّ  شارةواإل  منطقتها مجموعة لكّل  ديحد ّ 

 أفراد رجعي شارةاإل  لينتبد ّ  وعندما. فقط منطقتهافي  كوتتحرَّ  تقفنة، معيَّ  بمجموعة

 كتتحرَّ و  منطقتها لىأخرى إ جموعةم تذهبو  ةالعاديَّ  مماكنهأ لىإ املجموعة تلك

 .ناو بالتَّ  شاراتاإل  ريكر ّ  ا،داخله
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عبة هذه
ُّ
  ألنها سبقها، مما صعبأ الل

َّ
فل من بتتطل

ّ
 وتللصَّ  االنتباه: شياءأ ةعدَّ  الط 

ا جوعوالرُّ  فقط، املنطقة داخل في والحركة شارة،اإل  سماع عند والوقوف  لىإ سريع 

 .شارةاإل  رتتغيَّ  عندما

 

  الحركة، سرعةمع  الصوت سرعة مالءمة ديحد ّ   -ه
َّ
 ل تتحوَّ  وتالصَّ  سرعة ازدادت مافكل

  من الحركة
َّ
 .التنفيذ منهم واطلبي طفاللأل  ذلك اشرحي كض،الرَّ  لىإ سيرال

عبة هذه تالئم
ُّ
 كنيم. شاراتهاإب تعديالت إلجراء قابلة وهي املتطورين، طفاللأل  الل

 .لحاناأل من بدال للمجموعات كإشارات مألوفة كلمات وأ ناشيدأ استعمال

 

 

 :سمعهأصوت  .6

 ا وأ احةلّس إلى ا األطفال مع اخرجي -أ
ّ
 نأو  همعينأ يعصبوا نأ منهم واطلبي( رندهفال) رفةلش

 .حولهم من يسمعونها التي لألصوات منصتين يصفوا

فل تمييز على العين تراه ما تشويش يمنع العينين عصب نَّ إ
ّ
ّ  يسمعه، ملا الط   هويوج 

 اعّم  ثون يتحدَّ  معدودة، للحظات األطفال يصغي نأ بعد .فقط لألصوات انتباهه

 لألصوات نتبهون ي خرونآو  لهم، معروفة ألصوات ينتبهون  أطفال هنالك .سمعوه

 .مختلفة صواتأ نع األطفال يعبر نأ املفروض فمن ولذلك هم،نع الغريبة

 .صواتاأل  تلك هب تذكره ملا بل ا،تمام   يسمعه ملا األطفال بعض تفكير يتجه قد

: وأ "القطار صوت الحقيقة في يشبه اصفير   سمعتم: الظاهرة هذه حول  تقولي نأ يمكن

 ".سمعناه نانَّ أ لتخيَّ فن ما، صوت سماع في نرغب قد"

 .خرى أ مرة ولد كّل  سمعه ما وتمييز ،ثانية صغاءاإل  مجموعه كل من اطلبي

فل يسمع ال قد
ّ
 وأ ارةالسيّ  كهدير رةمتكر ّ  غير صواتأ فهنالك خرى،أ ةمرَّ  وتالصَّ  الط 

 .طفاللأل  ذلك اشرحي...  البوق  صفير
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عبة تكرار يمكن - 
ُّ
 يمكن ملا منصتين وصمت بهدوء لغرفةا داخل في األطفال يجلس بينما الل

 كثيرة، الخارج من قادمةال صواتاأل  تكن لم ذاإ .الخارج من قادمة صواتأ من سماعه

 .املعلمة وأ األطفال حدأ طريق عن تكثيرها فيمكن

فل انتباه تثير وهي للجوالت، مالئمة الفعالية هذه
ّ
 وتركز الطبيعة، في التي لألصوات الط 

 .القريب محيطه عن ومعلوماته ظهتيقُّ 

 

  سمعيأ -ج
 
ّ س   اشريط  . الشارع ومن البيت ومن البستان من صواتأ عليه لتج 

  استعملت ذاإ. شريط على لبستانك القريب املحيط من صواتأ تسجيل يمكنك
 
 اشريط

ّ  معرفة على األطفال يساعد مما صوات،األ  بين صامته فسحات بقيأ كهذا،  صوت كل 

ّ س. صواتاأل  عليهم تختلط فال فل يعرفها اصوات  أ ليج 
ّ
 .اليومية حياته في الط 

 

ّ س   اشرطة وأ اسطوانات األطفال تسمعي نأ يمكن متقدمة مرحلة في  -د  غنياتأ عليها لتج 

 في طلبي   ما بتنفيذ ويقومون  يسمعونه ملا األطفال ينتبه. لخإ...  ورياضة ألعا 

 .التسجيل

عليماتال تنفيذ هو ةالفعاليَّ  هذه يميز ما فل يسمعها تيال تَّ
ّ
  من الط 

َّ
 .فقط سجيلالت

ة لهذه ر املتكر ّ  االصغاء. كهذه تعليمات عتتبُّ  األطفال يستصعب  األطفال لدى ينمي املادَّ

 املوجودة وسائلالب وأ اديوالرّ  في األطفال ببرامج االستعانة يمكن. تابعةامل على قدرةامل

  املراكز في اليوم
َّ
 .ربويةالت
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 قليدالتَّ  لعا أث: املوضوع الثال

فل من يطلب الية،التّ  لعا األ مجموعة في
ّ
 يطلب التى خرى األ  للنواحي ضافةإ الحركة، مجال في ينتبه نأ الط 

فل يتمكن كي. ليهاإ االنتباه منه
ّ
 واملقارنة التمييز مقدرة منه تطلب نبغي،ي كما لعا األ بهذه القيام من الط 

فل يساعدان وتكرارها لعا األ توجيه نَّ إ. واالنضباط والتنسيق
ّ
 .اتدريجيًّ  املذكورة تهقابليَّ  تطوير على الط 

 

 :لعبة الحركات .1

فل من اطلبي. دائرة في األطفال جميع يجلس -أ
ّ
 . يغيرها ثم رها،يكر ّ  نأو  بحركة يقوم نأ الط 

ّ
 ةبقيَّ  ديقل 

فل ذلك حركات األطفال
ّ
فل ةمهمَّ  حولي. الط 

ّ
 حركات على ابتكار شجعيهم .آلخر ثم خر،إلى آ الط 

 .جديدة

  كي
َّ
 ةملدَّ  الحركة ر يكر ّ  نأ يجب هنَّ أ بالحركات للقائم اشرحي الحركة، تقليد من األطفال نيتمك

 يطيل الأ يجب الوقت بنفس ولكن ،األطفال بعض انتباه لفتي لئال بسرعة لهايبد ّ  أالو  ،كافية

فل
ّ
 دنىاأل  الحد من تتمكنين املرحلة هذه في. األطفال انتباه يضعف لئال الحركة تكرار وقت الط 

 .طفالكأل  الحركة لتبديل الالزمين الوقت من علىاأل  والحد

 

 ..  رضاأل  على تربيت ركض، قفز، :بحركة حدهمأيقوم  ،دائرة في األطفال يقف - 
ّ
 .اآلخرون هدويقل 

 لل كاف وقٍت  عطاءإ بعد خر،آ إلى طفل من الحركات معطي لفيتبدَّ  شارةإ تعطي نأ يمكن
ّ
فل ط 

عبةب ليقوم
ُّ
 .الل

عبة هذه تنفيذ يمكن
ُّ
 .نةمعيَّ  حركات يناسب موسيقي لحن تسجيل مرافقة مع ايض  أ الل

فل من يطلب الحالة هذه في
ّ
 مةءاملال هو لالنتباه خرآ عامل هنا يبرز. لألوزان حركاته يالئم نأ الط 

 .املوسيقي لإليقاع

 

 نأو  بحركات يقوم نأ األطفال حدأ من اطلبي. فالصَّ  خارج لىإ الحلقة من األطفال حدأ يخرج  -ج
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فل يدخل عليها فقمتَّ  شارةإ عطاءإ عند. يقلدونه األطفالو  آلخر حين من يبدلها
ّ
 الخارج، من الط 

 
ّ
فل تمييز ويحاول  الالعبين في النظر قويدق 

ّ
 هنا. يقلدونه األطفالو  الحركة بأداء يقوم الذي الط 

فل فيهم بما سوية األطفال جميع نَّ أ ذإ دقيقة، ومالحظة انتباه عامل يبرز
ّ
 بالحركة القائم الط 

