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لجنة اإلشراف
وزير التربية د. دارم طباع

مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية د.ناديا الغزولي

مديرة المركز اإلقليمّي لتنمية الطفولة الُمبّكرةكفاح حداد 

مدير التخطيط والتعاون الدولّيغّسان الشغري

جامعة دمشق _ كليّة التربيةد. فاديا بلة

لجنة تأليف الدليل
المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةد. ماهر إبراهيم

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةتغريد األزروني

جامعة دمشق _ كليّة التربيةد. سميرة القاضي

جامعة دمشق _ كليّة التربيةد. محاسن أحمد

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةد. فداء سودان

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةد. نوار وردة

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةأحمد علي

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةروعة الحسواني

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةدانية مراد

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةنور عفور

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةتغريد عّز الدين

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةمحمود حامد

المركز الوطنّي لتطوير المناهج التربويّةروعة عيد

المركز اإلقليمّي لتنمية الطفولة الُمبّكرةردانة سالمة

تربية دمشق - موّجهة تربويّةنجاة العدي

تربية دمشق - موّجة تربوّيسائر عمران

حقوُق الطِّباعِة والتّوزيِع محفوظةٌ للُمؤسَّسِة العامَِّة للطِّباَعِة
َِّة حقوُق التَّأليِف والنَّشِر محفوظةٌ للَمركِز الوطنيِّ لتطويِر المناهِج التَّربوي

َّة وري َّةُ العربيَّةُ السُّ َوزارة التَّربيِة – الُجمهوري
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املقدمة

ــام  ــم االهتم ــّو، وهــذا يحتّ ــن مراحــل النم ــة م ــل أهــّم مرحل ــاة الطف ــن حي ــى م ــدُّ الســنوات األول       تُع

المتواصــل بأطفــال هــذه المرحلــة مــن قبــل المعنيّيــن والمهتّميــن بهــا وبتنميتهــا، والعمــل علــى 

إيجــاد بيئــة غنيّــة باألنشــطة والخبــرات المالئمــة لحاجــات األطفــال النمائيّــة، ُمدّعمــة باألســاليب 

ــر  ــي تُعطــي بدورهــا للطفــل مســاحة أكب ــة، الصــور، المســرح ...(، الت ــة )القّص ــق النشــطة الحديث والطرائ

ليفّكــر، ويحلّــل، ويعبّــر، ويتخيّــل، ويكتشــف المعلومــات فــي جــّو يســوده الحــب  من االستقالليّة 

ــا. ــاط وخارجه ــة النش ــل قاع ــم داخ ــال جميعه ــن األطف ــاواة بي ــرص والمس ــؤ الف ــدأ تكاف ومب

      وانطالقــاً مــن ذلــك انبثقــت فكــرة تأليف دليل األنشــطة لتعزيز خبرات ما قبل المدرســة لدى األطفال غير 

الملتحقيــن بريــاض األطفــال، وإعــداد برنامــج لتنفيــذ الدليــل، بمبــادرة من قبــل مختّصين في المركــز الوطنّي 

لتطويــر المناهــج التربويـّـة ومشــاركة كريمــة مــن أعضــاء متخّصصيــن فــي مرحلــة ريــاض األطفال فــي المركز 

اإلقليمــّي لتنميــة الطفولــة الُمبّكــرة وكلّيّــة التربيــة في جامعة دمشــق، وموّجهيــن تربويّين مــن وزارة التربية. 

ــس  ــل، تنغم ــخصيّة الطف ــن ش ــة م ــب المختلف ــي الجوان ــطة  تغطّ ــن األنش ــاً م ــل ألوان ــن الدلي       يتضّم

ــارة  ــى إث ــّي وتشــاركّي للعمــل ســويّاً عل ــّي تعاون ــي مســار جمع ــال واألهــل ف ــع األطف ــرات م ــا الُميّس فيه

ــل  ــدى الطف ــذات ل ــوم  ال ــز مفه ــة وتعزي ــب اإلبداعيّ ــة بعــض الجوان ــّي وتنمي ــة والفضــول المعرف الدافعيّ

ــاً لاللتحــاق بالّصــّف األّول بمــا يكفــل  ــاً ولغويّ غيــر الملتحــق بالريــاض، لتهيئتــه جســميّاً ونفســيّاً واجتماعيّ

ــة. ــة التعلُّميّ ــة التعليميّ ــه وفــي العمليّ ــد، ويســّهل اندماجــه في رفــع مســتوى توافقــه مــع المحيــط الجدي

ــل  ــال، وتعم ــدى األطف ــارات ل ــول والمه ــدرات والمي ــواّس والق ــة الح ــل تنمي ــطة الدلي ــتهدف أنش       تس

معــاً علــى تحقيــق التنميــة المتوازنــة، وتهــدف كّل مجموعــة مــن األنشــطة إلــى تنميــة بعــض المهــارات 

ــث  ــر، حي ــال آخ ــي مج ــرى ف ــارات أخ ــة مه ــم تنمي ــد وتدع ــه تمّه ــت نفس ــي الوق ــا، وف ــال م ــي مج ف

ــة  ــي تنمي ــا ف ــا بينه ــة فيم ــطة متداخل ــرة، فاألنش ــر مباش ــاً غي ــرة وأهداف ــاً مباش ــاط أهداف ــق كّل نش يحّق

المهــارات، وتحقيــق مهــارة مــا يكــون بمنزلــة الدعامــة األساســيّة لالنتقــال إلــى نشــاط آخــر ينّمــي 

ــّي  ــّي الحرك ــال الحّس ــة المج ــا، فتنمي ــن فصله ــة وال يمك ــو متكامل ــب النم ــك أن جوان ــرى، ذل ــارة أخ مه

هــو تنميــة  للمجــال المكانــّي البصــرّي وللمجــال المعرفــّي فــي الوقــت نفســه ،كذلــك المهــارات 

المرتبطــة بالتواصــل والتعاطــف، واإلبــداع تتداخــل مــع المجــال اللّغــوّي، وتنّمــي مهــارات مــا قبــل 

ــدرّب الطفــل علــى ســرد  ــة، كمــا ت ــة اللّغويّ ــادة الحصيل ــة كاإلصغــاء والنطــق الســليم، وزي القــراءة والكتاب

ــوات  ــذه خط ــة، وه ــوار والمناقش ــاعر والح ــن المش ــر ع ــاركة والتعبي ــفهّي والمش ــر الش ــدث، والتعبي الح

أساســيّة البــدَّ منهــا حتــى يتعــرّف الطفــل الحــرف وصوتــه، ويجــرّده، ويقــرأ بعــض الكلمــات المرتبطــة بــه.
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كذلــك ينّمــي المجــال المكانــّي البصــرّي القــدرة علــى التمييــز البصرّي الــذي يمّهــد للمطابقة كخطــوة لتعلّم 

القــراءة، وهكــذا تعمل أنشــطة الدليل معاً بشــكل تكاملّي فــي تنمية الجوانب النمائيّة األساســيّة لدى الطفل.

      وتراعــي أنشــطة الدليــل خصائــص أطفــال هــذه المرحلــة وحاجاتهــم النمائيّــة، والفــروق الفرديـّـة بينهــم، 

وتؤّمــن فرصــاً تنمويـّـة تعليميّــة متكافئــة ذات جــودة عاليــة تجمــع بيــن عناصــر الجــذب والمتعــة والمعرفة، 

وتمّكنهــم مــن اكتســاب بعــض مهــارات الحياة األساســيّة، مّما يســّهل لهم االلتحــاق بالصــّف األوَّل بطرق أكثر 

فاعليّــة تســهم فــي ردم الفجــوة بيــن َمــن تمّكــن مــن االلتحــاق بريــاض األطفــال، ومن لــم يتمّكن مــن ذلك.

                                              

المؤلفــون                        
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الرؤية:

تمكين الطفل من مهارات معرفيّة ولغويّة ووجدانيّة واجتماعيّة وأدائيّة تُسّهل التحاقه بالّصّف األّول.

الرسالة والهدف:

تهيئة الطفل لالنفصال عن األهل.. 1

تزويــد الطفــل ببعــض المهــارات المرتبطــة بالجوانــب النمائيّة تمهيــداً اللتحاقــه بالصــّف األّول، وإخراج . 2

أقصــى مــا لديــه من قــدرات.
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اليوم الخامس اليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثاين اليوم األّولتسلسل األنشطة

نشاط حريكّ)رياضة(/15 دقيقة من 9- 9.15

ّول
األ

ع 
بو

ألس
ا

لنقلّد بعضنا
أصّنف وفق 

اللون و الشكل
أضبط مشاعري أعي ذايت

وجهي وجسمي 

يعّبان

نشاط1)30 د(

9:45-9:15

أنشودة أنا 

إنسان

أنشودة األشكال 

الهندسيّة

أصّنف وفق 

اللون أو الشكل 

أستخدم امللعقة 

لنقل الحبوب

أستخدم أصابعي 

لنقل األشياء 

الصغرية

نشاط 2)30 د(

10:15-9:45

فطــــــــــــــــــــــــور/ 25- دقيقة /10:15 -10:50

لـــعــــــــب حــــــــــّر/20 دقيقة /10:50- 11:10

أتعرف حرف 

الخبة)د(بصوته 

وأشكاله

أشكال حرف 

الخبة)ب(
أالحظ فأقرأ

ألعب مع حرف 

الخبة )ب(

أتعرّف حرف 

الخبة)ب(بصوته 

وأشكاله

نشاط 3)30 د(

11:40 -11:10

لـــعــــــــب حــــــــــر/20 دقيقة/11:40- 12:10

مجّسم الجراثيم 

والطعام الصّحّي

أقول صباح الخري  الجراثيم 

والطعام الصّحّي

) نشاط متثييّل( 

تطبيق عميّل 

لغسل اليدين

أغسل يدي 

وأنظّف أسناين

متثيل إميايّئ

نشاط 4)30 د(

12:40-12:10

قصة الدّب 

والعسل

متاهة الفأر 

وقطعة الجنب

أنشودة الطعام 

الصّحّي

أنشودة عن 

قيمة املاء
أنشودة النظافة

نشاط 5)30 د(

1:00 -12:40

انــصــــــــراف

جدول توزيع األنشطة ملرشوع أستعد للصف األول – األسبوع األول
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نشاط حريك)رياضة(/15 دقيقة من 9- 9.15

ين
لثا

ع ا
بو

ألس
ا

أتعرف واجبايت أتعرف حقوقي أستطيع
ملاذا دميتي 

سعيدة 

أتعرف مشاعر 

اآلخرين

نشاط1)30 د(

9:45-9:15

أرتب

 أقالمي 

بقلمي أصل 

الخطوط 

املتقطعة 

أنشودة بيدي 
أستخدم القطارة 

لنقل املاء 

أستخدم امللقط 

لنقل الفاكهة 

نشاط 2)30 د(

10:15-9:45

فطــــــــــــــــــــــــور/ 25- دقيقة /10:15 -10:50

لـــعــــــــب حــــــــــر/20 دقيقة /10:50- 11:10

ألعب مع حرف 

الخبة )ج(

أتعرف حرف 

الخبة)ج(بصوته 

وأشكاله

أشكل حرف 

الخبة)د(
أالحظ فأقرأ

ألعب مع حرف 

الخبة )د(

نشاط 3)30 د(

11:40 -11:10

لـــعــــــــب حــــــــــر/20 دقيقة/11:40- 12:10

أغلق السحاب 

واألزرار وأضم 

الرباط

أحاور مربيتي
ألون أقالمي 

أالحظ وأكتشف 

النمط 
مذيع وضيف 

نشاط 4)30 د(

12:40-12:10

قصة األرنب 

والسلحفاة
بزل الجزرة

أضع املشبك يف 

مكانه
دوديت الجميلة  بصمة يدي

نشاط 5)30 د(

1:00 -12:40

انــصــــــــراف

اليوم الخامس اليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثاين اليوم األّولتسلسل األنشطة

جدول توزيع األنشطة ملرشوع أستعد للصف األول – األسبوع الثاين
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نشاط حريك)رياضة(/15 دقيقة من 9- 9.15

ث 
ثال

 ال
وع

سب
األ

قصة األرنب 

والريح والغزال 

التعرف عىل 

الكميات

قصة سلمى 

واللعبة 
أيهام أكرث عدداً  أفرح وأحزن 

نشاط1)30 د(

9:45-9:15

أرسم وألون 

وأمثل

التعرف عىل 

رموز األعداد 

أنشودة 

املغناطيس

متاهة

النحلة والزهرة 
أرتب الكرات 

واألشكال

نشاط 2)30 د(

10:15-9:45

فطــــــــــــــــــــــــور/ 25- دقيقة /10:15 -10:50

لـــعــــــــب حــــــــــر/20 دقيقة /10:50- 11:10

أالحظ فأقرأ 
ألعب مع حرف 

الخبة)ر(

أتعرف حرف 

الخبة )ر(بصوته 

وأشكاله

أشّكل حرف 

الخبة)ج(
أالحظ فأقرأ 

نشاط 3)30 د(

11:40 -11:10

لـــعــــــــب حــــــــــر/20 دقيقة/11:40- 12:10

ربط الرمز بالكم ماذا بحوزيت
مجموعايت 

متكافئة 
أبحث عن الكنز

ألّون األكب بلون 

واألصغر بلون  

نشاط 4)30 د(

12:40-12:10

أنشودة األعداد أنشودة كتايب بزل السلة
 أحافظ عىل 

الكنز
 أنشودة األلوان 

نشاط 5)30 د(

1:00 -12:40

انــصــــــــراف

اليوم الخامس اليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثاين اليوم األّولتسلسل األنشطة

جدول توزيع األنشطة ملرشوع أستعد للصف األول – األسبوع الثالث
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نشاط حريك)رياضة(/15 دقيقة من 9- 9.15

ع  
راب

 ال
وع

سب
األ

قصة الخروف 

املسكني والفأر 

الصغري 

أقرتح حالً أعلّم دميتي سنّي يؤملني
قصة ليىل 

والذئب 

نشاط1)30 د(

9:45-9:15

متاهة التلميذ 

واملدرسة
أرسم األشكال 

أسري عىل 

الخطوط
أنشودة التعاون طي املالبس 

نشاط 2)30 د(

10:15-9:45

فطــــــــــــــــــــــــور/ 25- دقيقة /10:15 -10:50

لـــعــــــــب حــــــــــر/20 دقيقة /10:50- 11:10

أالحظ فأقرأ 
أتعرف حرف 

الخبة)ص(
أالحظ فأقرأ

أتعرف حرف 

الخبة )س(

بصوته وأشكاله

أشكل حرف 

الخبة)ر(

نشاط 3)30 د(

11:40 -11:10

لـــعــــــــب حــــــــــر/20 دقيقة/11:40- 12:10

أشكل حرف 

الخبة)ص(

ألعب مع حرف 

الخبة)ص(

أشكل حرف 

الخبة )س(

ألعب مع حرف 

الخبة)س(
ألون األشكال

نشاط 4)30 د(

12:40-12:10

بزل السلحفاة أربط حذايئ
متاهة سلمى 

واللعبة
بزل القطة أرتدي السرتة 

نشاط 5)30 د(

1:00 -12:40

انرصاف

اليوم الخامس اليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثاين اليوم األّولتسلسل األنشطة

جدول توزيع األنشطة ملرشوع أستعد للصف األول – األسبوع الرابع
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هداف
أ
جرائية لملجالت وال يفات الإ التعر

ول(
أ
 للصف ال

ّ
 )دليل أنشطة أستعد

مقدمة: 

      يســتلزم بلــوغ الطفــل مرحلــة المدرســة تحقيــق العديــد مــن المطالــب النمائيــة كاالســتقاللية وتحّمــل 

االنفصــال واالعتمــاد علــى الــذات ورعايتهــا واكتســاب مجموعــة مــن المهــارات المعرفيــة واللغويــة 

ــة.  ــمية والوجداني ــة والجس واالجتماعي

      ويقــّدم الدليــل سلســلة من األنشــطة التي تســاعد الطفل علــى تحقيق هذه المطالب النمائية واكتســاب 

مجموعــة مــن المهــارات وإثــارة الدافعيــة والفضــول لديــه، وتغطــي هــذه األنشــطة جوانــب مختلفــة مــن 

شــخصيته، وقــد تــم تصنيفها  ضمن مجاالت متكاملة عدة، تغطــي الجوانب النمائية للطفل، ويرتكز كل مجال 

فيهــا علــى اآلخــر وينّمي مهارات أساســية ومهــارات فرعية متداخلة مع مهارات  أساســية فــي مجاالت أخرى.

وفيمــا يأتــي تعريــف  إجرائــي لكل مجال إضافة إلــى األهداف المعرفيــة والمهارية والوجدانيــة التي يغطيها.

رعاية
 

الذات

الحسي

حركي
 ال

الوجداني

التواصل

المجال

توكيد
الذات

اللغوي

البصري
 المكاني

الرياضي
 المنطقي

الإبداع
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األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاألهداف المعرفية

يقضي بعض الوقت بعيداً عن أسرته.يغسل يديه ويفرشي أسنانه.ينشد أنشودة النظافة.

يشارك رفاقه بتنفيذ أنشطة مختلفة.يغلق الصنبور.ينشد أنشودة المحافظة على المياه.

يميز بين أغذية الطاقة والوقاية والبناء
يشكل أعمال فنية تتعلق بموضوع 

النشاط من خامات متاحة.
يحافظ على نظافة جسمه.

يصّنف الطعام إلى صحي وغير صحي.
يرّدد مع رفاقه  أنشودة الطعام 

الصحي.
يبدي حرصاً على نظافة جسمه.

يبدي حرصاً على تناول أغذية الوقاية.يؤدي حركات مع اللحن.يعّدد بعض أصناف الفاكهة.

يعبّر بشكل إيمائي.يعّدد بعض فوائد الفاكهة.
يبدي حرصاً على غسل الفواكه قبل 

أكلها.

يميّز أنواع الخطوط )مائل، مستقيم(.
يتبع إرشادات  وتعليمات الميسرة 

بدقة.
يبدي حرصاً على المياه وعدم هدرها.

يتّعرف األشكال الهندسية )مربع، 
مثلث، مستطيل(.

يطوي المالبس.
يبدي حرصاً على عمل بعض األشياء 

بنفسه.

يميز أجزاء الشكل )ربع، نصف ،..(.

يرتدي الجاكيت بنفسه.

يربط الحذاء بنفسه.

      يتضمــن أنشــطة لمســاعدة الطفــل علــى خفض قلــق االنفصال 

لديــه، وتحمــل غيــاب والدتــه أو مقّدم الرعايــة، وتعزز االســتقاللية 

لديــه، بقيامــه ببعــض المهمــات بنفســه، وإكســابه بعــض العــادات 

ــة اليومية. الصحي

ال رعاية الذات : مج
أ
أول
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األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاألهداف المعرفية

يميّز أنواع الخطوط )منحني مستقيم،، 
منكسر،..(

يبدي حرصاً للمحافظة على المكانيتحّكم بأصابعه في نقل األشياء الصغيرة

يستخدم مفردات جديدة
تتوازن حركة يده  أثناء استخدام الملعقة 

في نقل األشياء
يشارك رفاقه بتنفيذ أنشطة مختلفة

يتّعرف على وسائل مختلفة لنقل األشياء 

البسيطة
يبدي روحاً رياضية أثناء تنفيذ األنشطةيستخدم الملقط  لنقل األشياء.

يتّعرف على الوسيلة المناسبة لنقل شيء 

بسيط

يستخدم القطارة بشكل صحيح لينقل 

الماء
يلتزم  بدوره لتنفيذ النشاط

يستخدم المشبك ويضعه في مكانه

يغلق السحاب

يدخل الزر بالعروة

يضم الرباط

يصل الخطوط المتقطعة

يتوازن أثناء المشي على خط )منحني، 

منكسر مستقيم(

يؤدي حركات مع اللحن

يطابق حركة اليد مع العين

ــطة  ــالل  أنش ــن خ ــارات م ــض المه ــل بع ــاب الطف ــن إكس       يتضم

هدفهــا تنميــة المهــارات الحركيــة للطفــل المتعلقــة بالعضــالت الكبيرة 

ــام  ــرة المســؤولة عــن القي ــوازن والعضــالت الصغي المســؤولة عــن الت

بالحــركات الدقيقــة والتــآذر الحســي الحركــي ممــا يســاهم فيمــا بعــد 

بالتحكــم بحركــة اليــد واألصابــع تمهيــداً إلمســاك القلــم بشــكل صحيــح 

والكتابــة، والقــراءة.

ال احلسي احلركي : املج
ً
نيا �ث
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      يتضمــن أنشــطة تســاعد الطفــل علــى التعــرف علــى المشــاعر 

والتعبيــر عنهــا وفهــم مشــاعر اآلخريــن ومراعاتهــا، وتفهــم مواقفهــم 

ــه   ــه وردود أفعال ــط انفعاالت ــف يضب ــم كي ــم، ويتعل وردود أفعاله

ويســيطر عليهــا تجــاه المواقــف الطارئــة، وكيــف يضــع نفســه مكان 

اآلخــر ويتعاطــف معــه.

ي
ال الوجدا�ن :املج

ً
لثا �ث

األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاألهداف المعرفية

يسّمي المشاعر األساسيّة )الفرح - 
الحزن- الغضب- الخوف( في حياته

يبدي حرصاً على التعبير عن مشاعرهيعبّر بوجهه وجسمه عن مشاعره

يضبط مشاعرهيضبط ردود أفعاله )سلوكه(يميّز بين مشاعر الحزن والفرح

يبدي اهتماماً بمشاعر اآلخرينيعبّر عن مشاعره بالرّسميتحدث عن مشاعر الحزن والفرح،...

يستخدم مفردات مناسبة ليعبّر عن 

مشاعره
يشارك اآلخرين مشاعرهميصل الشكل بالوجه المعبّر

يسّمي المشاعر الناتجة عن موقف ما
يلّون الوجه المعبّر عن المشاعر في 

صورة

يسّمي الشعور الذي يشارك فيه مشاعر 

اآلخر

يميّز بين السلوك المناسب وغير 

المناسب تجاه بعض المواقف

يقترح بدائل حلول لآلخرين
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األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاألهداف المعرفية

يعبّر بلغته  عن األشياء التي يفضلهايتبع إرشادات  وتعليمات الميّسرة بدقةيسّمي األشياء في بطاقات الصور

يتبادل الحوار مع الميسرةيجيب عن أسئلة الميسرة
يبدي حرصاً على تنفيذ النشاط حين 

يأتي دوره

يميّز بين تفضيالته وتفضيالت رفاقهيعبّر بالرسم عما يرغب تحقيقهيتنبأ ببعض األحداث

يبدي حرصاً على اإلصغاءيثبّت صورة تعبّر عّما يرغب في تحقيقهيكتشف العالقة بين الشخصيات الرئيسة

يشارك في أنشطة جماعيةيرسم شخصيات القصةيعبّر شفهياً عن فكرة

يلّون شخصيات القصةيعيد سرد بعض أحداث القصة

يلعب دور أحد شخصيات القصةيطرح أسئلة

      يتضّمــن أنشــطة لتنميــة مهارة اإلصغاء والمحادثــة وتبادل الحوار 

ــى التواصــل  ــا يســاعد الطفــل عل وطــرح األســئلة واالستكشــاف مّم

ــة صحيحة. بطريق

ال التواصل : مج
ً
رابعا

ــى  ــة عل ــاء التحي ــادرة بإلق ــه والمب ــن ذات ــر ع ــى التعبي ــدرة عل ــل الق ــن أنشــطة إلكســاب الطف       يتضّم

ــه  ــد رفاق ــم، وتقلي ــل معه ــاء التفاع ــري أثن ــل البص ــى التواص ــة عل ــع المحافظ ــرة م ــى الميس ــه وعل رفاق

وتنميــة  واألســلوب،  بالشــكل  غيــره  عــن  واختالفــه  تفــرّده  واكتشــاف 

قدرتــه علــى كشــف الــذات اإليجابــي مــن خــالل التحــدث عــن خصائصــه 

نفســه مــع غيــره، وتقبــل  أو كبنــت وعــن قدراتــه ومقارنــة  كصبــي 

ــن  ــع اآلخري ــة م ــة إيجابي ــاء عالق ــى بن ــه عل ــى  حرص ــة ال ــالف، إضاف االخت

مــن خــالل معرفــة حقوقــه والتعبيــر عنهــا والمطالبــة بهــا بالطريقــة 

المناســبة، ومعرفــة واجباتــه وااللتــزام بهــا وتنميــة المســؤولية لديــه 

بالمحافظــة علــى األشــياء الخاصــة بــه وعلــى أدوات قاعــة األنشــطة.

ال توكيد الذات : مج
ً
خامسا
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األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاألهداف المعرفية

يسّمي األشياء الموجودة في قاعة 
األنشطة

يشارك في أنشطة جماعيةيتبع إرشادات وتعليمات الميسرة بدقة

يبادر بعبارة  صباح الخير مع رفاقهيقلّد رفاقهينشد أنشودة  صباح الخير

ينطق اسمه الثالثي كامالً
يلّون  مالبس الصبي بما يناسبه ومالبس 

البنت بما يناسبها
يبادر بعبارة  صباح الخير مع الميسرة

يذكر اسم الميسرة
يعبّر بأسلوبه عن جملة لفظياً وغير 

لفظياً

يبدي حرصاً على التواصل البصري 
أثناء التفاعل مع اآلخر

يرّدد مع رفاقه أنشودة أنا إنسانيصف نفسه
يبدي حرصاً على السلوك وفق دوره 

الجنسي )كصبي، أو كبنت(

يميّز بين صفاته كصبي  وصفاتها كبنت 

والعكس
يطبع بصمة يده

يبدي حرصاً في المحافظة على أدوات 
قاعة النشاط .

يعبّر عن قدرته ) ما يستطيع أن يقوم به 

بنفسه(
يميّز أن لكّل شخص طريقته وأسلوبه

يبدي حرصاً في المحافظة  على 
أدواته الخاصة

يقرأ العبارة من صورةيعرف أن أسلوبه يختلف عن غيره

يلتزم بواجباته في

المحافظة على نظافة المكان واألشياء 
الموجودة فيه.

يعرف أن لكّل طفل بصمة تميّزه عن 

اآلخرين
يطالب بحقوقه بطريقة مناسبة

المحافظة على نظافة المكان واألشياء 
الموجودة فيه.

يسّمي حقوقه
يثبّت بطاقات على الجهة اليمنى من 

شجرة الحقوق والواجبات

يبدي حرصاً في المحافظة على 
المكان واألشياء الموجودة فيه

يسّمي واجباته
يثبّت بطاقات على الجهة اليسرى من 

شجرة الحقوق والواجبات

يبدي حرصاً على إعادة األشياء إلى 
مكانها

يرّدد مع رفاقة أنشودة كتابييميّز بين الحقوق والواجبات

يميّز بين السلوك الصحيح والخاطىء

يميّز بين قدراته وقدرات اآلخرين
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األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاالهداف المعرفية

يشارك في أنشطة جماعيةيميّز سمعياً صوت حرف الخبرةيتعرّف حرف الخبرة

يلّون حرف الباء بأشكالهيتعرّف أشكال حرف الخبرة
يبدي حرصاً في االستماع لتعليمات 

الميسرة

يلتزم تنفيذ النشاط ضمن فريقيلّون الكلمات التي تبدأ بحرف الباءينطق كلمات حرف الخبرة

يثبّت حرف الخبرة في مكانهينشد حرف الخبرة

يتعرّف على كلمات تبدأ بحرف الخبرة 

من خالل صورة.

يثبّت بعض بطاقات األحرف في قطار 

حروف العائلة الكبيرة

يثبّت بعض بطاقات األحرف في قطار 

حروف العائلة الصغيرة

يميّز بصرياً حرف الخبرةيتعرّف على أحرف مشابهة لحرف الخبرة

يميّز بصرياً كلمة تتضمن حرف الخبرةيميّز بين أحرف الخبرة وأحرف مشابهة

يميّز بين  بعض أحرف العائلة الكبيرة  

وبعض أحرف العائلة الصغيرة
يطابق بين الكلمة والصورة

يقرأ كلمة فيها حرف الخبرة من خالل 

صورة
يطابق بين الصورة والكلمة

يطابق بين  كلمة تتضمن  حرف الخبرة 

مع شكل حرف الخبرة المشابه

يشّكل حرف الخبرة من خامات متاحة

ــمعي  ــز الس ــارة التميي ــل مه ــم الطف ــطة لتعلي ــن أنش       يتضّم

ــاً.  ــرف عملي ــكيل الح ــة وتش ــري والمطابق والبص

ال اللغوي :املج
ً
سادسا
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األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاألهداف المعرفية

يشارك في أنشطة جماعيةيسيطر على حركة يده وأصابعهيكتشف الطريق المناسب  في المتاهة

يتتبع الخطوط بإصبعهيميّز بين  األشكال
يبدي حرصاً على مساعدة اآلخر )إنسان، 

حيوان(

يرسم خط منحني داخل المتاهةيميّز بين األلوان

يدخل القصاصات في خيط وفق النمطيكتشف نمط ضمن سلسلة متصلة.