  يقومون 
 
ال   وهم موذجالنَّ  يعطي كمن منهم واحد مالحظة هنا املهم ولكن بالحركات،أوَّ

ّ
 .دونهيقل 

 

 :دىلعبة الصَّ  .2

 باأليدي، تصفيق: مختلفة فعل ودبرد يقوموا نأ األطفال من واطلبي طبلة، وأ دف على اضربي -أ

 من حركاتهم يبدلوا نأ األطفال على اقترحي .سأرّ بال حركات كتاف،األ على وأ الركب، على تربيت

 في حركاتهم لون يبد ّ  األطفال جميع نَّ أ بحيث الفعل، رد لبداية شارةإ تحديد ليفضَّ  .خرإلى آ حين

 .الوقت ذات

عبة بهذه القيام يمكن
ُّ
 :بشكلين الل

ا الفعل ردّ  األطفال جميع ر يكر ّ  -  .مع 

 دمحدَّ  ترتيب حسب دريج،بالتَّ  آخرإلى  طفل من الحركة تنتقل ثم الفعل، برد يقوم واحد طفل -

 .اسلف  

آلن ا"  وأ" .. ناآل  يحدث ملا انتبهوا" :مثال هكذا. للتغيير األطفال حضري . آخرإلى  حين من يقاعاإل  غيري 

ل إلى إ  ..". جديد يقاعأتحوَّ

 كثرأ بايقاعات القيام يمكنك عليها لعالف ردودو  اتيقاعإ إلى االستماع على األطفال اعتاد كلما

 .اوتعقيد   صعوبة

 

 د  بال يضر  حدهماأ: طفلين ادعي  - 
ّ
 فييتبادالن . خرآ دف على الضربات بذات يقوم خرواآل  ،ف

 .املهام الثانية الجولة

 د   على نهمعيَّ  بضرباتطفل  يقوم: خرى أ ةمكانيَّ إ
ّ
 فالصَّ  كّل يقوم و  معين، صوت خراجإب وأ ،ف

 .ةاملوسيقيَّ  التاآل وأ صفيقالتَّ  طريق عن املقابل الفعل بردّ 

 

 الد   على الوَّ أ يضر  من ةمهمَّ  ليحو ّ 
ّ
 لقياما األطفال من عدد كبرأل ييحلتت خر،إلى آ طفل من ف
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 ذلك على األطفال اعتاد كلما. ومختلفة جديدة يقاعاتإ سماعإ على األطفال شجعي. باملهمة

 .اتعقيد   كثرأو  صعبأ اليقاعات تحولي

 

 :لعبة املرآة .3

عبة شرح قبل ليفضَّ 
ُّ
في  اك،الشبّ  زجاجفي  املرآة،في : االنعكاس عن طفاللأل  انموذج   منقد ّ  نأ ،الل

 .لخإ.ماء فيه وعاء

  دقيقة هي املنعكسة االنسان حركات أنَّ  مالحظة على ديشدَّ 
َّ
 وتحدث ة،صليَّ األ  لحركاتبا بهالش

 .معها الوقت ذات في

 ط ادعي
 
 تقومين نتأ: كاملرآة يكون  نأ يجب هنَّ أ له اشرحي الغرفة، مركز في مقابله وقفي فال

رعة ذاتها اتمام   بها القيام أثناء يقلدها وهو... عةمتنو ّ  بحركات  .وبالسُّ

  فذلك. بتمهل بالحركات القيام عليك –االنعكاس مفهوم توضحي كي
ّ
فل نيمك 

ّ
 القيام من الط 

فل يراها نأ يمكن التي هي الهدف، لهذا املناسبة الحركات .لوقتا ذات في معك بالحركات
ّ
 الط 

 بتمهل ذلك كل .لخإ...الكتفين رفع س،أالرَّ  حركات اليدين، رفع ماماأل  لىإ اليد مّد : مثل ،بوضوح

 م طفل لكل تعطي نأ يمكنك .ةمستمر ّ  وبحركات
 
  وأ ا،ن  ملوَّ  نديال

 
 في الحركة ليظهر اورقيًّ  اشريط

 .بوضوح تهااستمراري

 الذي ومن املرآة، يكون  من زوج لكل وحددي ،األطفال من ازواج  أ ادعي– موذجالنَّ  تقديم بعد

 القائم ةومهمَّ  املرآة ةمهمَّ  بين زونيمي ّ  ال أطفال هنالك .املهامّ  يتبادالن فترة بعد. بالحركات يقوم

 :تهمهمَّ  هي ما طفل لكل توضحي نأ املهّم  فمن ولذلك ت،بالحركا

  املرآة تكون : سامي نتأ" 
ّ
 ".نبيل بها يقوم التي حركاتال دوتقل 

عبة هذه في
ُّ
 أل  امالتّ  الهدوء يلزم الل

ّ
عبة في التركز على والجالسين الالعبين يساعد هن

ُّ
 دحدَّ ي ،الل

عبة في االشتراك يستطيعون  الذين زواجاأل  عدد
ُّ
 .الل
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 ةجماعيَّ  حركة ألعا  الّرابع:املوضوع 

بالية فعاليات حركة جماعية بفرق صغيرةلة األلعا  التَّ تقترح سلس
َ
طل فل  ، ي 

ّ
ن ينتبه أفي هذه األلعا  من الط 

 أو 
َّ
ركيزر من يتذك

َّ
 أو دة، ة محدَّ في مهمَّ  ع الت

ّ
مع  يقفر  فين يعمل كعضو أو حوله، من وراء األطفال الذين  ساقين ال

ب منه أر تصرفاته بسرعة، و ن يغي ّ أخذ غيره بعين االعتبار. في بعض األلعا  عليه أ
َ
طل تخطيط مسبق ملا  احيان  ي 

 يقوم به.

فل 
ّ
ا، خالل ألعا  عديدة يًّ هذه الشروط، ولكن يمكن تطوير قدرات األطفال تدريجاستيفاء يستصعب الط 

ب  ذ بشكل تسلية.تنفَّ 
َّ
 احة.مساحة واسعة، ولذلك يمكن القيام بها في الّس  ة األلعا  املقترحةأكثريَّ تتطل

 

 لعبة الصنم: .1

نة. وعند يقاعات معيَّ إوتسمعين  ،ةداة موسيقيَّ أيقوم األطفال بحركات مختلفة، بينما تستعملين  -أ

 اإل  إيقافنة )شارة معيَّ إسماع 
 
يقاع من اإل سماع إكون. وعند ال يتحرَّ  ( يقف جميع األطفال كأصناميقاع مثال

فل الذيال ،لحركةا عاودون جديد ي
ّ
عبةمن ايخطئ يخرج  ط 

ُّ
 .لل

عبة كي ال يشعروا بالخجل عندما يخرجون فهميهم مسبق  أ
ُّ
عبةا صعوبة الل

ُّ
الحركات التي  نَّ ألى إهيهم وّج  .من الل

 أيقومون بها يجب 
ّ
 نهم من الوقوف املفاجئ.ن تكون بشكل يمك 

 .قافهايإو بدء الحركة لطفالك معتادين على التسجيالت املوسيقية، يمكن استغاللها كإشارة أذا كان إ

 

عبةخر من آر" هي شكل لعبة "املصو ّ  - 
ُّ
ن يقف أر عليه ن يتصوَّ أمن يريد  نَّ أب: اشرحي لألطفال هذه الل

صوير. شجعي يقاف الحركة ليبدأ بالتَّ إشارة إوهو يعطي  ،ر"حد األطفال "كمصو ّ أبدون حركة. تختار املعلمة 

 عة خالل التصوير.األطفال ليقفوا بأشكال متنو ّ 

ة ها مهمَّ إنّ لى حركات مسعد، إانظروا " هذا املوضوع لألطفال:عن عطي مالحظات أة، حركات هامَّ  ع ابتكارلتشجي

 ".لخإن يقلدها؟ ... أ ستطيعيدة، من وجي ّ 
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 ة:الكراس ي املوسيقيَّ  .2

 خشكل على ا من الكراس ي رتبي عدد  
ّ
 ن وجه  يكرسيمستقيم، بحيث يتقابل كل  ٍط

 
يزيد  ا لوجه. ادعي أطفاال

 خر مقابل الكراس ي.اآل ا بعد ن يقفوا واحد  أواطلبي منهم  ،عددهم بواحد عن عدد الكراس ي