يلّون وفق النمطيتعرّف على الجزء المفقود

يرسم أشكاالً هندسية وفق النمط

يعيد تشكيل أجزاء صورة

      يتضّمــن أنشــطة إلكســاب الطفــل القــدرة علــى التخيــل والتفكيــر 

العالقــات  وإدراك  البصــري،  واإلدراك  الحركــي  الحســي  والتــآذر 

ــة.  المكاني

ي
ال البرصي املاك�ن : املج

ً
سابعا

      يتضّمــن أنشــطة لتنميــة إدراك العالقــات الرياضيــة بيــن األشــياء وتنميــة 

ــك  ــة وذل ــم الرياضي ــض المفاهي ــع بع ــل م ــر والتعام ــي التفكي ــق ف المنط

ــون  ــد )الل ــق بع ــف وف ــى التصني ــدرة عل ــل الق ــاب الطف ــالل إكس ــن خ م

ــدي  ــب التصاع ــكل( والترتي ــون والش ــاً )الل ــن مع ــق بعدي ــكل( ووف أو الش

ــر  ــن وأصغ ــاً م ــر حجم ــن وأكب ــر م ــن وأقص ــول م ــوم أط ــي، ومفه والتنازل

حجمــاً مــن، وكذلــك إكســابه القــدرة علــى التمييــز بيــن األشــكال الهندســية، 

ــوم  ــالل مفه ــن خ ــدداً م ــر ع ــة األكث ــد المجموع ــوان، وتحدي ــز األل وتميي

التناظــر األحــادي، واكتشــاف المجموعــات المتكافئــة وكذلــك التعــرّف علــى 

الكميــات وعلــى رمــوز األعــداد والعــد من 1 الــى10 وتشــكيلها عمليــاً وربط 

الرمــز بالكــم.

ي
ي املنط�ق

�ن ال الر�ي : املج
ً
منا �ث
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األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاألهداف المعرفية

يشارك رفاقه بتنفيذ أنشطة مختلفةيلّون الشكل األكبر بلون واألصغر بلونيصّنف وفق بعد اللون أو الشكل

يصّنف وفق بعدين ) اللون والشكل(
يشارك رفاقه ترديد أنشودة األشكال 

الهندسية
يبدي حرصاً على نظافة المكان

يشارك رفاقه ترديد أنشودة األلوانيرتّب تصاعدياً وتنازلياً
يبدي حرصاً على المحافظة على 

أدواته الخاصة

يشارك رفاقه ترديد أنشودة األعداديتعرّف مفهوم التناظر األحادي
يبدي حرصاً على المحافظة على 

أدوات قاعة األنشطة

يقارن بين األطوال
يشكّل رموز األعداد من 1 الى 10 من 

خامات متاحة

أطول من وأقصر من

يقارن بين األحجام

أكثر حجماً من وأقل حجماً من

يتعرّف مفهوم تكافؤ المجموعات

يتعرّف مفهوم العدد

يميّز بين الكميات

يربط الرمز بالكم

يعّد من 1 الى 10

يميّز بين األلوان

يميّز بين األشكال
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      يتضّمــن أنشــطة إلكســاب الطفــل القــدرة علــى التخيــل والتفكيــر 

العالقــات  وإدراك  البصــري،  واإلدراك  الحركــي  الحســي  والتــآذر 

ــة.  المكاني

بداع ال الإ :مج
ً
سعا �ق

األهداف الوجدانيةاألهداف المهاريةاألهداف المعرفية

يشارك في أنشطة جماعيةيسيطر على حركة يده وأصابعهيكتشف الطريق المناسب  في المتاهة

يتتبع الخطوط بإصبعهيميّز بين  األشكال
يبدي حرصاً على مساعدة اآلخر )إنسان، 

حيوان(

يرسم خط منحني داخل المتاهةيميّز بين األلوان

يُدخل القصاصات في خيط وفق النمطيكتشف نمط ضمن سلسلة متصلة.

يلّون وفق النمطيتعرّف على الجزء المفقود

يرسم أشكال هندسية وفق النمط

يعيد تشكيل أجزاء صورة
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الفهرس
رقم الصفحةالمهارةاسم النشاطالمجال 

رعاية الذات

أستمتُع مع رفاقي
قدرة الطفل على االنفصال عن األهل في األيام 

األولى )بسبب ابتعادهم عن ذويهم ألّول مرّة(.
22

26غسل اليدين، تنظيف األسنأن والمحافظة عليهاعاداتي الصّحيَّة

35ارتداء السترة، طّي االشياء، ربط الحذاءارتداء المالبس )السترة، الحذاء( وطيّها

الحّسّي الحركّي
41الحركة الدقيقةأقّوي عضالت يدي

46الحركة الدقيقة والتوازنألعب مع الخطوط

الوجدانّي

51إدراك الذات والتعبير وضبط االنفعاالتأتعرّف مشاعري

54إدراك مشاعر اآلخرأتعرّف مشاعر اآلخرين

59المشاركة الوجدانية لآلخر وضبط السلوكدميتي سعيدة

64التعاطفأقترح حاّلً

التواصل

67المحادثة والحوارأحاوُر مربّيتي

69طرح السؤالماذا بحوزتي؟

71اإلصغاء واالكتشافأصغي فأكتشف

توكيد الذات

76توكيد الذاتأنا ورفاقي

83التعبيرعن الحقوقأتعرّف حقوقي

86االلتزام بالواجباتأتعرّف واجباتي

90الحفاظ على الكتب واألدوات المدرسيّةالكنز

94التمييز السمعّي والبصرّي والمطابقةحروفي وكلماتياللغوّي

المكانّي البصرّي

المتاهة
التخيّل والتفكير واإلدراك البصرّي والتآزر الحّسّي 

الحركّي
108

113اكتشاف العالقات المكانيّةأرتّب وفق النمط

119التركيز والتآزر الحّسّي الحركّيالبزل

الرياضّي المنطقّي

123التصنيفأصّنف أشيائي

128الترتيبأرتّب تصاعديّاً وتنازليّاً

134إدراك التناظر األحادّيأيُّهما أكثر عدداً

136اكتشاف المجموعات المتكافئةمجموعاتي متكافئة

137قراءة األعداد وتشكيلها عمليّاًلنتعلّم األعداد

اإلبداع
142سرد حدث أو قّصة )فهم تسلسل األحداث(أسرُد قّصة

147حّل المشكالتلنفّكر معاً
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فهرس تفصيلّي لمجال رعاية الذات:

11 نشاط:1أستمتع1مع1رفاقي:.

21 نشاط:1عاداتي1الصّحيّة:1يشمل1أنشطة1غسل1اليدين1وتنظيفها،1والمحافظة1.
عليها1بالطعام1الصّحّي:

أغسل1يدّي،1وأنظّف1أسناني:1يُنفَّذ1ضمن1أربعة1أنشطة:1ـ

1تمثيل1إيمائّي.11ـ

1أنشودة1النظافة.11ـ

1تطبيق1عملّي.1ـ

1أنشودة1إغالق1الصنبور.1ـ

1الجراثيم1والطعام1الصّحّي:1يُنفَّذ1ضمن1ثالثة1أنشطة:1ـ

1111نشاط1تمثيلّي. •

111أنشودة1الطعام1الصّحّي. •

م1الجراثيم1والطعام1الصّحّي. • 111ُمجسَّ

31 نشاط:1ارتداء1المالبس1)السترة،1الحذاء(1وطيّها:1يُنفَّذ1ضمن1ثالثة1أنشطة:.

1أرتدي1السترة.1ـ

أطوي1مالبسي.1ـ

أربط1حذائي.1ـ
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الن�شاط الأول:
المجال: رعاية الذات.

المهارة: قدرة الطفل على االنفصال عن األهل في األيّام األولى من المدرسة.

اسم النشاط: أستمتع مع رفاقي.

هدف النشاط: في نهاية النشاط يصبح بمقدور الطفل:

قضــاء بضــع ســاعات بعيــداً عــن ذويــه واالعتمــاد علــى نفســه، ويتــّم ذلــك بشــكل تدريجــّي حتـّـى يعتــاد   

ــل ذلك. الطف

تعرّف أشخاص ُجدد غير األهل وعادات جديدة.  

ــل أن يكــون  ــص يــوم كامــل لنشــاط أســتمتع مــع رفاقــي، ويُفضَّ المــدة الزمينــة: اليــوم األّول: )يُخصَّ
يــوم الســبت بحيــث يعقبــه مباشــرة األســبوع األّول مــن تطبيــق البرنامــج (.

ح أدناه. وتراعى الفروق الفرديّة بين األطفال وفق ما هو موضَّ

أدوات تنفيذ النشاط:

ة ُمسبقاً من قبل إدارة المشروع.ـ   بطاقات دعوة واستمارات خاّصة بالطفل معدَّ

  صور ترحيبيّة جّذابة.ـ 

  أدوات احتفاليّة لجذب الطفل.ـ 

ص له.ـ    صورة لكّل طفل يتّم وضعها على المقعد الُمخصَّ

  غــرض مــن أغــراض الطفــل الُمفّضلــة لديــه تُوَضــع فــي درج المقعــد كمفاجــأة لــه بالتنســيق الُمســبَق ـ 
مــع األهــل.

خطوات تنفيذ النشاط:

تُرَسل بطاقات الدعوة إلى األهل.
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مالحظة للُميّسرة: 

ــي  ــَي ف ــد ُروع ــا إدارة المدرســة،  وق ــل إدارة المشــروع، وُزّودت به ــن قب ــّدة مســبقاً م ــات ُمع       البطاق

ــك  ــل وذل ــد الطف ــال  عن ــق االنفص ــف قل ــيلة لتخفي ــون وس ــل، وأن تك ــة للطف ــون جّذاب ــا أن تك تصميمه

ــة  ــة لطيف ــة يوميّ ــل مالحظ ــه األه ــع في ــكان يض ــا م ــص فيه ــث ُخّص ــى حي ــام األول ــي األيّ ــتخدامها ف باس

ــعر  ــخ( أو أّي شــيء يُش ــة يحبّها.....ال ــة، صــورة، شــخصيّة كرتونيّ ــب، قبل ــل )وجــه ضاحــك، قل ــل مث للطف

ــان. ــل باالطمئن الطف

 يتّم اصطحاب األهل لألطفال في اليوم األّول بناًء على بطاقة الدعوة.ــ

ــل ــ ــه تعــارف كّل مــن الطف ــّم في ــال وبحضــور األهــل يت ــّي باألطف ــال ترحيب ــوم األّول احتف ــي الي ــام ف  يُق

واألهــل علــى الُميّســرة وعلــى المــكان وعلــى أطفــال آخريــن، وتقضــي الُميّســرة مــع األطفــال  وقتــاً 

ــمَّ  ــن ث ــل، وم ــوم األهــل بإحضــار الطف ــام فيق ــي األي ــا باق ــم.  أّم ــة معه ــق األلف ــدف تحقي ــاً به ممتع

ــدوام. ــاء ال ــر مــن انته ــل وقــت قصي ــه قب يعــودون الصطحاب

مالحظة للُميّسرة: 

      تتفاعــل الُميّســرة مــع األطفــال فــي هــذا اليــوم االحتفالــّي مســتفيدة  مــن الفكــرة العاّمــة التــي كّونتهــا 

ــاء  قيامهــا بإمــالء اســتمارة معلومــات عنــه مســبقاً بحضــوره مــع  والدتــه أو مــن  عــن كّل طفــل فــي أثن

يقــوم برعايتــه ) كأحــد إجــراءات التســجيل فــي المشــروع (.

العالقــة  معــه ــ لتعزيــز  تمهيــداً  اللطيفــة  بكلماتهــا  الطفــل  علــى جــذب  الُميّســرة  تعمــل   

ــة  ــة تعريفيّ ــي جول ــه ف ــا اصطحاب ــدة ويمكنه ــة الجدي ــذه البيئ ــي ه ــوده ف ــل وج ــه يتقبّ وجعل

مــن  وغيرهــا  اللعــب  ومــكان  الحّمــام  ومــكان  ومقعــده  صّفــه  ليتعــرّف  المدرســة  فــي 

األماكــن.

 يمكن للُميّســرة أن تكلّف الطفل بمهّمات كترتيب أغراضه أو تزيين غرفة األنشــطة وتنســيق الزهور، ــ

توزيــع المــاء على الحضور، أو غيرها من المهّمات البســيطة الُمحبَّبة.

 تقــوم الُميّســرة بنشــاط التلويــن مــع األطفــال  حيــث تــوزّع عليهــم صــورة باألبيــض واألســود كُِتــَب ــ

عليهــا اســم الطفــل، وتطلــب منهــم تلوينهــا باأللــوان التــي يختارونهــا، وبعــد االنتهــاء مــن ذلــك 

نــة فــي قاعــة األنشــطة. تســاعد األطفــال علــى تثبيــت الصــورة الملوَّ
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 ضــرورة إخبــار األهــل وتذكيرهــم بــأنَّ وجودهــم مــع الطفــل ســيكون فــي األيّــام األولــى فقــط ولوقــت ــ

ــاً، وأن يكتفــوا بوعــد الطفــل بالمجــيء فــي الوقــت المحــّدد ليصطحبــوه إلــى  محــّدد يخفــض تدريجيّ

البيــت، ويقومــوا بتوديعــه بقبلــة صغيــرة.
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مالحظة للُميّسرة: 

ــه  ــوم برعايت ــن يق ــه أو َم ــود والدت ــاج وج ــن يحت ــاك م ــال فهن ــن األطف ــة بي ــروق الفرديّ ــى الف       تراع

لبضعــة أيّــام، ويتــّم ذلــك بوجــود الطفــل دون والدتــه لمــّدة مــن الزمــن ال تتجــاوز الســاعة فــي 

اليــوم األّول، ومــن ثــّم تعــود والدتــه وترجعــه للمنــزل، وهكــذا تــزداد مــّدة بقائــه دون مرافقــة 

والدتــه تدريجيّــاً )بزيــادة نصــف ســاعة إلــى ســاعة أخــرى(  كّل يــوم حتّــى يتغلّــب علــى قلــق 

االنفصــال. 

تلعــب شــخصيّة الُمربّيــة دوراً مهمــاً فــي ذلــك، وعليهــا أن تتحلـّـى بصفــات ُمعيّنــة )الصبــر، الهدوء، االبتســام 

بوجــه الطفــل، ....الخ(.

ــرة واألهــل، ــ ــن الُميّس ــى التعــاون بي ــف عل ــق االنفصــال يضمحــّل ويتالشــى يتوقّ ــي جعــل قل  النجــاح ف

فالتــزام األهــل بتعليمــات الُميّســرة وإرشــاداتها ) ملحــق رقــم 1( التــي ُزّودوا بهــا فــي أثنــاء تســجيلهم 

للطفــل وقبــل االلتحــاق باليــوم االحتفالــّي والتــي تشــّجع علــى االســتقالليّة يتضافــر مــع جهــود الُميّســرة 

فــي مســاعدة الطفــل علــى التوافــق مــع البيئــة الجديــدة، ويخّفــض مــن قلــق االنفصــال لديــه.

ــك بإتاحــة ــ ــى األهــل أن يشــّجعوا ذل ــى االســتقالليّة أيضــاً فيجــب عل ــام بأعمــال الطفــل يشــّجع عل  القي

الفرصــة لــه للقيــام ببعــض األعمــال وحــده ليعتــاد االعتمــاد علــى ذاتــه، مثــل أن يدعــوه ينتقــي مالبســه 

ويرتديهــا بنفســه. ويمكــن أن يربــط ذلــك بنشــاط يقــوم بــه فــي أّول يــوم كأن يشــارك بمهــاّم تكلّفــه 

بهــا الُميّســرة مثــل: ترتيــب أغراضــه أو تزييــن غرفــة األنشــطة وتنســيق الزهــور، وتوزيــع المــاء علــى 

الحضــور، أو غيرهــا مــن المهّمــات البســيطة الُمحبّبــة.

 تقــوم الُميّســرة فــي وقــت ســابق علــى اليــوم االحتفالــّي بطــرح بضعــة أســئلة علــى األهــل لمعرفــة بعــض ــ

المعلومــات عــن الطفــل، وتســّجلها  فــي اســتمارة خاّصــة بــكّل طفــل عليهــا صورتــه واســمه تمّكنهــا من 

تكويــن فكــرة عاّمــة عــن الطفــل )حــول مــا يحــّب ومــا يكــره ومــا إذا كان لديــه حساســيّة ما( وغيــر ذلك 

مــن معلومــات يرغــب األهــل فــي إخبارهــا للميّســرة ليســهل التعامــل معه.
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الن�شاط الثاني:
المجال: رعاية الذات.

المهارة:غسل اليدين، تنظيف األسنان، المحافظة عليها.

ذ ضمن عّدة أنشطة(. اسم النشاط: عاداتي الصّحيّة)يُنفَّ

هدف النشاط:في نهاية النشاط يتعلَّم الطفل:

 كيف يعتني بنظافة يديه وأسنانه.  

يتّبع بعض القواعد الصّحيّة السليمة لتصبح من عاداته اليوميّة.  

 تعّزز االستقالليّة لديه.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

نشاط )2-1( أغسُل يديّ وأنّظف أسناني: ) يُنفَّذ ضمن أربعة أنشطة(.

أدوات تنفيذ النشاط:

      يُفّضــل تطبيــق هــذا النشــاط  علــى المغســلة، صابــون ومــاء، أيضــاً نحتــاج الكرتــون، ألــوان، صــوف، 

صلصــال، أعــواد تنظيــف، معجــون أســنان، فرشــاة أســنان، مقــّص، الصــق.

)2-1-1(  تمثيل إيمائّي                    30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

تقــوم الُميّســرة بخطــوات غســل اليديــن وتنظيــف األســنان بطريقــة إيمائيّــة )الخطــوات مذكــورة فــي . 1

نهايــة النشــاط(، وتطلــب مــن األطفــال تقليدهــا بشــكل جماعــّي، ثــمَّ تطلــب مــن أحــد األطفــال أن 

يقــوم بمفــرده بإعــادة الخطــوات نفســها أمــام رفاقــه، وتشــّجعه بالتصفيــق، وتجعــل رفاقــه يصّفقــون 

ــاً. ــى يقــوم كّل األطفــال بهــذه الخطــوات إيمائيّ لــه، وهكــذا حتّ

ــم األســنان أو بصــورة. . 2 يمكــن تعليــق لوحــة مرســوم عليهــا الخطــوات، ويمكــن االســتعانة بُمجسَّ
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مالحظة للُميّسرة: 

ــا  ــنان يضعه ــاة أس ــرة وفرش ــة صغي ــرة وصابون ــفة صغي ــه منش ــل ومع ــي الطف ــوم األّول يأت ــذ الي       من

ــه. ــص ل ــن الُمخصَّ ــي الرك ــرة ف ــاعدة الُميّس بمس

)2-1-2(  أنشودة النظافة            30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

ــة . 1 ــد أغني ــاً أمــام األطفــال مــع تردي تقــوم الُميّســرة بخطــوات غســل اليديــن وتنظيــف األســنان إيمائيّ

النظافــة التــي تعلّموهــا مســبقاً.

تقــوم الُميّســرة بأخــذ األطفــال إلــى المغســلة ومعهــم أدواتهــم الموجــودة ُمســبقاً )صابــون وفرشــاة . 2

أســنان ومنشــفة( وهــم يــرّددون أنشــودة النظافــة.

تقــوم الُميّســرة بتنفيــذ خطــوات غســل اليديــن وتنظيــف األســنان علــى المغســلة أمــام األطفــال، ثــمَّ . 3

يقــوم األطفــال بتنفيــذ هــذه الخطــوات علــى المغســلة، وتشــّجعهم حتّــى ينتهــوا مــن ذلــك.

فَرٌْض على اإلنْساِننَظافَُة األَبْداِن

ِمْن كُلِّ ما يُْؤِذيِهألنَّها تَِقيِه

 والرَّأُْس والرِّْجالِنفالَوْجُه واليَداِن

 قَبَْل وبَْعَد النَّْوِمتُْغَسُل كُلَّ يَْوٍم

على المدى نَظيُفوالَولَُد اللِّطيف
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خطوات غسل اليدين وتنظيف األسنان:   . 4

ــة . 5 ــون بالطريق ــا بالصاب ــّم تفــرك يديه ــا، ث ــة حرارته ــاه لمعرف ــس المي ــور، وتتحّس ــرة الصنب ــح الُميّس تفت

الصحيحــة ولوقــت كاٍف، ثــّم تفــرك راحــة اليــد، بيــن األصابــع، فــرك اإلبهــام، فــرك ظهــر الكــّف، وأخيــراً 

ــة  المعصــم والمرفــق،  وتشــطف يديهــا، ثــمَّ تبــدأ بتعليمــه خطــوات تنظيــف األســنان بــدءاً مــن كيفيّ

وضــع المعجــون علــى الفرشــاة، ثــّم تُحــرّك الفرشــاة مــن جــذر الســّن وباتّجــاه واحــد. وليــس بشــكل 

دائــرّي، مــع الحــرص علــى الوصــول لجميــع األماكــن وتنظيفهــا لوقــت كاٍف، وتغلــق الصنبــور، وأخيــراً 

تنشــيف اليديــن بمنشــفة نظيفــة خاّصــة.

التقويم:

 يمكــن تكــرار النشــاط يوميّــاً ليصبــح عــادة صّحيّــة أو يمكــن تكــراره إيمائيّــاً وســؤال األطفــال عــن قيامهــم ــ

بذلــك فــي البيــت مــع متابعــة القيــام بــه بعــد انتهــاء الطفــل مــن تنــاول طعامــه، وبعــد االنتهــاء مــن 

األنشــطة التــي يســتخدم فيهــا الطفــل أدوات كقلــم الرصــاص أو التلويــن أو الصلصــال.

)2-1-4(  أنشودة عن قيمة الماء ّ                    30 دقيقة

ِمْن أَكْبَِر أَكْبَِر أَْخطائِي         

ال أُْغلُِق ُصْنبُوَر الماِء

أَتََسلَّى أُْمِسُك نَْرِبيجاً          

اِرَع ِبَسخاِء وأَرُشُّ الشَّ

فَإذا بي أنا َعطْشاٌن            

ال أَِجُد الماَء إلْرواِء
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خطوات تنفيذ النشاط:

تقــوم الُميّســرة بإعــادة خطــوات غســل اليديــن وتنظيــف األســنان بطريقــة إيمائيّــة بمشــاركة األطفــال، . 1

وتؤكّــد علــى ضــرورة إغــالق الصنبــور.

تسأل الُميّسرة األطفال لماذا يجب أن نغلق الصنبور؟ وتشّجعهم على اإلجابة.. 2

تــرّدد معهــم أنشــودة تحمــل قيمــة ضــرورة المحافظــة علــى المــاء وعــدم هدرهــا، وتســتمّر بترديــد . 3

األنشــودة مــع الحــركات المناســبة.

تكّرر ذلك ما أمكن، ويرّدد األطفال معها كلمات األغنية، وتستمّر حتّى يتقنها الجميع.. 4

خطوات غسل اليدين.

كف إلى كف 

ماء وصا�بون على الإ�بهام التركيبز 

الوجه الخلفي لليد

على المعصم �يبن الأصا�عالتركيبز 
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نشاط )2-2( الجراثيم والطعام الصحّيّ: )يُنفَّذ ضمن ثالثة أنشطة(:

أدوات تنفيذ النشاط:

صور فواكه، تيجان، )برتقال، ليمون(، بطاقة عليها صور جراثيم.

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

)2-2-1(  نشاط تمثيلّيّ                    30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

يُقَسم التالميذ إلى مجموعتين: . 1

المجموعة األولى: كّل تلميذ في مقعده، وتكون المقاعد في شكل صندوق مفتوح. 

المجموعــة الثانيــة: يمثّــل فيهــا كّل تلميــذ دور الفاكهــة، ويكــون علــى رأســه تــاج ملصــق عليــه صــورة 
فاكهــة )برتقــال، ليمون،الــخ( وتقــف هــذه المجموعــة صّفــاً واحــداً كالجنــود لحمايــة األطفــال الجالســين 

فــي مقاعدهــم.

 يدخل طفل إلى قاعة النشاط يحمل بطاقة عليها صورة جراثيم يحاول االختالط مع األطفال الجالسين  في ــ

مقاعدهم.

 يقــف صــّف الفواكــه كالجنــود، ويمنعــه مــن الدخــول. )باســتخدام رمــوز لفظيّــة وغيــر لفظيّــة ــ

مناســبة(.

 فيسألهم الطفل الذي يمثّل دور الجرثومة عن سبب منعه من الدخول؟ــ
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 فيجيــب أحــد التالميــذ الــذي يمثـّـل دور الفواكــه، ألنّــك جرثومــة المــرض، ومــن واجبنــا حمايــة األطفــال ــ

مــن األمــراض، يــرّدد التالميــذ اآلخــرون الذيــن يأخــذون دور الفواكــه العبــارة نفســها، ال لــن نســمح لــك؟

  يجيب الطفل الذي يمثّل دور الجرثومة متسائالً وبصوت مرتفع من أنتم لتمنعوني؟ــ

  يجيب التلميذ الذي يحمل تاجاً عليه صورة البرتقالة نحن أغذية الوقاية وسنمنعك من الدخول.ــ

 تحــاور الُميّســرة األطفــال حــول دور الفواكــه والطعــام الصّحــّي فــي الوقايــة مــن الجراثيــم. وتعــّدد بعــض ــ

األطعمــة الصّحيّــة، وتســأل األطفــال فيمــا إذا كانــوا يعرفــون بعضهــا، وتعرّفهــم األطعمــة غيــر الصّحيّــة 

التــي يجــب تجّنبهــا.

 تنــّوه الُميّســرة إلــى أّن االعتنــاء بصّحتنــا وصّحــة أســناننا ليــس فقــط بغســل اليديــن وتنظيــف األســنان ــ

وإنّمــا  يشــمل أيضــاً نــوع الطعــام الــذي نتناولــه.

)2-2-2(  أنشودة الطعام الصّحّي                    30 دقيقة

ً تي َدْوما ــذايئأُراِقُب ِصحَّ ــِغ ــْم أَْهــتَــمُّ ِب وكَـ

ــاِءلِلنُُّموِّ والِبناِء ــف ــشِّ ِة وال ــوَّ ــُقـ ــلْـ لِـ

ُخبٌْز وأرزٌّ لِلطَّاقَة

ُخَضٌر وفَواكُِه لِلِوقايَة

ليم لَْحٌم بَيٌْض وَحلِيٌب يَبْني ِجْسمي السَّ

كَْم أَْهتَمُّ ِبِغذائي

كَِّر ُحلِْو الطَّْعِم والَمْنظَْر قليٌل ِمَن السُّ

ال أُكِْثُر ِمَن الَحلْوى وأُنَظُِّف َدْوماً أَْسنانِي.
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خطوات تنفيذ النشاط:

تــرّدد معهــم أنشــودة تحمــل قيمــة الطعــام الصّحــّي، وتســتمّر بترديد األنشــودة مــع الحركات المناســبة، . 1

ثــّم تطلــب منهــم ترديدهــا، وتعيــد ذلــك مع الحــركات المناســبة.

تستمّر بترديد األنشودة.. 2

وتكّرر ذلك، وتطلب من األطفال أن يرّددوا معها األغنية، وتستمّر حتّى يتقنها الجميع.. 3

)2-2-3(  ُمجّسم الجراثيم والطعام الصّحّي                  30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

      يُقّسم األطفال إلى مجموعتين: المجموعة األولى: تتعاون معها الُميّسرة لصنع ُمجّسم للجراثيم.

م ألحد األطعمة الصّحيّة. تقوم المساعدة بالتعاون مع األطفال لصنع ُمجسَّ

مالحظة للُميّسرة: 

يمكــن أن يكــون هــذا النشــاط فرديـّـاً )رســم أشــكال مختلفــة للجراثيــم، أو لأليــدي الُمتَّســخة وقّصهــا بمقّص 

بالســتيكّي، أو أنــواع مختلفــة للطعــام الصّحــّي، أو تشــكيلها بالصلصــال كّل طفــل علــى حــدة(.
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التقويم:

ــح  تطلــب الُميّســرة مــن األطفــال التعــاون فــي تصنيــف الطعــام إلــى صّحــّي وغيــر صّحــّي كمــا هــو موضَّ

فــي الصــورة أدنــاه.
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الن�شاط الثالث:
المجال: رعاية الذات.

المهارة:)ارتداء السترة، وربط الحذاء، وطّي األشياء(.

اسم النشاط: ارتداء المالبس )السترة، الحذاء( وطيّها.

هدف النشاط: سيكون الطفل في نهاية النشاط قادراً على:

 ارتداء مالبسه بنفسه وطيّها وربط حذائه.  

ــوط    ــواع الخط ــرّف أن ــّي وتع ــّي الحرك ــآزر الحّس ــة الت ــد، تنمي ــرة للي ــرة والصغي ــالت الكبي ــة العض تنمي

ــع  ــة )رب ــم الرياضيّ ــيّة، وبعــض المفاهي ــة بعــض األشــكال الهندس ــد لمعرف ــل  والتمهي )مســتقيم ومائ

ــف(. ونص

يطوي قطعاً من القماش، يكتشف أشكاالً هندسيّة.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

نشاط )2-1( أغسُل يديّ وأنّظف أسناني: ) يُنفَّذ ضمن أربعة أنشطة(:

أدوات تنفيذ النشاط:

سترة )يحضرها الطفل معه منذ اليوم األّول(. ـ

قطع قماش مختلفة ُمقّسمة إلى أشكال مختلفة نصفين، مربّعات، مثلّثات بواسطة خيط تطريز. ـ

نمــوذج لحــذاء يمكــن صنعــه يدويـّـاً  كمــا هــو مبيّــن فــي الصــور أدنــاه.أو تطبيــق النشــاط علــى حــذاء  ـ

حقيقــّي، ربــاط بلونيــن.