يقاع. اإل ك األطفال ويدورون حول الكراس ي حسب يتحرَّ  –ة غنيَّ أو أيقاع معين إة إلسماع داة موسيقيَّ أاستعملي 

 الكراس ي.وت( يسرع األطفال ليجلسوا على فق عليها )وقف الصَّ شارة املتَّ اإل عطاء إعند 

عبةيخرج  –من عدد األطفال، يبقى ولد بدون كرس ي  بواحٍد  قّل أعدد الكراس ي  نَّ أبما 
ُّ
ا زيلي كرسيَّ أ .من الل

  اوديعو 
ّ
 خر كرس ي.آ. الفائز هو الذي يجلس على عبالل

 إخرى: أة مكانيَّ إ
ّ
 ن نبدلأكثر من عدد الكراس ي املعروضة في الوسط، يمكن أ ذا كان عدد األطفال في الصف

فل الذي خسر 
ّ
 األطفال. جميعن يلعب ألى إا .. ، وال نزيل كرسيًّ بعدخر لم يلعب آ طفٍل بالط 

 أيمنع املرور من فوق الكراس ي 
ّ
عبةولى األ لجولة اجاهها عند الجلوس عليها.و تغيير ات 

ُّ
، للتدريب، تكون من الل

 .الكراس ي بعدد األطفال

ن، وفي كل مرة يخرج طفالن، ونزيل كرسيين، وذلك لتقصير من األطفال باثني قّل أيمكن جعل عدد الكراس ي 

عبة
ُّ
 .وقت الل

 أاقتراحات 
 
فل من الكراس ي يمكن استغالل املكعَّ  خرى: بدال

ّ
و دوائر مرسومة أب، جانب املكعَّ إلى بات يقف الط 

فل داخل الّد 
ّ
عبةائرة(. يمكن )يقف الط 

ُّ
 ات.خالل الفعاليّ  استغالل الل

 اتبعني: .3

بينما يتبعه ل في الصف هو الذي يسير وَّ األ خر، اآل ي مجموعة أطفال لينتظموا الواحد بعد ادع -أ

ل. يمكن وَّ األ الذي يليه بينما يصير ف، خير في الصّ األ ل ليصبح وَّ األ ل نة، يتحوَّ شارة معيَّ إعطاء إالباقون عند 

عبة
ُّ
ّ طار يمرّ إو أ –و في الساحة )كرس ي أرض الغرفة أ علىبوضع عوائق  تعديل الل عي رئيس ون من داخله( شج 

 ير.متنوعة للسَّ  طرٍق  ابتكار علىف( ل في الصَّ وَّ األ فرقة )كّل 

 أير بشكل دائري ال يسمح بتمييز املجموعة، ولذلك يجب السَّ  نَّ ألى إانتبهي 
ّ
 حلقة. على شكل يكون األطفال ال

ةضيفي حركات أ -   لخ.إ...حفو الزَّ أو القفز أصفيق التَّ  ير، بواسطةعي طرق السَّ عة ونو ّ متنو ّ  بدنيَّ

 صعب مّم أهذه املرحلة 
َّ
فل التقيُّ ا سبقتها، فهي تتطل

ّ
عبة: االتجاه والحركة. أمريند بب من الط 

ُّ
مرهون  نجاح الل

 بمدى التَّ 
َّ
فل.ناسق والت

ّ
 ركيز لدى الط 
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 و ثالث مجموعات للعمل في ذات الوقت.أيمكن دعوة مجموعتين من األطفال 

فل يميل ا
ّ
املرحلة حصر انتباهه برئيس املجموعة فقط، وتجاهل ما في هذه في عليه خرين، و اآل تقليد إلى لط 

 خرى األ يجرى حوله في املجموعات 

 الجار واملجرور: .4

ض اطلبي من األطفال االنتظام بأزواج، يمسك الواحد بيدي زميله.  غم 
بينما يسحبه ل من كل زوج عينيه، وَّ األ ي 

فالن خر من األطفال.آن يصطدم بزوج أغرفة بانتباه دون في ال خراآل 
ّ
فالن في املهامّ بعد فترة  يتبادل الط 

ّ
. الط 

عبةخر من األطفال، يخرجان آاللذان يصطدمان بزوج 
ُّ
 لى مكانيهما.إويعودان  من الل

عبة يشترك في بداية 
ُّ
 تتدريج. فقط، ثم نزيد عدد األزواج بالتَّ من األطفال زواج أ 4-3الل

َّ
عبةطل

ُّ
من األطفال  ب الل

 تركيز  
 
اوانتباها  ا كامال عب. عالي  فل  من الصَّ

ّ
يته أر ذا إدي على ذلك ن يسير وهو مغمض العينين فال تشد ّ أعلى الط 

فل الجار فعليه يسترق النَّ 
ّ
 ن يتحاش ى اصطدامه بش يءأو ن يهتم برفيقة أظر. وضحي املسؤولية امللقاة على الط 

 بحر بر: .5

احة. يقف األطفال حول الدائرة. عندما تقولين " بحر" و في الّس أرض الغرفة أبالطبشورة دائرة على ارسمي 

ّ  ائرة، وعندما تقولين "بر" يقفز األطفال خارج الدائرة.لى داخل الّد إيقفز األطفال  دي: كي تثيري االنتباه ال ترد 

فل الذي يخطئ  .عي في ذلكنو ّ  بلناو ، بر بالتَّ  –بحر 
ّ
عبةيخرج الط 

ُّ
 لى مكانه.إويرجع  من الل

فل 
ّ
 القاعدة في نَّ أ بلطٍف فهميه أو ذا اعترض ولد بشدة على الخروج، تساهلي معه إو ذا فشل، إال توبخي الط 

 
َّ
عبة تتطل

ُّ
 ن يخرج.ألى ا، إهذب الل

 ة دوائر ليلعبوا فيها سويةلى عدَّ إرض الغرفة أو أاحة يمكن تقسيم الّس 

 ننتظم في دوائر: .6

ية بنفسها تنشدأن و أل، ة، في الصف، ويفضل ذلك من شريط مسجَّ غنيَّ أو أا تسمع املعلمة لحن   أن و أ، املرب ّ

 .ة في الغرفةغنيَّ واأل حركات تالئم الوزن باألطفال باإلنشاد، بينما يتحرَّك األطفال يقوم 

ذا إفينتظم األطفال في دوائر:  حسب هذا الرقم 4و أ 3و أ 2رقم  دعن آخرإلى من حين  األنغامتوقف املعلمة 

ّمجّرا.ذا قالت "ثالثة" ينتظمون كل ثالثة في دائرةإو كل اثنين في دائرة،  ظم، ينت"نااثن" :قالت
 
 ...وهل

عبةيمكن تنفيذ 
ُّ
 .6قم لرَّ او أ 3قم لرَّ إلى ادرج عندما يعرف األطفال مفهوم العدد. ويمكن بعد ذلك التَّ  هذه الل

 .6وعلى  3على الذي يقسم  31الرقم ، أو 02 مثل ،4وعلى  3و أ 2ال يقبل القسمة على ا من األطفاختاري عدد  
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يةن تحضر املأيمكن  ن ينتظموا بعدد هذه أغيرة، وعلى األطفال وائر الصَّ عصا وبها لوحة عليها عدد من الدَّ  رب ّ

يةوائر عندما ترفع املالدَّ   قم.ن تذكر الرَّ أتلك العصا، دون  رب ّ

 ذاكرة ألعا خامس: املوضوع ال

ثير 
 
فل، انتباه اليةالتَّ  األلعا  سلسلةت

ّ
ّ  الط   تساعده ةعامَّ  وضاعأ ومراقبة دة،محدَّ  شاراتإ الحظةإلى م ههوتوج 

 .ذاكرته في شياءأ حفظعلى 

 وهذابالذاكرة،  وطيدة عالقة لها زة،املميَّ  شاراتاإل  وتحديد ببعضها، واملظاهر شياءاأل  ترابط استغالل نَّ إ

فل ساعدي
ّ
  على الط 

ُّ
 .ةاليوميَّ  حياته في يجري  ما رتذك

غييرات لعبة .1
َّ
 :الت

ن، وبعد ؟نقص الذي ما-أ بة بشكٍل معيَّ
ّ
 ووصفها غراضاأل  عرض نعرض أمام األطفال بعض األغراض املرت

 ،غراضاأل  بين من اواحد   اغرض   زيليأ. عينهمأ يغمضوا نأ ، عليهماألطفال كّل  من ترتيبها صيغة على والتشديد