)3-1(  أرتدي السترّة                    30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

تقــوم الُميّســرة بخطــوات ارتــداء الســترة )المذكــورة أدنــاه( ببــطء أمــام األطفــال، ويترافــق ذلــك مــع . 1

العــّد )تذكــر رقــم الخطــوة 1، وهكــذا(.
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تكّرر ما سبق من  3 إلى 4 مرّات، مع العّد كما في السابق.. 2

ــوة . 3 ــم الخط ــر رق ــّد )تذك ــع الع ــا م ــع تقليده ــن الجمي ــب م ــى، وتطل ــوة األول ــرة الخط ــد الُميّس تعي

ــى  ــة حتّ ــوة التالي ــى الخط ــل إل ــوة، وال تنتق ــذه الخط ــال ه ــم كّل األطف ــى يتعلّ ــك حتّ ــّرر ذل (، وتك

ــى تنتهــي  ــكّل الخطــوات حت ــى، وهكــذا بالنســبة ل ــال للخطــوة األول ــع األطف ــان جمي ــد مــن إتق تتأك

ــا. منه

الخطوات كما يأتي:

يضع الطفل السترة على الطاولة بحيث تكون الياقة باتّجاهه.. 1

يدخل يديه في األكمام. . 2

يقوم برفع السترة فوق رأسه فيرتدي السترة بشكل تلقائّي وبسهولة.. 3

 يستفيد الطفل مّما يتعلّمه في نشاطات أخرى في إغالق السترة الحقاً.. 4
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)3-2(  أطوي مالبسي                    30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

 تتناول الُميّسرة قطعة قماش، وتبدأ بالشكل األسهل.. 1

 تمّرر يدها على الخيط المطّرز الذي يقسم القماش، وتسّمي نوع الخّط )مائل مستقيم،.. (.. 2

 تقوم بطّي القطعة على الخيط المطّرز تماماً.. 3

 تعطــي األطفــال دورهــم للتجربة،)يكــّرر الطفــل الخطــوات نفســها التــي قامــت بهــا الُميّســرة، ويســّمي . 4

نــوع الخــّط.

مالحظة للُميّسرة: 

ــة خطوطــاً كعالمــة    يمكــن االســتعاضة عــن األقمشــة بطــّي أوراق بأشــكال مختلفــة حيــث تضــع المربّي

لمــكان الطــّي، ويمــّرر الطفــل يــده علــى الخــّط كمــا فــي الخطــوات الســابقة، وتــرّدد معــه الُميّســرة نــوع 

الخــّط، كمــا تســّمي الُميّســرة األشــكال الهندســيّة، وتشــير إلــى األجــزاء )ربــع، نصــف،..(.
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 )3-3(  أربُط حذائي                     30 دقيقة

مالحظة للُميّسرة: 

  فــي هــذا النشــاط يمكــن اســتخدام أدوات متعــّددة، ونمــاذج لتعليــم الطفــل طريقــة إدخــال الشــريط 

فــي فتحــات الحــذاء كتمهيــد لتعليمــه ربــط الحــذاء، وتفســح المجــال للطفــل كــي يطبّــق كّل خطــوة علــى 

حــدة حتّــى يتقنهــا قبــل االنتقــال إلــى الخطــوة التاليــة.

خطوات تنفيذ النشاط:

تقــوم الُميّســرة فــي هــذا النشــاط باســتخدام نموذج لحــذاء يمكن صنعــه يدويـّـاً أو تطبيق النشــاط على . 1

حــذاء حقيقــّي ويمكــن اســتخدام ربــاط بلونيــن لســهولة التعليم.)ويُفّضــل تنفيذ ذلك ضمــن مجموعات 

بوجود مســاعدة(.

 تجلس بحيث يرى الطفل يديها بوضوح، وتمســك الرباط بأصابعها الثالث )الوســطى والســبابة واإلبهام( . 2

وتقــوم بمقاطعــة طرفــي الرباط على شــكل إشــارة ضرب )تجعل الطفــل يحاول إلى أن يتقن صنع إشــارة 

بالرباط(. الضرب 

 تضــع الســبّابة علــى مركــز التقاطــع، وتقوم بإدخال أحــد طرفي الرباط داخل إشــارة الضــرب لصنع عقدة . 3

)تجعــل الطفــل يحــاول حتـّـى يتقن العقدة(.يمكــن التغاضي عن هــذه الخطوة  ومراعاة الفــروق الفرديّة 

بيــن األطفال.

ــة )تعطــي الطفــل الوقــت . 4 ــب أو حلق ــي أرن ــع أذن ــاط مــن المنتصــف لتصن ــي الّرب  تقــوم بطــّي طرف

ــان هــذه الخطــوة(.  إلتق

مالحظة للُميّسرة: 

)يمكن ترك عالمة على المكان الذي سيطوي منه الطفل الّرباط(.

  تقــوم بجعــل أذنــي األرنــب تتقاطعــان، ثــمَّ تدخــل أحــد الطرفيــن داخــل التقاطــع، وتشــّد بقــّوة )تجعــل ــ

الطفــل يحــاول حتـّـى يتقــن الخطــوة(. 

 بعد أن يتقن الطفل جميع الخطوات، تطلب الُمربّية منه تجربة ذلك لربط حذائه.ــ
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 مالحظة للُميّسرة: 

ــدء  ــي الب ــه. أيضــاً يمكــن ف ــاً لســهولة العمــل ب ــس دائريّ ــض ولي ــاط عري ــرة اســتخدام رب   يمكــن للُميّس

ــى الحــذاء. أو  ــق عل ــل التطبي ــر وضوحــاً، قب ــح أكث ــه لتصب ــق الخطــوات علي ــل القفــز وتطبي اســتخدام حب

أّي أداة أخــرى تراهــا الُمربّيــة مناســبة لتعليــم ربــط الحــذاء. أيضــاً تعلّــم ارتــداء الحــذاء فــي ســّن ُمبّكــرة 

يســاعد الطفــل علــى أن يعتــاد ذلــك، ويتعلّمــه بســهولة أكبــر ألنـّـه ســيكّرر ذلــك لفتــرة طويلــة، وسيســتفيد 

مــن أنشــطة أخــرى هدفهــا تنميــة التــآزر الحّســّي الحركــّي مّمــا يســاعد علــى تعلــم األمــر وإتقانــه تدريجيّــاً.
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فهرس1تفصيلّي1للمجال1الحّسّي1الحركّي:

11 نشاط:1أقّوي1عضالت1يدي:1يُنفَّذ1ضمن1عّدة1أنشطة:.
أستخدم1ُأصابعي1لنقل1األشياء1الصغيرة.111ـ
1أستخدم1ُالِملعَقة1لنقل1الحبوب.1ـ
1أستخدم1ُالِملقَط1لنقل1الفاكهة.1ـ
أستخدم1ُالقطّارة1لنقل1الماء.1ـ
1أضُع1الِمشبَك1في1مكانه.1ـ
1أغُِلُق1السّحاب1واألزرار،1وأضّم1الرباط.1ـ

21 نشاط:1ألعب1مع1الخطوط.1يُنفَّذ1ضمن1عّدة1أنشطة:.
1بقلمي1أصل1الخطوط1المُتقطّعة.1ـ
1أسير1على1الخطوط.1ـ
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الن�شاط الأول:
المجال: الحّسّي الحركّي.

المهارة:الحركة الدقيقة.

اسم النشاط: أقّوي عضالت يدي.

هدف النشاط: : في نهاية هذا النشاط سيتمّكن الطفل من: 

 أن يستخدم يده وأصابعه، ويتحّكم بها تمهيداً لمسك القلم بشكٍل صحيح.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

      صينيّــة فيهــا وعــاءان يحتــوي أحدهمــا علــى قطــن أو خــرز- صينيّــة فيهــا ملعقــة ووعــاءان 

يحتــوي أحدهمــا علــى حبــوب صغيــرة الحجــم )ذرة، حّمــص، فاصوليــاء( - صينيّــة تحتــوي ملقطــاً 

ــابك  ــرة - مش ــرة وصغي ــه كبي ــمات لفواك ــرز(، وُمجّس ــران للف ــان صغي ــر واثن ــاء كبي ــة )وع ــالث أوعي وث

علــى  أحدهمــا  يحتــوي  وكأســين  وإســفنجة  قطّــارة  تحــوي  صينيّــة   - ملــوَّن  قــرص  مــع  ملّونــة 

المــاء.

إطــارات مالبــس مختلفــة )ذات أزرار، ســّحاب( ربــاط، أو حبــل رفيــع، قطــع معكرونــة أســطوانيّة الشــكل 

مفتوحــة مــن الطرفيــن.

)1-1(  أستخدم أصابعي لنقل األشياء الصغيرة                    30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تجلس الُميّسرة مع األطفال في حلقة، وتحضر وعاءين يحتوي أحدهما قطناً أو خرزاً.. 1

 تُنّفــذ الُميّســرة خطــوات نقــل القطــن مــن وعــاء إلــى آخــر بقبضة اليد مــع التنبيــه إلى مســك القطن أو . 2

الخــرز باألصابــع األولــى فقط )اإلبهام – الســبّابة –الوســطى( في أثنــاء النقل، واالنتبــاه أّن جميع األطفال 

الخطوات. يراقبون 

تــّوزع الميّســرة األداة علــى األطفــال بالترتيــب، وتتيــح لهــم الفرصــة للتجريــب، مــع تــرك حّريـّـة االختيــار . 3
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للطفــل باســتخدام يــده اليمنــى أو اليســرى فــي تنفيــذ النشــاط ) يراعــى كــون الطفــل أعســر(.

تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ النشاط من قبل الطفل.. 4

تشّجع الميّسرة األطفال بعد إتقانهم نقل القطن أو الخرز بطريقة صحيحة.. 5

أستخدم الملعقة لنقل الحبوب                     30 دقيقة  )2-1(

خطوات التنفيذ:

تجلــس الميّســرة مــع األطفــال فــي حلقــة، وتحضــر صينيّــة تحتــوي ملعقــة ووعاءيــن يحتــوي أحدهمــا . 1

علــى حبــوب الذرة)حّمــص - فاصوليــاء - فــول(.

 تنّفــذ الميّســرة خطــوات نقــل الــذرة مــن وعــاء إلــى آخــر بالملعقــة مــع التنبيــه إلــى مســك الملعقــة . 2

باألصابــع األولــى فقــط )اإلبهــام – الســبّابة –الوســطى( فــي أثنــاء النقــل، واالنتبــاه أن جميــع األطفــال 

يراقبــون الخطــوات.

 تــّوزع الميّســرة األداة علــى األطفــال بالترتيــب، وتتيــح لهــم الفرصــة للتجريــب، مــع تــرك حّريـّـة االختيار . 3

للطفــل باســتخدام يــده اليمنــى أو اليســرى فــي تنفيذ النشــاط.

 تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ النشاط من قبل الطفل.. 4

 تشّجع الميّسرة األطفال بعد إتقانهم نقل الذرة بطريقة صحيحة.. 5
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)1-4(  أستخدم القّطارة لنقل الماء                    30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

 تجلــس الميّســرة مــع األطفــال فــي حلقــة، وتحضــر صينيّــة تحتــوي قطـّـارة وإســفنجة وكأســين يحتــوي . 1

أحدهمــا علــى المــاء.

 تنّفــذ الميّســرة خطــوات نقــل المــاء بالقطـّـارة مــن كأس ممتلــىء إلــى كأس فارغ مــع التنبيه إلى مســك . 2

القطـّـارة باألصابــع األولى فقط )اإلبهام – الســبّابة –الوســطى( في أثناء النقل، واالنتبــاه أّن جميع األطفال 

الخطوات. يراقبون 

 تقوم الميّسرة باستخدام اإلسفنجة لمسح الماء إن وجد في أثناء عمليّة النقل. . 3

 تــوزّع الميّســرة األداة علــى األطفــال بالترتيــب، وتتيــح لهــم الفرصــة للتجريــب، مــع تــرك حّريـّـة االختيار . 4

للطفــل باســتخدام يــده اليمنــى أو اليســرى فــي تنفيذ النشــاط.

تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ النشاط من قبل الطفل.. 5

تشّجع الميّسرة األطفال بعد إتقانهم نقل الماء بالقطّارة بطريقة صحيحة.. 6
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)1-5(  أضع المشبك في مكانه                    30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تجلس الميّسرة مع األطفال في حلقة، وتحضر قرصاً ملّوناً مع مشابك ملّونة.. 1

تنّفــذ الميّســرة خطــوات وضــع المشــبك الملــّون علــى المــكان الملــّون نفســه مــن القــرص مــع التنبيــه . 2

إلــى مســك المشــبك باألصابــع األولــى فقــط )اإلبهــام – الســبّابة –الوســطى(، مــع مراعــاة فتــح المشــبك 

وغلقــه أمــام األطفــال لينتبهــوا إلــى طريقــة عملــه.

 تــوزّع الميّســرة األداة علــى األطفــال بالترتيــب، وتتيــح لهــم الفرصــة للتجريــب، مــع تــرك حّريـّـة االختيار . 3

للطفــل باســتخدام يــده اليمنــى أو اليســرى فــي تنفيذ النشــاط.

 تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ النشاط من قبل الطفل.. 4

تشّجع الميّسرة األطفال بعد إتقانهم وضع المشابك الملّونة بطريقة صحيحة.. 5
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)1-6(  أغلق السّحاب واألزرار، وأضّم الرباط                    30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

ــي . 1 ــس ف ــارات المالب ــن إط ــاراً م ــة إط ــر المربّي ــة، تُحض ــّكلوا حلق ــال ليش ــع األطف ــرة م ــس الميّس تجل

ــّحاب  ــروة، أزرار، س ــل )ع ــدة مث ــردات جدي ــل مف ــرّف الطف ــه ليتع ــض مكّونات ــّمي بع ــرّة، وتس كّل م

ــب. ــّم األصع ــهل، ث ــدأ باألس ــخ( وتب ــات،رباط ...ال كبّاس

تبدأ الميّسرة بضّم الرباط كما هو موّضح بالرسوم أعاله.. 2

ــى . 3 ــل الســّحاب. تقــوم بإمســاك قطعــة القمــاش المشــدودة إل ــرة اإلطــارات الســهلة مث ــاول الميّس تتن

ــة عــّدة مــرّات. كذلــك  اإلطــار مــن األســفل لتثبيتهــا، ثــّم تســحب الســّحاب بهــدوء مــع تكــرار العمليّ

ــذ الميّســرة النشــاط بهــدوء وبــطء ليتمّكــن األطفــال مــن متابعتهــا. األمــر، تنّف

تقــوم الميّســرة بخطــوات إغــالق األزرار علــى قطعــة مــن المالبــس، ويمكــن اســتخدام  حلقــات ملّونــة . 4

مــع بعضهــا بحيــث يقــوم الطفــل بتعليقهــا عــن طريــق األزرار.

مراقبــة الطفــل والتأكّــد مــن إتقانــه . 5

للنشــاط.

مالحظة للُميّسرة: 

ــة    ــروق الفرديّ ــاة الف ــّم مراع ــن المه م

بيــن األطفــال.