  ادعي عيونهم، يفتحوا نأ األطفال من واطلبي
 
 .املجموعة من نقص الذي الغرض هو ما ليذكر طفال

 
ّ
عبة شركاء بأّنهم األطفاليشعر جميع : األطفال بين الجماعي عاون التَّ  من الطريقة هذه نتمك 

ُّ
 ال ذإ ،في الل

 بينهم ومن غراض،األ  ترتيب يراقبون  عهمفجمي... الناقص الغرض عن يسألوف س الذي هو من اسلف   يعرفون 

 .ؤالالسُّ  هل هسيوجَّ كمن  نفسه يفترض ولد كلَّ  نَّ أ املفروض ومن ؤال،السُّ  عن ليجيب كثرأ وأ واحد سيختار

 عينيه أغمض الذي وعلى املجموعة، من اغرض  طفل آخر  يزيل بينما ،طفل واحد عينيه يغمض: خرى أ ةمكانيَّ إ

 .الناقص الغرض يعرف نأ

عوبة ل عبة درجتان من الّصعوبة، ولتحديد درجة الصُّ
ّ
 عةاملتنو ّ  غراضاأل  من قليل عدد اختيار يجبهذه الل

 ، لألطفال بأسمائها واملعروفة
َّ
ما  غراضاأل  بين االختالف كبر ماكل

ّ
فل على لسه  كل

ّ
  تمييزها الط 

ّ
 لذلك ،رهاوتذك

ا ألغراض كذل بعد جيوتدرَّ  – اكثير   بعضها عن تختلف بأغراض ابدئي  .متشابهة كثير 

رتغ ماذا-ب  ؟يَّ

ةرضأ على مستقيم بخط رتبي  غرض كلَّ  اعرض ي. اخترتها التى غراضاأل  مجموعة الطاولة على وأ الغرفة يَّ

 ) باختصار يصفوه نأ األطفال من واطلبي ه  اسَم  واذكرى  بمفرده،
 
 مكعب: و، أحمرأ افستان   تلبس دمية: مثال

 ...(.كبير خشبي

 وبجانبه صحن، جانبهاوإلى  ،شوكة هنا: غراضاأل  مواضع الحظوا: "بقولك غراضاأل  ترتيب صيغة ىعل ديشد ّ 

 ...".زرقاأل  جانبهوإلى  ،األحمر باملكعَّ  هو ها: " و، ألخإ..." بمكعَّ 
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  غراض،األ  مواضع رؤية على األطفال املراجعة هذهتساعد 
ّ
 وهم غراض،األ  ترتيب صيغة في انتباههم زوترك 

  ذاكرتهم في نةمعيَّ  وعالمات شاراتإ يستغلون 
ُّ
 .لذلك الحاجة عند عليها فون يتعرَّ  بحيث غراضاأل  هذه رلتذك

 :آخر بشكل أنا .2

فل ذلك لىإ اد  جي ّ  ينظروا نأ األطفال من اطلبي. األطفال مامأ املثول  طفل من اطلبي -أ
ّ
 يراقبوا نوأ ،الط 

 ه.مظهر  نواحي ةيَّ وبق ،شعره تسريحةجوار ، ال ام،الحز  القميص، يلبس كيف تفاصيل: من فيه ما كلَّ 

فل توارى ي
ّ
ية  هعنهم، ثّم تساعد بعدها الط   يفك ،هشعر  تسريحة ريغي ّ  القميص، يقلب) هندامه تغيير فياملرب ّ

ل أمام ويعود( من قميصه ازرار  أ
 
فل في التغيير نواحي ليكتشفوا األطفال، ليمث

ّ
 بشكل صبحأ قد هنَّ أ وكيف الط 

 .خرآ

عبة ولىاأل  املراحل فييجب  
ُّ
 قيقةالدَّ  غييراتالتَّ  في جنتدرَّ  ثم هندامه في وبارزة بسيطة، تغييرات دخالإ من الل

ة.وال  خفيَّ

 يغير الغرفة في يبقى ومن الغرفة، في خراآل  ويبقى الغرفة، من حدهماأ يخرج طفلين اختاري : خرى أ ةمكانيَّ إ

فل يدخل .األطفال طلب حسب هندامه
ّ
 ذلكطرأت على  التي التغييرات يعرف نأ ويحاول  الخارج في الذي الط 

فل
ّ
 .الط 

  األطفال ةبقيَّ  ليهماإ ينظر نأ وبعد طفلين، ادعي - 
ّ
ّ  ظرالنَّ  قينمدق   يخرج فيهما، ما كل صينومتفح 

فالن
ّ
فالن، يدخل عندما. شاراتواإل  والحلى املالبس ببعض ويتبادالن الغرفة من الط 

ّ
 بقية من يطلب الط 

فلين، زّي  الذي طرأ على التغيير هو ما يعرفوا نأ األطفال
ّ
 .تبادال وبماذا الط 

ن ي نأ بعد عبةتق 
ُّ
 على ال املرح ومن أجل إضفاء ا،د  جيّ  األطفال الل

ُّ
فلين خراجإ احيان  أ يمكن عبة،ل

ّ
 دخالهماوإ الط 

 .اتغيير   يجدون  فال تغيراتهما األطفال صويتفحَّ ... زّيهما في تغيير أّي  بدون 

  ادعي -ج
 
  نأ منه واطلبي طفال

ّ
 ترتيبو  األطفال، أشكالإلى  اد  جي ّ  ينتبه نوأ ،األطفال كل في ظرالنَّ  قيدق 

فل يخرج ،جلوسهم
ّ
  وعندها الخارج، الى الط 

 
  في اتغيير   جرينت

ّ
 لد ّ يب أو أن ،األطفال حدأ هيئة في امّ إ الصف

فل يدخل. مكانيهما طفالن
ّ
 .الذي حصل التغيير يكتشف نأ عليهو  الخارج، من الط 

عبة من املرحلة هذه
ُّ
فلل معروف على طفل غييرتَّ إجراء ال اختاري  ،اجدًّ  صعبة الل

ّ
 وأ صديقه) خرج الذي لط 

 (.اليوم ذلك في معه لعبمن  وأ جاره

فل ساعدي ،ضرورة وجدت ذاإ
ّ
فل الذي غييرالتَّ  ليكتشف ووجهيه الط 

ّ
 فتش: "مثال كقولك ،طرأ على هيئة الط 

  (.أمل"و  ريم بين الجالسين األطفال في
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ليل .3  الدَّ

عبة هذه تقوي 
ُّ
فل عند الل

ّ
  على قدرةامل الط 

ُّ
  وهي ،الحركة مجال في يراه ما رتذك

َّ
 ا،نسبيًّ  واسعة فسحة بتتطل

 .احةالّس  في بها القيام ليفضَّ  ولذلك

 نأ طفل من اطلبي. خرى األ  إلى جوار دةواح رض،األ  على وائرالدَّ  بعض ارسمي وأ الحلقات بعض ضعي -أ

ا،) كانت طريقة يَّ بأ خرى أ لىإ دائرة من وأ خرى،أ لىإ حلقة من يمّر   أطفال 3-4 خلفه ويسير( لخإ.اقفز   وأ مشي 

 
ّ
 .نةمعيَّ  مرور طريقة مامهمأ نتأ مثلي ضرورة، وجدت ذاإ في حركاته، دونهويقل 

فل بدلياست
ّ
 وَّ أ يسير الذي الط 

 
ّ . فترة بعد ال : بقولك انتباههم الفتي الحركة، طرق  تنويععلى  األطفال عيشج 

فل حاول  ذاإ". سوية ورجالها تقفز هانَّ إلى أخرىى، إ حلقة من هىس   تعبر كيف انتبهوا"
ّ
 يصعب نأ ل وَّ األ  الط 

 .الحركة تسهيل منه واطلبي ليتدخَّ  سيره طريقة

 فسحة بقاءإ مع لخإ...حلقة علبة، مكعب، كرس ي،: كعراقيل الغرفة رضأ على غراضاأل  بعض ضعي - 

ّ  بين   ادعي. خروآ غرض كل 
 
ة األطفال أن ا،قفز   وأ اركض   وأ امشي   غراض،األ  بين ليسير طفال  ذلك يتبعوا على بقيَّ

 " ليلالدَّ "
ّ
 .دونهويقل 

ل 
ّ
مث 

 
 أثناء االعتبار نبعي يأخذهاأن  ليلالدَّ على و  طرق، شاراتإ الغرفة، رضأ على تضعينها التى غراضاأل  هذهت