الميّســرة    تشــّغل  مرحلــة  كّل  فــي 

تنفيــذ  أثنــاء  فــي  هادئــة  موســيقا 

للنشــاط. الطفــل 
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الن�شاط الثاني:
المجال: الحّسّي الحركّي.

المهارة:الحركة الدقيقة.

اسم النشاط: ألعب مع الخطوط.

هدف النشاط:في نهاية هذا النشاط سيتمّكن الطفل من: 

السيطرةعلى حركة يده وأصابعه وقدميه،ويمشي بشكل متوازن.   

التمييز بين أنواع الخطوط.  

أدوات تنفيذ النشاط: أوراق لخطوط مطبوعة.

خّط عريض )مستقيم، منحٍن، منكسر( – كرات – كوب ماء.

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

)2-1(  أصل بقلمي الخطوط المتقّطعة                   30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تجلس الميّسرة مع األطفال في حلقة، وتحضر ورقة أشكال الخطوط المتقطّعة.. 1

ــادة . 2 ــم إع ــب منه ــتقيم،...(، وتطل ــي، المس ــال )المنحن ــام األطف ــوط أم ــمية الخط ــرة بتس ــوم الميّس تق

ــّط. تســمية كّل خ

تقــوم الميّســرة بتوصيــل الخطــوط المتقطّعــة باســتخدام قلــم الرصــاص مــع االنتبــاه أّن جميــع األطفــال . 3

ــون الخطوات. يراقب

 تــوزّع الميّســرة ورقــة الخطــوط المتقطّعــة علــى األطفــال، وتتيــح لهــم الفرصــة للتجريــب، مــع تــرك . 4

حّريّــة االختيــار للطفــل باســتخدام يــده اليمنــى أو اليســرى فــي تنفيــذ النشــاط.

تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ النشاط من قبل الطفل.. 5
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ــة . 6 ــم بطريق ــتخدام القل ــة باس ــوط المتقطّع ــل الخط ــم وص ــد إتقانه ــال بع ــرة األطف ــّجع الميّس  تش

صحيحــة.
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)2-2(  أسير على الخطوط                    30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تنّفــذ الميّســرة النشــاط علــى األرض، ترســم خطوطــاً عريضــة )خــّط مســتقيم – خــّط منحــٍن – خــّط . 1

منكســر(.

تسّمي الخطوط أمام األطفال، وتطلب منهم إعادة تسمية كّل خّط.. 2

تمشــي الميّســرة علــى الخــّط المســتقيم واضعــًة كعــب قدمهــا أمــام مشــط القــدم األخــرى، ثــّم تمشــي . 3

علــى الخــط المنحنــي ثــّم الخــّط المنكســر بالطريقــة نفســها، مــع االنتبــاه أّن جميــع األطفــال يراقبــون 

الخطوات.

 تتيح الميّسرة لكّل طفل فرصة التجريب. . 4

 تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ الّنشاط من قبل األطفال.. 5

 تشّجع الميّسرة األطفال بعد إتقانهم الّسير على الخطوط.. 6

 تزيــد الميّســرة مــن مســتوى الّنشــاط، وتطلــب مــن األطفــال الّســير علــى الخطــوط وهــم يحملــون . 7

بأيديهــم شــيئاً مــا )كــرة أو كأس مــاء....(.

 تعّزز الميّسرة الروح الرياضيّة بين األطفال.. 8

مالحظة للُميّسرة: 

يمكن للميّسرة تنفيذ الّنشاط بشكل فردّي أو جماعّي.  

تكرار هذا الّنشاط مرّتين في األسبوع )يمكن أن يتّم ذلك في فترة اللّعب(.  

تشغيل مقطع صوت )رقصة البطريق( في أثناء تنفيذ الّنشاط لتحفيز األطفال.  
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فهرس1تفصيلّي1للمجال1الوجدانّي:

11 نشاط:1أتعّرف1مشاعري،1ينفّذ1ضمن1ثالثة1أنشطة:.
وجهي1وجسمي1يعبّران.1ـ
أعي1ذاتي.1ـ
أضبط1مشاعري.1ـ

21 نشاط:1أتعّرف1مشاعر1اآلخرين..
31 دميتي1سعيدة1ينفّذ1ضمن1ثالثة1أنشطة:.

لماذا1دميتي1سعيدة؟1ـ
أفرح1وأحزن1مع1دميتي.1ـ
أعلّم1دميتي.1ـ

41 أقترح1حاّل1ً..



51 5051 50

الن�شاط الأول:
المجال: الوجدانّي.

المهارة:إدراك الذات والتعبير غير اللّفظّي عن المشاعر.

اسم النشاط:أتعرّف مشاعري.

هدف النشاط: في نهاية هذا النشاط سيتمّكن الطفل من: 

أن يسّمي المشاعر األساسيّة )الفرح - الحزن- الغضب- الخوف( في حياته.  

تمييز المشاعر وتسميتها.  

يعبّر عن مشاعره بشكل لفظّي وغير لفظّي.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

بطاقات المشاعر- لوحة المشاعر.

)1-1(  وجهي وجسمي يعّبران                  30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تطلــب الميّســرة مــن األطفــال الوقــوف بشــكل دائــرّي وهــي معهــم، تعــرض عليهــم بطاقــات المشــاعر . 1

واحــدة تلــو األخــرى حتــى يتعــرّف األطفــال علــى كّل المشــاعر )حزيــن، ســعيد، غاضــب، خائــف(. وفــي 

كّل مــرّة تعــرض إحــدى البطاقــات تقــوم بســؤالهم مــاذا تشــاهدون فــي هــذه البطاقــة )مثــال ترفــع 

بطاقــة الوجــه الــذي يعبّــر عــن الحــزن ســوف يقولــون بصــوت وجــه زعــالن أو غيــر مبســوط ......... هنــا 

يجــب أن تقبــل الميّســرة كّل اإلجابــات التــي يقولهــا األطفــال بلغتهــم البســيطة وبعدهــا تؤكّــد اإلجابــة 

الصحيحــة أنـّـه حزيــن(. 

يبقــى األطفــال فــي الدائــرة نفســها )توّضــح ضــرورة اســتخدام الوجــه والجســد للتعبيــر عــن المشــاعر(. 2

وتنّفــذ معهــم لعبــة التمثيل.
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ــروا بوجوههــم وبجســدهم )تعبيــر غيــر لفظــّي( عــن . 3 ترفــع الميّســرة البطاقــة وعلــى األطفــال أن يعبّ

ــر عنهــا البطاقــة.  المشــاعر التــي تعبّ

تعطي الميّسرة إشارة للعودة إلى السير بهدوء لتلّقي الشعور الجديد. . 4

مالحظة للُميّسرة: 

  التأكّد من أّن كّل األطفال يمثّلون المشاعر الموجودة على البطاقة بطريقة صحيحة.

تطلــب الميّســرة مــن األطفــال العــودة إلــى أماكنهــم واختيــار بطاقــة مــن بطاقــات وجــوه المشــاعر، . 5

ــات  ــّم تســأل كّل طفــل عــن البطاقــة التــي اختارهــا، مــع الحــرص علــى االســتماع إلــى جميــع إجاب ث

األطفــال.

)2-2(  أعي ذاتي                    30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تحضــر الميّســرة بطاقــات وجــوه المشــاعر)الفرح – الحــزن– الغضب . 1

– الخــوف( بعــدد األطفــال )4مشــاعر × عــدد األطفــال= 80 بطاقــة(، 

وتضعهــا فــي ســلّة أو علبــة.

ــاء الدخــول . 2 ــق لوحــة المشــاعر علــى الحائــط بمســتوى طــول األطفــال، وعلــى كّل طفــل فــي أثن تعلّ

صباحــاً إلــى قاعــة األنشــطة اختيــار الوجــه المعبّــر عــن مشــاعره  مــن الســلّة أو العلبــة ووضعــه علــى 

ــة  ــاء الحلق ــي أثن ــة ف ــي اللوح ــا ف ــي وضعوه ــاعر الت ــي المش ــال ف ــرة األطف ــش الميّس ــة، وتناق اللوح

الصباحيّــة )مثــال إذا وضــع أحــد األطفــال بطاقــة الوجــه الحزيــن عنــد المشــاعر التــي تعبّــر عــن الحــزن 

فعلــى الميّســرة أن تســأل الطفــل) لمــاذا أنــت حزيــن اليــوم ياصغيــري؟.. وتســمع إجابتــه مــع محاولــة 

مناقشــته فــي األمــر(.

التقويم:

ــر عــن ـ  ــذي يعبّ ــى رســم الوجــه ال ــل عل ــة عمــل وتشــّجع كّل طف ــال ورق ــى األطف ــرة عل ــوزّع الميّس ت

ــح داخــل الغيمــة؟ ــا هــو موّض ــي هــذه اللحظــة كم مشــاعره ف

ورقة عمل: أعبّر داخل غيمة أفكاري عن مشاعري اآلن.



53 52

مالحظة للُميّسرة: 

ــاً، ويفّضــل أن يكــون  ــي( بشــكل مســتمّر يوميّ ــة مــن النشــاط )أعــي ذات ــة الثاني ــذ المرحل       يعــاد تنفي

مــع بدايــة اليــوم وبعــد مضــّي فتــرة مــن تأقلــم الطفــل وتفاعلــه مــع األنشــطة يمكــن أن يطبّــق فــي نهايــة 

اليــوم.

- ســيتّم تدريــب الميّســرة علــى كيفيّــة صنــع لوحــة المشــاعر.
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)2-3(  أضبط مشاعري                  30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تعرض الميّسرة مشهداً غنائيّاً يتعلّم عبره الطفل كيف يضبط مشاعره. . 1

تكّرر المشهد، وتطلب من األطفال أن يقلّدوا ما يرونه مع ترديد الغناء.. 2

تنّفذ الميّسرة طريقة ضبط االنفعاالت مع األطفال.. 3

التقويم:

تتأكّد أّن كّل األطفال أتقنوا الطريقة.

الن�شاط الثاني:
المجال: الوجدانّي.

المهارة:إدراك  مشاعر اآلخر.

اسم النشاط:  أتعرّف مشاعر اآلخرين.

هدف النشاط:  في نهاية هذا النشاط سيتمّكن الطفل من: 

التمييز بين المشاعر.  

 التعبير عن مشاعره.  

معرفة مشاعر اآلخرين وطريقة تعبيرهم عنها.  

أدوات تنفيــذ النشــاط: أوراق – قصاصــات بشــكل وجــوه متنّوعــة المشــاعر – لــوح قائمــة المشــاعر 
– دميــة – ألــوان– معجــون.

المدة الزمينة:   30 دقيقة.
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خطوات التنفيذ:

ــر  ــداء تعابي       تطلــب الميّســرة مــن األطفــال تشــكيل دائــرة، ويقــوم طفــل بالدخــول إلــى وســطها وإب

الحــزن أو الفــرح، وتطلــب مــن طفــل آخــر أن يذكــر الشــعور الــذي عبّــر عنــه زميلــه، وأن يقلـّـده، ثــّم يقــوم 

الطفــل باختيــار أحــد األطفــال ليحــّل مكانــه، ويعطــي تعبيــراً جديــداً وهكــذا حتـّـى ينّفــذ ذلــك كّل األطفــال.

التقويم:

      تــوزّع الميّســرة علــى األطفــال أوراق عمــل)1(و)2( تحتــوي علــى صــورة ألطفال بمشــاعر مختلفة ووجوه 

ليقــوم األطفــال بالوصــل مع الوجــه المعبّــر أو التلوين .
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ورقة عمل )1(:

أقوم بوصل الشكل بالوجه المعبّر
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ورقة عمل )1(:

أقوم بوصل الشكل بالوجه المعبّر
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ورقة عمل )2(:

ألّون الوجه المعبّر عن المشاعر في الصورة



59 58

الن�شاط الثالث:
المجال: الوجدانّي.

المهارة:المشاركة الوجدانيّة لآلخر وضبط االنفعاالت والسلوك.

اسم النشاط:دميتي سعيدة.

هدف النشاط: في نهاية هذا النشاط سيتمّكن الطفل من: 

اكتشاف مشاعر اآلخرين.  

فهم العالقة بين الموقف ومشاعر معيّنة )ربط الموقف أو السلوك بالشعور(.  

فهم ردود الفعل الناتجة عن المشاعر المختلفة.   

مشاركة اآلخرين مشاعرهم.  

التصرّف السليم ) ضبط االنفعاالت وردود الفعل(.  

استكشاف السلوك المناسب.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

دمية - قصاصات بشكل وجوه متنّوعة المشاعر.

)3-1(  لماذا دميتي سعيدة                   30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تقوم الميّسرة باستخدام الدمية، وتتّفق مع أطفالها على اسم لها.. 1

توزّع األطفال إلى مجموعات، وتعطي كّل مجموعة وجوهاً لمشاعر متنّوعة. . 2
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تمثّــل الميّســرة دوراً بوســاطة الدميــة، وتســأل عــن: هــل هــي حزينــة – ســعيدة .... ليقــوم األطفــال . 3

ــك،  ــبب ذل ــن س ــة ع ــؤال الدمي ــال بس ــوم األطف ــمَّ يق ــك، ث ــي ذل ــهم ف ــر وتناقش ــه المعبّ ــع الوج برف

ــة. ــم الدمي وتجيبه

 مالحظة:) يمكن توزيع األطفال على مجموعات كّل مجموعة تحمل وجهاً لشعور معيّن(.

تنتقــل الميّســرة لســؤال األطفــال بوســاطة الدميــة عــن األشــياء التــي تفــرح الطفــل أو تحزنــه أو تجعلــه . 4

. ضباً غا

التقويم:

      تقــوم الميّســرة بتوزيــع األطفــال إلــى مجموعــات، ثــّم تــوزّع عليهــم بطاقــات لمشــاعر مختلفــة، وتقــرأ 

ــد  ــاً أو ســلوكاً يولّ ــن تصرّف ــاه عــد أن تثبّتهــا علــى الســبّورة والتــي تتضّم ــارات المدرجــة أدن الميّســرة العب

شــعوراً ليقــوم األطفــال برفــع الوجــه المعبّــر عنهــا:

قائمة العبارات:

 عندما ألعُب لعبة فإنّي أشعر بـ ......... . 1

إذا أضعت لعبتي فإنّي أشعر بـ...... 2

إذا مرضت ولم أستطع الذهاب إلى الروضة فإنّي أشعر بـ .......... 3

 إذا داس رفيقي على يدي، بينما كنت ألتقط شيئاً من األرض فإنّي أشعر بـ .......... 4
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)3-2(  أفرح وأحزن مع دميتي                  30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

توزّع األطفال إلى مجموعات، وتعطي كّل مجموعة وجوهاً لمشاعر متنّوعة. . 1

تمثّــل الميّســرة دوراً بوســاطة الدميــة، وتســأل عــن: هــل هــي حزينــة – ســعيدة .... ليقــوم األطفــال . 2

ــر، تســأل األطفــال: برفــع الوجــه المعبّ

 كيف تشعرون وهي حزينة؟

كيف تشعرون وهي سعيدة؟

ماذا يمكن أن تفعلوا من أجلها؟

مالحظة للُميّسرة: 

يمكن توزيع األطفال على مجموعات كّل مجموعة تحمل وجهاً لشعور معيّن.

تنتقــل الميّســرة لســؤال األطفــال بوســاطة الدميــة عــن األشــياء التــي تفــرح  وتحــزن وتغضــب اآلخريــن  . 3

)رفاقهــم، ووالــدي الطفــل أو تحزنــه أو تجعلــه غاضبــاً(. وتناقشــهم مــاذا يمكــن أن يفعلــوا؟

تمــأل المربّيــة معهــم الجــدول اآلتــي بعــد أن تكتبــه علــى اللـّـوح، وتضــع قــرب كّل شــعور رســماً يمثـّـل . 4

هــذا الشــعور كمــا هــو مبيّــن:

 قائمة العبارات:

عندما تفرح والدتي ، أشعر بـ.........

عندما يحزن والدي  أشعر بـ..........

عندما رفيقي يغضب أشعر بــ....

عندما يتألّم أخي، أشعر بــ....

وهكذا يمكنها أن تذكر العديد من المواقف، وتناقش معهم شعورهم تجاه  مشاعر اآلخرين .

التقويم: توزّع الميّسرة على األطفال ورقة عمل )1( كما يأتي:
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ورقة عمل )1(                          أصل بين الموقف والشعور المناسب.
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)3-3(  أعّلم دميتي                30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تقــوم الميّســرة بســرد قصــة بوســاطة الدميــة لموقــف وكيــف تصرّفــت الدمية؟ وهــل كان هــذا التصرّف . 1

. صحيحاً

ــال  ــة األطف ــباً بمناقش ــل كان مناس ــل؟ وه ــف كان رّد الفع ــرّف، وكي ــّور لتص ــع مص ــرض مقطّ ــن ع )ويمك

ــليم(. ــرّف الس ــم للتص ــتماع منه واالس

مالحظة للُميّسرة: 

      تقــوم الميّســرة بتوزيــع األطفــال إلــى مجموعــات وتقــوم عــن طريــق الدميــة بطــرح ســؤال علــى كّل 

مجموعــة، وتطــرح عــّدة توقّعــات ليختــار األطفــال المناســب منهــا كمــا هــو موّضــح أدنــاه.

ماذا أفعل إذا دعاني أحد أصدقائي بالكاذب ؟ـ 

أركله.	 

أسأله لماذا دعاني بذلك؟	 

أبدأ بالبكاء.	 

ألعُب مع صديقي وفاز في اللعبة.ـ 

أبدأ بالبكاء.	 

أتشاجر معه. 	 

أفرح لفرحه و أهنئه.	 

ماذا أفعل إذا غضب مّني والدي؟ـ 

أعتذر منه.	 

أضرب أخي.	 

ال أهتّم لغضبه.	 
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الن�شاط الرابع:
المجال: الوجدانّي.

المهارة:التعاطف.

اسم النشاط:أقترح حاّلً.

هدف النشاط:سيتمّكن الطفل بعد هذا النشاط من:

 المشاركة اإليجابيّة والفّعالة لمشاعر اآلخرين )مشاركة وجدانيّة وسلوكيّة(.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

دمية - قصاصات بشكل وجوه متنّوعة المشاعر.

)3-1(  لماذا دميتي سعيدة                   30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تقوم الميّسرة بسرد قّصة )سامر حزين(.. 1

علــى الميّســرة أن تثيــر عنصــر التشــويق لــدى األطفــال بطريقــة ســردها للقّصــة فيمــا يلــي أمثلــة حــول . 2

ذلك: 

يمكن أن تشارك األطفال في أثناء روايتها للقّصة بعد كّل حدث عبر طرح األسئلة اآلتية:

مــا الــذي حــدث لصحــن البيــض الــذي اشــتراه ســامر برأيكــم؟ تســتمع إلجابتهــم، وتشــّجعها، وتنتقــل 	 

لحــدث آخــر فــي الروايــة وهكــذا.

بماذا شعر سامر حين سقط صحن البيض منه؟	 

هل من حق األطفال أن يلعبوا؟	 

هل اللّعب في الشارع صحيح؟	 
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أين يمكن أن نلعب؟	 

بعد االنتهاء من سرد القّصة تطرح عليهم األسئلة اآلتية: . 3

ما الذي أعجبك في هذه القّصة ؟	 

مارأيك بتصرف رفاق سامر؟	 

كيف يمكن أن تساعد سامراً في حّل مشكلته.	 

مــاذا يمكــن أن تفعــل إذا اكتشــفت أو رأيــت علــى وجــه صديقــك أنـّـه منزعــج أو حزيــن؟ ومــاذا يمكــن 	 

أن تقــول لــه؟

نّص القّصة: سامر حزين

      ذهــب ســامر إلــى الســوق لشــراء بعــض الحاجيــات لوالدتــه، وفــي أثنــاء عودتــه رأى رفاقــه يلعبــون 

بالكرة في الشارع، رمى أحدهم الكرة فجاءت على صحن البيض فسقط وتكّسرت البيوض. 

      شــعر ســامر بالحــزن وبكــى، جــاء رفاقــه إليــه، واعتــذروا منــه وذهبــوا معــه إلــى بيتــه ليعتــذروا مــن 

والدتــه ووعدوهــا بأنّهــم لــن يلعبــوا مــرّة أخــرى فــي الشــارع وســوف يشــترون لهــا صحــن بيــض آخــر مــن 

مصروفهــم.

التقويم:
      تســأل الميّســرة األطفــال: مــاذا يمكــن أن تفعــل إذا اكتشــفت أو رأيــت علــى وجــه صديقــك أنـّـه منزعــج 

أو حزيــن؟ ومــاذا يمكــن أن تقــول له؟
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فهرس1تفصيلّي1لمجال1التواصل

11 أحاوُر1مربّيتي..
21 ماذا1بحوزتي؟.
31 أُصغي1فأكتشف1ينفّذ1ضمن1اثنين1من1األنشطة:.

قّصة1األرنب1والريح1والغزال1.1ـ
أرسم1وألّون1وأمثّل.1ـ
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الن�شاط الأول:
المجال: التواصل.

المهارة:المحادثة والحوار.

اسم النشاط:أحاوُر مربّيتي.

هدف النشاط:سيتمّكن الطفل بعد هذا النشاط من: 

يعبّر عن رغباته.  

يتحّدث أمام رفاقه.  

يستجيب للميّسرة، ويتبادل الحوار معها.  

المدة الزمينة: 30 دقيقة.

أدوات تنفيذ النشاط:

صــور أو مجّســمات أو أشــياء حقيقيّــة )كألعــاب أو مكّعبــات أو بالــون، أقــالم تلويــن ....( حســب مــا يمكــن 

توافره.

خطوات التنفيذ:

تضع الميّسرة الصور في أماكن مختلفة من الغرفة الصّفيّة بحيث يراها جميع األطفال.. 1

تطلب من األطفال أن يفّكروا في أكثر شيء يرغبون في الحصول عليه.. 2

تبــدأ معهــم بالترتيــب فــي أن يذهــب الطفــل ممســكاً بيــد الميّســرة إلــى مــكان الصــورة أو الشــيء . 3

ــر أمامهــا وأمــام باقــي زمالئــه لمــاذا يفّضــل هــذا الشــيء عــن ســواه. ــه ويعبّ الــذي يحبّ

التقويم:

       تــوزّع الميّســرة علــى األطفــال ورقــة عمــل، وتشــّجع كّل طفــل علــى أن يعبّــر عّمــا يرغــب فــي تحقيقــه 

مــن أمنيــات عبــر الرســم، أو إيجــاد صــورة تعبّــر عــن رغبتــه ولصقهــا داخــل الغيمــة .
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الن�شاط الثاني:
المجال: التواصل.

المهارة:طرح األسئلة.

اسم النشاط: ماذا بحوزتي؟

هدف النشاط:سيتمّكن الطفل بعد هذا النشاط من: 

يطرح األسئلة.   

المدة الزمينة: 30 دقيقة.

أدوات تنفيذ النشاط:

علبة، شيء ما ليوضع داخل العلبة )لعبة، قلم، كتاب، تفاحة...(.

خطوات التنفيذ:

ــم . 1 ــاً صديقك ــة مســلّية مع ــي: ســوف نلعــب لعب ــى النحــو اآلت ــال عل ــرة النشــاط لألطف تشــرح الميّس

)......( لديــه شــيء مــا فــي العلبــة وعليكــم معرفتــه عبــر طــرح األســئلة عليــه لمعرفــة مــاذا يخبـّـئ فــي 

العلبــة، وكّل منكــم لديــه الفرصــة لطــرح ســؤال واحــد فقــط وصديقكــم ســوف يجيــب بـــ )نعــم أو ال( 

فقــط وعليكــم االنتبــاه إلــى تســاؤالت أصدقائكــم كــي ال تتكــّرر، وعلــى إجابــات صديقكــم لمعرفــة مــا 

يوجــد لديــه.

تساعد الميّسرة األطفال على الوقوف بشكل دائرة يتوّسطها الطفل الذي يحمل العلبة.. 2

تبــدأ اللّعبــة بحيــث تبــدأ المربّيــة بطــرح الســؤال األّول كــي توّضــح لألطفــال كيفيّــة اللّعــب، ثــّم يطــرح . 3

أّول طفــل ســؤاله وينتقــل للطفــل اآلخــر بالترتيــب بحيــث يتمّكــن كّل طفــل مــن طــرح ســؤال علــى 

زميلــه الــذي يحمــل العلبــة.

بعد االنتهاء من طرح األسئلة تعطي الميّسرة مجاالً لألطفال لالتّفاق على إجابة.. 4

تســأل المربّيــة األطفــال عــن شــعورهم تجــاه النشــاط: هــل اســتمتعتم بهــذا النشــاط؟ هــل كان ألحدكم . 5

أن يطــرح ســؤاالً آخــر غيــر الــذي طرحــه؟ 
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مالحظات للميّسرة:

ــأ بســيطاً ومعروفــاً لــدى جميــع األطفــال بحيــث يســهل لهــم تخيّلــه أو    يجــب أن يكــون الشــيء المخبّ

معرفتــه.

تحّدد الميّسرة الزمن الاّلزم لكّل طفل لطرح سؤاله بحيث ال يتجاوز نصف دقيقة.  

تؤكّد المربّية على الطفل أن يجيب بنعم أو ال فقط.  

تؤكّــد الميّســرة علــى عــدم إعطــاء اإلجابــة عّمــا يوجــد فــي داخــل العلبــة فــي حــال عرفهــا أحــد األطفــال   

إاّل بعــد انتهــاء جميــع زمالئــه مــن طــرح أســئلتهم.

في حال تكّرر السؤال تنبّه الطفل لذلك، وتعطيه فرصة أخرى لطرح سؤال جديد.  

يمكن إعادة النشاط عّدة مرّات بتغيير الطفل الذي يحمل العلبة وتغيير ما تحتويه العلبة.   
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الن�شاط الثالث:
المجال: التواصل.

المهارة:اإلصغاء واالكتشاف.

ذ ضمن نشاطين. اسم النشاط:أُصغي فأكتشف ينفَّ

.هدف النشاط:سيتمّكن الطفل بعد هذا النشاط من: 

يصغي للقّصة  

يتنبّأ ببعض األحداث.  

يعبّر شفهيّاً عن فكرة   

يكتشف العالقة بين الشخصيّات الرئيسة.   

يتواصل مع الميّسرة باإلجابة عن األسئلة المتعلّقة بالقّصة.  

يعيد سرد بعض أحداث القصة.  

المدة الزمينة: 30 دقيقة.

)3-1(  قّصة األرنب والريح والغزال                            30 دقيقة

مالحظة للميّسرة:

      تقــّدم المربّيــة النشــاط قائلــة لألطفــال إنّهــم سيســتمعون إلــى قّصــة جميلــة عــن الطبيعــة والحيوانــات 

تحتــوي معلومــات مفيــدة جــّداً، كمــا تذكّــر المربّيــة األطفــال بقواعــد االســتماع إلــى القّصــة مثــل: )اإلصغــاء 

وعــدم المقاطعــة، واالنتبــاه جيّــداً، إلــى التفاصيــل لكــي يشــاركوا فــي النقــاش الحقــاً(.

خطوات التنفيذ:

يجلــس األطفــال فــي حلقــة علــى قطــع مربّعــة مــن البســط أو الســّجاد أو وســائد أو فرشــات اإلســفنج، . 1

وتقــوم المربّيــة بتهيئــة األطفــال لإلصغــاء عبــر حملهــم علــى التنبّــؤ: وتقــول إّن قّصــة اليــوم عنوانهــا »أم 

األرنــب والريــح والغــزال؟«، هــي عــن الريــح والغــزال واألرنــب، ومــا العالقــة فــي الترابــط بيــن الثالثــة، 
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تـُـرى عــن مــاذا ســتكون؟ وتســمح المربّيــة ببعــض التنبـّـؤات.

تكتب المربّية بعد العصف الذهنّي مع األطفال، العبارات اآلتية، وترفقها مع الصور. 2

الغزال يستطيع أن...... 

األرنب يستطيع أن...

الريح تستطيع أن.....

تروي القّصة لألطفال.. 3

مالحظة للميّسرة:

ــا بتســجيل  ــك إّم ــورة، وذل ــر المّص ــم الّقصــة غي ــا أن تســتخدم وســائل مســاعدة فــي تقدي       يمكــن له

ــة عنــد روايــة القّصــة بحيــث تســتخدم بطاقــات الكرتــون  صــوت أبطــال القّصــة أو اســتخدام لوحــة لبّاديّ

التــي تصــّور الشــخصيّات الرئيســة أو األشــياء الــواردة فــي القّصــة وإلصــاق قمــاش لبّــادّي خلفهــا ليصــار إلــى 

وضعهــا علــى اللّوحــة مــع بطاقــات عليهــا صــور وأســماء شــخصيّات.

بعد االنتهاء من رواية القّصة تقوم بطرح األسئلة اآلتية: . 4

هل كانت توقّعاتنا صحيحة؟  

ما أكثر ما أعجبنا في القّصة؟  

لماذا لم تساعد الّريح الغزال؟  

أين أراد الغزال الّذهاب؟  

ترى هل كانت الريح حزينة؟  

ما مهّمة الريح؟ هل نحتاج إليها دائماً؟ كيف تساعدنا؟  

نــّص القّصــة: قــال الغــزال الصغيــر للريــح: احملينــي إلــى شــاطئ البحــر، فضحكــت الّريــح: وقالــت بلهجــة 
ــا  مؤنّبــة: أنــت كســالن فلمــاذا أحملــك مــا دمــت ســريع الرّكــض؟ قــال الغــزال. أنــا اآلن متعــٌب جــّداً فهيّ

ســاعديني.
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قالت الّريح: ال أستطيع تلبية طلبك ألنّي ال أشتغل في الّصيف.