ة  وعلى سيره،   ذلك ليس. االعتبارات بهذه دالتقيُّ  األطفالبقيَّ
 
  سهال

ّ
  لألطفال، سبةبالن 

َّ
 األطفال مقدرة من ديتأك

عبة، قبل
ُّ
 .خرإلى آ حين من الدليل وغيري  الل

  ادعي -ج
 
  الغرفة فضاء في بحركات ليقوم طفال

َّ
  ا،زحف   ا،قفز  ) يريده الذي كلبالش

 
 ادعي ثم (لخإ...تمايال

 .ليلالدَّ  حركاتبنفس  للقيام خراآل  بعد اواحد   ن،اآلخري األطفال

فل علىو  شاراتإ توجد الإذ  صعبة، مرحلة هذه
ّ
  أن الط 

َّ
 .خرى األ  بعد الواحدة الحركات ريتذك

 :ويعمل ينتبه .4

 يقوم نوأ تطلبين، ملا ينتبه نأ عليه. عمالاأل  من عدد منه طلبست هنَّ أ فهميهأ. األطفال حدأ ليكإ دعيستا

 .نتأ له ذكرته الذي الترتيب بذات تكون  نأ بشرط خر،اآل  بعد اواحد   عمالاأل  هذه بتنفيذ

فل يستطيع ال
ّ
ر أن الط 

َّ
 عدد الئمي مقدرته، من صعبأ ةمهمَّ  مامأ تضعيه فالكثيرة،  عمالأ سلسلة يتذك

 .األطفال قدرةمع م عمالاأل 

  ذلك لىإ األطفال بقية ينظر
ّ
ية طلبته بما يقوم الذي فلالط   كل أتّم  هل منه؟ طلب ما فهم هل: ويراقبونه املرب ّ
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 ؟أخطاؤه هي ما موعده؟ في عمل

عبةتشغل 
ُّ
فل وليس األطفال، كلَّ  هذه الل

ّ
إلى  ينتبهوا نأ يجب فجميعهم فقط، عمالواأل  للحركات ذاملنف ّ  الط 

 .نفيذالتَّ  تابعةم

عبة ال كيو . خرآ ولدإلى ( عليماتالتَّ  عطاءإ) تكمهمَّ  أوكلي
ُّ
  يمكن عليماتالتَّ  عطاءإ صيغة تأخذ الل

ّ
 طرق  باعات

 :مختلفة

ن ةقصَّ  لألطفال اروى -  :مثل ،عمالأ سلسلة تتضمَّ

  حمرأ اقلم   أخذ سم،الرَّ  طاولة بجانب مسعد جلس
َّ
 للساحة، هاله خرجت:  و، أخطوط ثالثة رسم ون،الل

 في به وسار ا،قطار   وعمل ووفاء وصفاء هالة مسعد دعا:  و، أرضاأل  على وجلست جيبها، في ويداها ورجعت

 .الغرفة

فل بعد
ّ
 .ةالقصَّ  في املذكور  ور بالدَّ  يقوم نأ ةالقصَّ  اطلبي من الط 

عبة  هذه في -
ُّ
 :فالصَّ  حياة من مواقف عدة استغالل يمكن الل

 .قصالرَّ  غراض،األ  تحضير املكان، تحضير: امليالد عيد موضوع في

 .بسهولة الصف في تنفيذها يمكن معقولة خطوات حسب السلطة تحضير الطعام: وجبة موضوع في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55                                                                 
                   

الثالقسم 
 
عب-الث

َّ
 بمواد  لالستعمال املفتوح الل

 ملواد لالستعمال املفتوح:   أمثلة  

 ّفازات، جزمات، أحذيه، أحزمة، لفحات، جوار ... والعديد م
 
عه: مناديل، ق ن مالبس وأحذيه منوَّ

 .األطفالاألغراض التي تميز األشخاص واألماكن التي يعيش فيها 

  ،عة ة. ةقّبعات صيفيَّ  أقنعه منوَّ  وشتويَّ

  ام منزلق(، خيطان صوف. أقمشه بألوان ومالمس مختلفة، أزرار، سّحابات )زّم 

 ة.  ألعا أو  ضأغرا  مصنوعة من خشب، قطع خشبيَّ

  ختلفه، أكياس من مواّد مختلفة. سالل، علب فارغة، جزادين، حقائب بأحجام م 

 ،خرز بأحجام مختلفة، خيوط لنظم الخرز. قطع ليجو 

  َّكب ّ الة وحواسيب، لوحة مفاتيح، عدسات م  ة هواتف نّق هواتف عادي 
ّ
ة.رة، نظ  ارات شمسيَّ

 . أوراق أشجار، أغصان، ريش، أصداف، حجارة، ترا 

  غليف، علب من كرتون، قناني بالستيك، أغطية  قناني، أزهار بالستيكّية. أوراق للتَّ

 حةوسائل نقل متنوعة مصنوعة من بالستيك، بن
َّ
ة، أو بنانير مسط  ... انير كرويَّ

  وضة  األطفالة أغراض لالستعمال املفتوح، يقوم بمشاركه األهل بتجميع عدَّ  األطفاليقوم في الرَّ

ة املصنوعة من  ها، أو ملمسها واستعمالها.بتصنيف هذه املواد مع املرّبية إلى مجموعات حسب املادَّ

ان، واملجسمات( أو 
ّ
ك مثيلي )املنزل، العيادة، الد  عب التَّ

َّ
مكن بعدها دمج هذه املواد في أركان الل ي 

ّر.  باستخدامها كمواد لإلنتاج الفني الح 

 

عب يساهم 
َّ
 : في املفتوحة املواد   باستعمال الل

اتي الّتعبير تشجيع .3
ّ
عور  تعزيز أجل من طفالاأل  لدى املبدع العفوّي  الذ

ّ
قة وتقوية باملهارة الش

ّ
ات الث

ّ
 بالذ

 . املستقبل وفي الّراهنة للمرحلة لديهم

ع تشجيع. 2 ق الّتوسُّ  . املوادّ  من عدد في والغنيّ  املباشر الّتجريب بواسطة األطفال عند الفهم في والّتعمُّ

فٍل  كّل  لدى جاحبالنّ  اإلحساس إتاحة أجل من األطفال بين مشترك لعب توفير. 3 َدٍة، على ط   أطفاٍل  وملجموعة ح 
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ا  . مع 

عب تشجيع. 4
ّ
ا تتيح التي دّ واامل من تشكيلة توفير خالل من الفّعال الل م 

ُّ
ا تعل  . ممتع 

م تطوير. 5
ُّ
ط مع البحث، خالل من الّتعل عورّي  الكالمّي  الّتوسُّ

ُّ
 صالت إيجاد في واملساعدة للبالغين، والش

 . جديدة

ة وميول  مهارات والعشرين الواحد القرن  في ينشأون  سوف الذين ألطفالاإكسا  .6 ةض أساسيَّ  روريَّ

 مثل: 

 املقدرة على الّتفكير املِرن. *  

عة دّ موا استعمال على املقدرة*   ّ
 . متنو 

ي*  
ّ
ر  واالستعمال البيئة على والحفاظ االحترام بقيم الّتحل  . للموادّ  املتكر ّ

 تراع. املقدرة على االبتكار واالخ*  

 املقدرة على الّتعاُون. *  

 املقدرة على حّل املشكالت. *  

 

 : املفتوح لالستعمال مواد بواسطة مقترحه فعاليات

  خالل معينه مواد جدم (0
َّ
  في وأ البستان /ةالروض مراكز في يهامياإل عبالل

َّ
وضة ساحة في االيهامي عبالل  .الرَّ

 

 ؟الورق من ننتج أن يمكن ماذا( 2

ة قطعة على لطف كل يحصل  نقوم بصنعها جديدة أفكار عن البحث في األطفال جميع نشجع ثم ورقيَّ

مكن. الورق باستخدام مكن ندهنه، أو عليه نرسم أن ي  ه وي   أو ةعقبَّ  أو سفينة وصنع عديدة، بأشكال طيُّ

مكن كما خيمة، ا ونصنع أطرافه نلصق أن ي   .ورق من كيس 

نويع في املواد   باإلمكان
َّ
ة زهور -سيارات-قنان   طيةأغ: الت   .بالستيكيَّ
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طى نسير( 3
 
 :بيفين الفنان على خ

فل نطلع
ّ
ة لوحات على بداية الط   :لوحة كل في يراه ما وصف على ونحثه بيفين، العالمي الفنان إبداع من فنيَّ

  وحات: شكل بيضوي
َّ
 مستطيل. –دائري  –تخطيط الوجوه في الل

 األسنان. –الشعر  –األذنين  –الفم  – املواد املستعملة إلنتاج: األنف 

  ة  –اإلضافات األخرى الخاصة بكل لوحة: األلوان تناسق األحجام بين األغراض املستعملة  –الخلفيَّ

 وتخطيط الرأس.

 من هبة خاص وجه لوحة بإنتاج ويقوم A4 بحجم املقّوى  الكرتون  من لوحة على طفل كّل  بعدها يحصل

 .املفتوح لالستعمال فيه عةومتنو ّ  تلفةمخ مواد تجميع تم خاص صندوق 

 

  وعلب باسطوانات ونبني منصم   : ر  ح   نتاجإ(4

 حجامأب املطبخ وورق  التواليت ورق تاسطوانا. طعام علب ،ةحذيأ علب – ةعمتنو ّ  كرتون  عبوات: املواد

 .ماسكنتيب ةمدبس ،وصل دبابيس ،صمغ ،مقص ،متموج كرتون . ةعمتنو ّ  شكالأو 

 سير العمل: 

 مثل ةرفيع اسطوانات الجاهزه االسطوانات من نقص. مختلفين وطول  بحجم اسطوانات يةاملرب ّ عّد ت 

 . صلياأل  بحجمها االسطوانات بعض بقاءإ يستحسن. مختلف بعرض ساور األ 
َّ
 االسطوانات كانت ماكل

 . اتشويق   كثرأ العمل كان وحجمها بشكلها اتنوعًّ  كثرأ

 كمسطح ةاسطوان وأ ةعلب استعمال مكنوي ،كرتون  مسطح على نعمل نأ يمكن . 

 يكتفي ،علبة على أو مسطح على ويرتبها اسطوانات الطفل يختار  
ّ
 على شياءأ قاصإلب الصغير فلالط 

 .عليه نةملوَّ  راقأو  إلصاق أو العمل دهن ايض  أ يمكن املسطح،

ّ  ّناضجال الطفل ماأ     عبوات ضافهإب اسطوانات لتركيب مختلفه مكانياتإ عن البحث على ةاملربي عهفتشج 

  على العمل مكانهإب .الكرتون  من مختلفه
َّ
  العمل يكون  وعندها ح،مسط

 حتللنَّ  الطفل يصالإ يستحسن .ابارز 

 . االرتفاعي والبناء

 وصفي عمل نجازإو  ،خرى أ مواد ةضافإب أو ة،نملوَّ  راقأو ب أو الجواش نالو أب العمل معالجه يمكن 
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 ...ةمدين ،سور  ،قصر البرج، مثل مبني أو بارز 

 نأ يمكن  
 
 وغيرها. التآ ،ليآ جلر  حيوانات، ،مىد   واالسطوانات العبوات من ّد ع  ن

  ة أشياء إلضافة للطفل الفرصة إتاحة مكانباإل  . شابه وما بامللصقات أو اللورد قالمبأ وتزيينات وصفيَّ

ة الفعاليات من ملزيد مكن اإلنتاجيَّ عبير: املصدر مراجعة ي 
َّ
 وتطوير تخطيط مركز: القدس ،باملواد عواإلبدا الت

ة، املناهج   (.ادسالّس  الفصل الثاني، القسم)2222 التعليميَّ
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 وأناشيد موسيقى، أغان  : ابعر  القسم ال
 

ةل: وَّ املوضوع األ   االستماع ملقطوعات موسيقيَّ

ة ألعمال االستماع إنَّ  ة النشاطات أحد هو مختلفة، وأساليب أنواع من موسيقيَّ ة الثقافيَّ  في والشائعة املهمَّ

 ووسائل االتصال، وسائل طريق عن أسماعه إلى تصل التي باملوسيقى محاط واإلنسان املعاصر، مجتمعنا

ة التسجيل ة، والحفالت اإللكترونيَّ  .ذلك وغير املوسيقيَّ

ة األنغام شأن من  رحلة في املستمع وتأخذ الشعور  توقظو  الخيال، تثير أن الحواس تستوعبها التي املوسيقيَّ

ابة
ّ
 . املوسيقي العمل يخلقه الذي العالم أرجاء في ممتعة جذ

ق  يستطيع الذي املستمع أّي  الجيد، املستمع تربية إنَّ  ع العميق، الفّني التذوُّ ة باألعمال والتمتُّ  املوسيقيَّ

ة، املعرفة اكتسا  ألنَّ  حياة،لل تربية هي جيد مستمع وتربية ذاته، بحّد  مهم هدف هي املختلفة،  املوسيقيَّ

ق  ة تقّل  ال بنا املحيط العالم في املوسيقى من املختلفة األلوان وتذوُّ ياضّيات اإلملام عن أهميَّ  العلوم أو بالر ّ

 .واألد 

ف
ّ
فل يوظ 

ّ
ا، فهمه يعني موسيقي لعمل االستماع لكن ومشاعره، وأحاسيسه معرفته االستماع أثناء الط   أيض 

ة تجربة خلق أردنا إذا لكلذ قاء تحويل فيجب لالستماع، تعليميَّ
ّ
عوري الل 

ُّ
 وسيلة إلى املوسيقي العمل مع الش

ة املفاهيم واكتسا  العمل مزايا ملعرفة  .املوسيقيَّ

ة:   فعاليات موسيقيَّ

حفاة (1
َ
ل   الحيوانات مهرجان سويتا من –الس 

ز أن: الهدف فل يمي ّ
ّ
 .البطيئة الوحدة الط 

ل  ماعاالست  .املوسيقى بحسب الجسم امتداد على وينقلونها اليدين، بواسطة سلحفاة األطفال يصنع: األوَّ
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اني االستماع
 
حفاة شكل البريستول  من األطفال يعد: الث

َ
ل حفاة، ملسار وشريط س 

َ
ل حفاة األطفال يضع السُّ

َ
ل  السُّ

ريط طول  على ويحركونها الكرتون  شريط من اليسرى  الجهة في
َّ
 . البطيء املوسيقى إيقاع بحس الش

الث االستماع
َّ
بات – وسائد: األغراض هذه أحد على طفل كل يحصل: الث  قماش من أكياس – لحف – مكعَّ

 .رمل فيها

 مع بالحركة اإلحساس لتجسيد األغراض هذه أحد طفل كل ظهر على نضع ثم تتحرَّك، سالحف األطفال يصف

رع ّ
ة،بحر  الغرفة في األطفال يتحرَّك. الد  رون  ثم يَّ ة يكر ّ  .للمقطوعة االستماع أثناء الحركة فعاليَّ

ابع االستماع حفاة صورة األسفل في اليسرى  زاويتها في رسم وورقة ألوان على طفل كل يحصل: الر 
َ
ل  يستمع. س 

ة، للمقطوعة األطفال لحفاة مسار ويرسمون  املوسيقيَّ عة بخطوط الورقة على السُّ
ّ
 . متقط 

 

حلة طيران (2
َّ
  سلطان" لنيكوالي ريمسكي كورساكوف "القيصر أوبرا من – الن

 ز أن: الهدف فل يمي ّ
ّ
ريع. الط   اإليقاع السَّ

  ل لبس على : االستماع األوَّ يحصل كل طفل على نحلة مصنوعة من البريستول مربوطة بمطاط ي 

 اإلصبع كالخاتم. 

  حلة االستماع  األطفالطيران النحلة بواسطة اإلصبع، يصحب  األطفاليصف بوصف طيران النَّ

 بأصابعهم.

 حن ) على  األطفاليصف : االستماع الثاني
َّ
بالكلمات كيف يمكن تمييز صوت لسع النحلة في الل

ة(.  ة، عدوانيَّ ة، فجائيَّ  املوسيقى أن تكون قويَّ

  سع  األطفاليشير
َّ
ة يسمعون فيها نغمة الل ي(.  )أربعبأصابعهم في كل مرَّ

ّ
 لسعات في املجموع الكل

 الثا
 
ق  :الستماع الث ّ

سع. األطفاليصف 
َّ
ة واحدة عندما يسمعون نغمة الل   مرَّ
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 ابع حلة املصنوعة من بريستول، يقف  األطفال: يستعمل االستماع الرَّ ا النَّ د  متابعدين  األطفالمجدَّ

ة وأصبعه ممدودة سعة يقف  في الغرفة، يتحرَّك كل طفل بحريَّ
َّ
فلإلى األمام، مع سماع الل

ّ
يلسع و  الط 

 صديقه بإصبعه مع الّنحلة(. )يلمسالصديق الذي يقف أمامه 

  نحلة صورة األسفل في اليسرى  زاويتها في رسم وورقة ألوان على طفل كل : يحصلاالستماع الخامس .

ة، إلى املقطوعة األطفال يستمع ا  املوسيقيَّ
ًّ
ا عندما يسمعون نغمة الطيران، وخط ا ملتوي 

ًّ
ويرسمون خط

ا عند سع.عموديًّ
َّ
  ما يسمعون نغمة الل

ة،التَّ  املناهج وتطوير تخطيط مركز: القدس ،للموسيقى االستماع: املصدر  باملرشد مرفق) 2222 عليميَّ

 (.اسطوانة

 

 األغاني واألناشيد املوضوع الثاني:  

 
 
ة املواد أهّم  من واألناشيد األغاني عّد ت  يميلون  بطبيعتهم فهم ،للصغار بالنسبة التربوية قيمتها لها التي املوسيقيَّ

ق، فهو بحّد ذاته والغناء للغناء، ّ
فل يحسه ما على عالوة املعرفة، الكتسا  جيدة وسيلة مشو 

ّ
 الغناء أثناء الط 

فل يكون  سنوات( 5-3) سن في .وفرح سعادة من
ّ
 من ويناسبه بالبيئة، املحدود الواقعي الطور  مرحلة في الط 

 املرحلة هذه في. لديه مألوفين وأشخاص ونبات حيوان من به يحيط ما مناجاةب يّتصل ما في هذه املرحلة الغناء

يور  أصوات وتقليد والحركة للعب وسيلة االغاني تكون  أن بد ال
ُّ
 .والحيوانات الط

فل يكون  سنوات( 9-5) سن في
ّ
ّر، الخيال طور  مرحلة في الط   املتصل الغناء املرحلة هذه في ويناسبه الح 

 الناطقة والحيوانات البحار وسكان األقزام وأرض املالئكة عالم مثل خيالية، بيئات ر تصو ّ  التي والقصص

ّص. واألشجار
 العلمية الحقائق ووصف البلدان بمعرفة يرتبط ثقافي هدفها أغان املرحلة هذه في له نخص 

ريف، بالخيال املمزوجة
َّ
  .والفراشات واألسماك والقمر الشمس عن كأغنيات الط

 

 



82                                                                 
                   

  .وخصائصها وظائفها: األطفال ناشيدوأ أغاني

د واحد هدف ذات لألطفال املقدمة واألناشيد األغاني تكون  أن-1  .ومحدَّ

فل نفس في واألناشيد األغاني تبعث أن يفضل -2
ّ
رور، البهجة الط  سع ال األطفال وانفعاالت عواطف ألنَّ  والسُّ

َّ
 تت

ة لالنفعاالت  .ذلك إلى وما واليأس والقلق كالحزن  الحادَّ

ة والطاقات للطفل الّصوتية القدرات باالعتبار تؤخذ أن ينبغي -3  .واألناشيد األغاني تقديم عند التعبيريَّ

ز أن ينبغي -4 هولة واألناشيد األغاني إيقاع يتميَّ سر، بالسُّ  اإليقاع كان وسلسة سهلة الكلمات كانت فإذا والي 

 .كذلك

ل -5 فل عالم من شيدواألنا األغاني كلمات تستوحى أن يفضَّ
ّ
يور  الحيوانات العائلة،: مثل به، املحيط الط 

ُّ
 .والط

ا واألناشيد األغاني تحمل أن -6 جار  األطفال وتمّد  أفكار  ا أكثر وتجعلهم والخبرات، بالتَّ  وأن بالحياة، إحساس 

فل يستطيع واضحة، األهداف تكون 
ّ
 .يدركها أن الط 

صاحب أن يفضل-2
 
 .مناسبة تكون  أن يشترط موسيقية تآال  واألناشيد األغاني ت

 أنفسهم بين يرّددوها حتى خصوصياتهم، مع وتتجاو  األطفال حاجات إشباع في واألناشيد األغاني تسهم أن-8

ة، بيئاتهم في أو  .رحالتهم في ينشدوها أن أو الخاصَّ

ل من -9   واحدة، فكرة من أكثر األغنية تتناول  أال املفضَّ
ّ
 .موضوع من أكثر حول  تدور  وأال

ق  درامي أو قصص ي قالب في تصاغ حينما النشيد أو األغنية تلقى -12 ا مشو   .األطفال من اإلقبال من مزيد 

 وهم الفالحين تجمع: مثل لألطفال، املحببة البيئات خدمة في واألناشيد األغاني تكون  أن األفضل من -11

 ليستطيع وأغانيهم أناشيدهم لهم ون تك أن ينبغي الذين الحرف وأصحا  حقولهم، ومحاصيل ثمار يجنون 

ا مشاركتهم األطفال  .واألغاني األناشيد هذه طريق عن وجدانيًّ

 .االجتماعيّ  االلتحام للطفل تحقق التى واملناسبات لألحداث، مناسبة واألناشيد األغاني تكون  أن-12

ا اللفظ يكون  أن فينبغي ،األطفال وأغاني أناشيد في أمر هامّ  واملعاني األلفاظ تجانس -13  املواقف في رقيق 

ا يكون  الرقيقة، وأن ة، املواقف في قويًّ  .املعنى مع اللفظ يتناسب وأن القويَّ
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 يحيونها التى وتجمعاتهم، واملناسبات وأعيادهم مناسباتهم في يستثمروها كي واألناشيد األغاني تساعد أن-14

 .وغيرها حىاألض وعيد الفطر وعيد رمضان، وشهر الطفولة، أعياد: مثل

ن أن يفضل-15 بة الكلمات التي تحاكي األصوات بعض واألناشيد األغاني تتضمَّ  أصوات: مثل لهم، املحبَّ

ا من املرح على يضفي بما والطيور  واآلالت الحيوانات  .والنشيد األغنية مزيد 

ع-16  األطفال فهي تشعر البطيئة يدواألناش األغاني لألطفال،أما املحببة األمور  من األغنية إيقاع سرعة في التنوُّ

 عنها. وتصرفهم بامللل

سهم الوسائل-01
 
ور  ت  هم.تقديم من الهدف تحقيق فى كبير بمقدار واألغاني لألناشيد املصاحبة والصُّ

 

 فعاليات غنائيه مقترحه: 

  -:اللعب أناشيد( 1

وضة لجيل واليد األصابع أشعار: واليد األصابع أغاني/أشعار*  ي" مثل العربّية، في والبستان الرَّ
 
 حنان ست

 "....العصافير بيطيروا هيك" ،"سبع وسيدي

ة ألعاب أغاني/أشعار*  ا والحركة، باإلنشاد منوطة أشعار هي :اجتماعي   بقوانين اإللتزام أداؤها يفترض ما غالب 

حلة أنا" مثل طفالن، أدائها في يشارك سنوات، 9-4 جيل من األطفال األشعار هذه تالئم معّينة،
 
بور  أنا الن " الد 

ة طاق طاق" مثل األطفال من كبير عدد فيها يشارك أو   ."طاقي 

عب أغاني/أشعار* 
 
مثيلي   الل

 
عبةو  الّتمثيلّية بين األشعار هذه تتراوح: الت

ُّ
ا تعرض حيث الل ا مشهد  صصيًّ

َ
 ق

ا،  : أطفال مجموعة: "مثال بينهم، فيما املختلفة األدوار األطفال ويوّزع قصير 
 
بل نروح يال  وينك، غول  يا عالج 

ل َعم: الغول   
 ...ذهب من جسر يا جسر يا جسر يا -...شعري، بغس 

تي األغاني/األشعار وهي :القرعة أشعار*
ّ
عب بداية قبل غنائها على األطفال اعتاد ال

ّ
 األّول،) األدوار لتعيين الل

اني
ّ
دة الفار طلع" مثل..( الث د   وصار عالس  ع  ة ي 

 
ت لس 

َ
بعة يعد وصار عالنبعة الفار طلع – ل  ع الفار طلع – للسَّ

  ....".للعشرة يعد وصار الشجره

زة األشعار
 
عبة أساس هي الحّل  واقتراحات الّسؤال صيغة شعرّية، صيغة ذات ألغاز عن عبارة وهي: امللغ

ُّ
 في ،الل

فل الّسائل هو الّبالغ يكون  البداية
ّ
فل يتقن حّتى املجيب، هو والط 

ّ
 يتبادل وعندها والجوا ، لالّسؤا الط 

اسة البحر في ترنطاسة طاسة" الشعبّية األلغاز من. بينهم فيما األدوار األطفال
 
زة اشعار هناك" .غط

ّ
 ملغ

 .علي ولفاضل الظاهر ملحمد حديثة
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ف (2
َّ
  األطفال لدى املفضلة األغاني فحص-الغناء عن لن نتوق

 لة ةاألغني اختيار في املشاركة واألهل األطفال بإمكان  أغاٍن  مجموعة عائلة كل تستلم: لذلك ،املفضَّ

مها( املغني لنفس أغاٍن  أو األعياد موضوع حول )
َّ
ة السنة خالل األطفال تعل راسيَّ

ّ
 .الد 

 ف في وترسلها لديها، املفضلة األنشودة عائلة كّل  تختار
َّ
وضة إلى مغلق مغل  .البستان/الرَّ

  نشودةأ/أغنية أفضل على البستان في الّتصويت يجري. 
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ة وأنشودة (3  قصَّ

 ة قصة سرد ة – شعبيَّ  .الكاسيت في األغنية إلى االستماع ثم. بابا علي قصَّ

  الحيوانات والطيور التي ذكرت في األنشودة. أسماءمحادثة حول 

  ل من الجملة  األطفاليصغي رون الجزءإلى الجزء األوَّ  الثاني مع تقليد أصوات الحيوانات.  ويكر ّ

  ل من الجملة مثل "علي بابا عنده  الاألطفتقسيم إلى مجموعتين: تغّني املجموعة األولى الجزء األوَّ

 بستان"، وتكمل املجموعة الثانية الجملة وهكذا ..يتّم بعد ذلك تبادل األدوار.

  ل مجموعة من
ّ
مث 

 
 األغنية، بينما ينشد الباقون.  األطفالتمثيل درامي لألغنية: ت

 ت مع كلمات األغنية.يجب مالءمة ظهور الشخصيا 

  علـــــــــي بـــــابـــــا

  علي بابا عندو بستان علي علي بابا

  حيوانات علي علي بابا والبستان في

  القطط ميو ميو ميو وسمعنا صوت

  هو هو الكالب هو وسمعنا صوت

  الدجاج نق نق نق وسمعنا صوت

 الخراف ماء ماء ماء وسمعنا صوت

يالي ع وفي
َّ
  لي علي باباليلة من الل

  كان نايم في العاللي علي علي بابا

علب
َّ
جاج الصغار جاه الث ار أكل الدَّ

 
  املك

  مسكين مسكين علي بابا

ار علي علي بابا النهار حلف يمسك وملا طلع
 
  املك

رَّف
َ
ار مسكو مسكو علي بابا وملا ش

 
  املك

 بابا شاطر شاطر علي بابا شاطر شاطر علي

 صة وأنشودة": طيارة ورق، مروة والضفيرة، ليلى الحمراء.فعاليات مماثلة لـ "ق
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 أنشودة وإيقاع (0

مل  والفيل: ةأ( النَّ

 االستماع لنوعين من املوسيقى: قوية)فورتي( وضعيفة)بيانو(. -

 شرح املصطلحات املوسيقية لألطفال: قوية)فورتي( وضعيفة)بيانو(. -

ملة والفيلاالستماع ألغنية " -
َّ
 ". الن

عيف، واستخدام الحيوانات التي ذكرت في محادثة ب - عد االستماع: تمييز الغناء القوي والغناء الضَّ

عيفة)نملة(. ة )فيل( والضَّ  األنشودة كرمز للموسيقى القويَّ

ة باألرجل أو  - عبير عن بيانو، وحركات قويَّ استماع آخر مع استعمال حركات ضعيفة باأليدي للتَّ

عبير عن املوسيقى ا ة. باأليدي للتَّ  لقويَّ

ملة "بيانو"، وخشبات لتمثيل" فورتي" يستمع  - ل النَّ
ّ
ة: خرخشية لتمث  توزيع أدوات موسيقيَّ

 كّل حسب دوره. ويعزفون، األطفال

ة "خشبات" أو "خرخشية" ويتحرك في  - ف إلى قسمين: يختار كّل طفل أداة موسيقيَّ تقسيم الصَّ

له األداة، مثال: إذا اخ
ّ
ا ملا تمث 

فلتار فضاء الصف وفق 
ّ
الخشبات فعليه أن يضر  بهما  الط 

 والعكس صحيح.
ّ
ة، وأن يتنقل بخطوات ثقيلة في مجال الصف  بشدَّ

ة يَّ
 
 نملة صغيرة وبسيطة عم تمش ي بخف 

ة يفيَّ ام الص   تجمع أكلها ليل نهار كل أي 

 خطواتها هالحزينة عم تمش ي بليونة

 ....فيل كبير... فيل كبير

ة عم بهز ا  لغابةبخطواته هالقويَّ

 كبير....... ل.... فيفيل كبير 

ى.وهو عم 
 

 ويصرخ صوته عالييتمش 
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حفا
َ
ل  والغزال:  ة ( السُّ

ا للحيوانات ونقوم  أسماءذكر  األطفالنطلب من  - حيوانات سريعة وبطيئة، نعرض صور 

 بتقليدها.

حفاة ونطلب من  -
َ
ل حفاة ونقارن بين األطفالنختار الغزال والسُّ

َ
ل  هماتقليد الغزال والسُّ

 االستماع لألغنية. -

ة واستخدامها بما يالئم األنشودة: سريع للغزال  - لحفاة. ءوبطيتوزيع أدوات موسيقيَّ  للسُّ

حفاة،   -
َ
ل ف إلى مجموعتين: مجموعة تعزف عند سماع الجزء الخاص بالسُّ تقسيم الصَّ

 واألخرى عند سماع الجزء الخاص بالغزال. 

حفاة بمش ي شوي  شوي  
َ
ل  أنا الس 

ة بعيشبالبريَّ   ة بعيش وبامليَّ

 ملا بروح مشوار بمض ى ليل وبروح نهار

 أنا الغزال أنا الغزال شوفوا ما أسرعني

 بالغابه بعيش، أسرع مني مفيش

 أنا الغزال أنا الغزال شوفوا ما أسرعني

 أنشودة وكلمة وصورة: (5

 :نشيد الغيمة

 يا غيمة يا غيمتنا

 يلي فوق حارتنا

ي علينا
 
 إوعي تشت

 شترينا ...مالبس ما ا
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 تحضير رموز وصور تعكس كلمات األغنية على بطاقات.  -

شيد.  -
َّ
موز، وربطها بكلمات األغنية أثناء الن ور والرُّ  عرض الصُّ

وح الفّعال مع  -
َّ
موز على الل  . األطفالترتيب الرُّ

موز والصُّ  - ب أخرى تسلسل الكلمات بمساعدة الرُّ
ّ
رت 
 
د مجموعة أطفال األغنية، بينما ت ّ

رد 
 
 ور.ت

 

 أغنية وحركة (6

ّدام: "خطوة أغنية: أمثلة للكلمات، مالئمة حركات تنفيذ مع األغنية إلى االستماع : وأغنية"..سالم ومنرفع لق 

 ".باملغارة أرنب" ،"سكرة سيد"  ،"العصافير بيطيروا هيك" ،"زقفة 1،2،3

 

ة  (7  أغان  تعليميَّ

 ...".يتعب ال كي اجزر   يأكل يتعب، يجري  أرنب ألف: " مثال الحروف، أغاني

 .األحرف إلى اإلشارة مع األغنية إلى االستماع

ث عن حرفه يقوم بحركة تالئم مضمون  - ا، وعندما يسمع املقطع الذي يتحدَّ
 
يختار كّل طفل حرف

 الكلمات.

ية من كّل طفل بعد تكرار األغنية أن ينشد أنشودة الحرف الذي معه. -  تطلب املرب ّ

 

 ....". عين يا ليلي يا اثنين واحد: "مثال األرقام أغاني

 . الغناء مع األصابع واستخدام االستماع -

 .األغنية لكلمات مالئمة حركات تقليد -
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