قال الغزال متسائالً بغيظ: إذن متى تشتغلين؟

قالت الريح: أشتغل في الشتاء فقط.

      قــال الغــزال بهــدوء متســائالً: ومــاذا تشــتغلين؟ أجابــت الريــح باســتنكار أال تعلــم؟ أنــا أخلـّـص األشــجار 

ــى الحقــول العطشــى. غضــب الغــزال،  ــة بالمطــر إل مــن أوراقهــا الّصفــر اليابســة، وأنقــل الغيــوم المحّمل

واتّهــم الّريــح بأنّهــا ال تريــد مســاعدته، وأبلغهــا أنّــه ســيعاديها، ولــن يكلّمهــا ثانيــة، غيــر أنّــه حيــن أبصــر 

أرنبــاً يقفــز مرحــاً، ابتســم متناســياً غضبــه وصــاح أنــا أســرع منــك فــي الرّكــض.

ــح أن  ــت الّري ــب يركضــان، وهّم ــزال واألرن ــا نتســابق، وراح الغ ــاذا تنتظــر؟ هيّ ــوراً: م ــب ف ــال األرن       ق

تتحّداهمــا، وتشــترك فــي الســباق، ولكّنهــا ظلّــت صامتــة هادئــة، إذ تذكّــرت أنّهــا ال تشــتغل فــي الصيــف، 

وتستســلم للرّاحــة منتظــرة الشــتاء.
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)3-2(  أرسم وألّون وأمّثل                                       30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تقسم األطفال إلى مجموعات:

ــح وآخــر  ــدور الري ــر لعــب األدوار بحيــث يقــوم طفــل ب ــة  عب مجموعــة )1( تقــوم بإعــادة ســرد القّص
بــدور الغــزال وآخــر بــدور األرنــب.

مجموعة )2(  ترسم  الشخصيّات بمساعدة الميّسرة. 

مجموعة )3( تلّون شخصيّات مرسومة مسبقاً.

مالحظة للميّسرة:

يمكن أن تعطى الفرصة لكّل طفل يرغب في القيام بلعب دور.



75 7475 74

فهرس1تفصيلّي1لمجال1توكيد1الذات

11 أنا1ورفاقي:11ينفّذ1ضمن1سبعة1أنشطة:.
صباح1الخير.1ـ
لنقلّد1بعضنا.1ـ
أنشودة1»أنا1إنسان«.1ـ
أستطيع.1ـ
أنشودة1بيدي.1ـ
1بصمة1إصبعي.1ـ

21 أتعّرف1حقوقي..
31 أتعّرف1واجباتي..
41 الكنز:1ينفّذ1ضمن1ثالثة1من1األنشطة:.

أبحث1عن1الكنز.1ـ
أحافظ1على1الكنز.1ـ
أنشودة1كتابي.1ـ
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الن�شاط الأول:
المجال: توكيد الذات.

المهارة: توكيد الذات.

اسم النشاط: أنا ورفاقي.

هدف النشاط:في نهاية هذا النشاط سيتمّكن الطفل من: 

يقول صباح الخير للميّسرة ورفاقه.  

ينطق اسمه الثالثّي كامال.ً   

يذكر أسماء رفاقه.  

يذكر اسم الميّسرة.  

يعرف أن أسلوبه يختلف عن غيره.   

يصف نفسه.   

يميّز بين صفاته كصبّي  وصفات البنت والعكس.  

يعبّر عن قدراته.  

يميّز بين قدراته وقدرات اآلخرين.  

يحّدد بصمته، ويالحظ أّن لكّل طفل بصمة تميّزه عن اآلخرين بالعدسات المكبّرة.   

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

لعبة ينّفذها األطفال مع الميّسرة.
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)1-1(  انشودة صباح الخير                  30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تطلب الميّسرة أن يذكر كّل طفل العبارة التي يقولها عند:. 1

االســتيقاظ ......  حيــن نلتقــي بأحــد معارفنــا  صباحــاً أو مســاء، حيــن نبــدأ حديثنــا مــع اآلخريــن ...وتبــدأ 

بنفســها فتذكــر أنــا حيــن أســتيقظ أقــول لوالــدي صبــاح الخير)تقولهــا وهــي تبتســم(.

تتيح الميّسرة لكّل طفل أن يتحّدث عّما يقوله عند االستيقاظ  وفي المساء. . 2

تشــّجع الميّســرة األطفــال علــى إلقــاء التحيّــة المناســبة، وتؤكّــد علــى التواصــل البصــرّي في أثنــاء التحيّة . 3

والتحــّدث مــع اآلخر.

تطلــب مــن كّل طفــل أن يلقــي التحيّــة علــى رفيقــه الــذي بجانبــه، وتالحــظ الميّســرة ذلــك، وتشــّجع . 4

التواصــل البصــرّي فــي أثنــاء ذلــك. 

تــرّدد الميّســرة أنشــودة صبــاح الخير، وتطلــب من األطفال أن يــرّددوا معهــا، وتكّرر ذلك.. 5

 

بِْح      أَْجَمُل قَْوٍل ِعْنَد الصُّ

َصباُح الَخْيِ

 يَْفَرُح باباتَْفَرُح ماما       

ِحيَْن أَقُوُل: َصباُح الَخيِْر

يُنيُر الَكْوُن ويَبْدو الزَّْهُر ِبأَْحلى لَْوٍن   

ِحيَْن أَقُوُل: َصباُح الَخيِْر

َصباُح الَخيِْرلُِمعلَّمتي لأِلَْصحاِب       

ْمُس يَُغّني الطَّيُر     تَِشعُّ الشَّ

ِحيَْن أَقُوُل: َصباُح الَخيِْر
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مالحظة للميّسرة:

      يحمل هذا النشــاط صّفة االســتمراريّة بحيث تشــّجع الميّســرة على إلقاء التحيّة كّل يوم عندما يلتقي بها 

األطفال، وعندما يلتقون برفاقهم، وعند دخول قاعة األنشطة.

)1-2(  لنقّلد بعضنا                                                     30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تطلــب الميّســرة مــن األطفــال الوقــوف بشــكل دائــرّي، ثــّم تطلب مــن أحد األطفــال الوقوف في وســط . 1

الدائــرة )المركــز( وقــول اســمه بصــوت عــال مــع حركة يحبّهــا )حركة جســديّة: صفقــة، تلويح باليــد ....( 

يصّفق له الجميع، ثّم يقومون بتقليده )بذكر اســمه وبالحركة التي قام بها( .

يعــود الطفــل إلــى مكانــه فــي الدائــرة، ويخــرج طفــل ثــان ليقــف فــي مركــز الدائــرة، وهكــذا حتّــى . 2

يقــوم كّل األطفــال بالــدور نفســه.

مالحظة للميّسرة:

  يمكــن أن تقــوم الميّســرة بتجربــة أولــى أمــام األطفــال، وتوّضــح لهــم كيــف تنّفــذ اللّعبــة  )تذكــر اســمها 

واســم األب والكنيــة مــع حركــة مــا(، ويقلّدهــا األطفــال، ثــّم تختــار أحدهــم ليقــوم بذلــك وهكــذا حتــى 

ينتهــي الجميــع.

ــة بطــرح األســئلة اآلتيــة علــى . 3 بعــد االنتهــاء مــن اللعبــة يعــود األطفــال إلــى أماكنهــم، وتبــدأ المربّي

األطفــال:

كيف كان شعوركم وأنتم في وسط الدائرة؟. 4

هل كانت الحركة التي قمت بها مختلفة عن باقي الحركات التي قام بها أصدقاؤك؟. 5

التقويم:

      تطلــب الميّســرة مــن كّل طفــل أن يقــّدم نفســه )اســمه(، ويذكــر جملــة » أحببــت رفاقــي«  بأســلوبه 

الخاّص؟
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)1-3(  أنشودة أنا إنسان                                             30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

ــبة، . 1 ــع الحــركات المناس ــد األنشــودة م ــذات، وتســتمّر بتردي ــوم ال ــّزز مفه ــرة أنشــودة تع ــرّدد الميّس ت

ــن األطفــال  ــى يتمّك وتطلــب مــن األطفــال ترديدهــا وتقليدهــا بالحــركات، وتســتمّر فــي ترديدهــا حتّ

مــن إتقانهــا.

أنا إِنْساٌن أنا إِنْساٌن

يل َعْقٌل وفٌَم ولِساٌن

كي أَتَكلََّم أَْحلى كَالْم

كي أَْحكي ِقَصَص األَْحالْم

َخلََق اللُه لنا األَْشياَء

َخلََق األَكَْل وَخلََق الماَء

ْل َخلَْق اللِه فلَْنتَأَمَّ

ما أَْجَملَُه ما أَْحاَلُه

)1-4(  مذيع وضيف                                             30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تقــوم الميّســرة بتقســيم األطفــال إلــى مجموعتيــن بحيــث تقــف مجموعــة الذكــور فــي صــّف ومقابلهــا . 1

مجموعــة اإلنــاث )كّل طفــل مقابلــه طفلــة(.

يرمــي الطفــل علــى الطفلــة المقابلــة لــه كــرة صغيــرة تذكــر الطفلــة  اســمها وثــالث صفــات تختلــف . 2

فيهــا عــن رفيقهــا الذكــر، ثــّم ترمــي لــه الكــرة فيذكــر  اســمه وثــالث صفــات يختلــف فيهــا عــن رفيقتــه، 

وهكــذا حتّــى ينتهــي الجميــع.
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مالحظة للميّسرة:

      تتابــع الميّســرة مــا يذكــره األطفــال، وتســّجل الصفــات التــي ذكرتهــا مجموعــة اإلنــاث والصفــات التــي 

ذكرتهــا مجموعــة الذكــور.

  إن كان عــدد الذكــور غيــر مســاٍو لعــدد اإلنــاث يمكــن أن تــوزّع الجنــس األقــّل علــى الجنــس األكثــر مثــال 

طفــل واحــد مــع طفلتيــن وهكــذا.

 بعــد االنتهــاء تطلــب مــن مجموعــة الذكــور أن يذكــروا الصفــات )مــن حيــث الشــعر اللبــاس، االســم،...( . 3

ــي  ــات الت ــروا الصف ــاث  أن يذك ــة اإلن ــن مجموع ــب م ــا تطل ــات، كم ــم البن ــا رفيقاته ــف به ــي تتّص الت

يتّصــف بهــا رفاقهــم الذكــور.

التقويم:

ــس بمــا يناســب  ــوا المالب ــب منهــم أن يلّون ــي، وتطل ــاً مطبوعــة  كمــا يأت ــى األطفــال أوراق ــوزّع  عل       ت

ــس. الجن
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)1-5(  أستطيع                                             30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تطلــب الميّســرة أن يذكــر كّل طفــل األشــياء التــي يســتطيع أن يقــوم بهــا فــي المنــزل والروضــة، وتبــدأ . 1

بنفســها فتذكــر أنــا أســتطيع أن أرتـّـب غرفتــي ومالبســي، وأكويهــا وأســتطيع أن ....

تتيح الميّسرة لكّل طفل أن يتحّدث عن قدراته بقوله أنا أستطيع ..... 2

تســّجل المعلّمــة قــدرات األطفــال فــي لوحــة، وتناقشــهم بهــا وتشــّجعهم علــى تنفيذهــا والعمــل مــن . 3

أجلهــا.

تشّجع األطفال على المقارنة بين قدرات بعضهم بعضاً بحّب ومرح.. 4

التقويم:

      تــوزّع الميّســرة ورقــة عمــل تتضّمــن صــوراً ألعمــال، وتطلــب مــن الطفــل أن يلــّون صــورة العمــل التــي 

يســتطيع القيــام بهــا.

)1-6(  أنشودة بيدي                                           30 دقيقة

أُّمي َدْوماًِبيَِدي أُساِعُد

أَكْتُُب َحرْفاًِبيَدي أَرُْسُم

أَبْني بَيْتاً أُْمِسُك لَُعِبي

أُْمِسُك كَأِْسِبيَدي ِبيَدي

أَْشرَُب َماًء

أَرْفَُع نَْحَو اللِه ُدعاًء

ِبيَدي ِبيَدي
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 )1-7(  بصمة إصبعي                                            30 دقيقة

أدوات تنفيذ النشاط:

ألوان مائيّة، عدسة مكبّرة، قطعتان صغيرتان من الورق لكّل طفل.

خطوات التنفيذ:

حولهــا، . 3 واألطفــال  الميّســرة  تجلــس 

إصبعهــا  بدهــن  الميّســرة  وتقــوم 

ــة  ــى الورق ــه عل ــّم تطبع ــّي، ث ــون مائ بل

لصغيــرة. ا

تقــوم بدهــن إصبــع كّل طفل بلــون مائّي . 4

يختــاره حســب رغبتــه، وتطلــب منــه 

ــدى  ــى  إح ــه عل ــة إصبع ــع بصم أن يطب

ــن. ــن الصغيرتي الورقتي

تشّجع األطفال أن يستكشفوا طبعات بصمات أصابعهم باستخدام العدسة المكبّرة.. 5

تعطي األطفال صوراً مرسومة، وتطلب منهم تلوينها بواسطة بصمات األصابع. . 6

ــة وهــذا . 7 ــه الخاّص ــه بصمت ــكّل إنســان ل ــداً، ف ــان متشــابهتان أب ــه ال توجــد بصمت تحــّدث األطفــال بأنّ

ــه. ــى تعــرّف هويّت يســاعد عل
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الن�شاط الثاني:
المجال: توكيد الذات.

المهارة:التعبير عن الحقوق.

اسم النشاط: أتعرّف حقوقي.

هدف النشاط:سيتمّكن الطفل بعد هذا النشاط من: 

ــة مــن    ــة، الحماي ــة الصّحيّ ــم، اللعــب، الرعاي ــرأي، التعلي ــر عــن ال التعــرّف علــى بعــض حقوقــه )التعبي

ــف(. العن

المدة الزمينة: 30 دقيقة.

أدوات تنفيذ النشاط:

بطاقات صور تعبّر عن حقوق الطفل، بطاقة لشجرة الحقوق والواجبات. 

خطوات التنفيذ:

يجلس األطفال والميّسرة بشكل حلقة دائريّة، وتقرأ الميّسرة لهم قّصة حقوق الطفل.. 1

مالحظة للميّسرة:

ــة – يجــب أن  ــة للجلســة الدائريّ ــم يوجــد مســاحة كافي      يمكــن أن يبقــى األطفــال فــي أماكنهــم إذا ل

تســتخدم الميّســرة التلويــن الصوتــّي لجــذب انتبــاه األطفــال – يمكــن االســتعانة بالصــور الموجــودة أدنــاه 

والتــي ستســتخدم فــي التقويــم.

قّصــة الحقــوق: جلــس ســامر مــع عائلتــه مســاًء، وبــدؤوا يقلّبــون فــي التلفــاز وفجــأة توقّــف والــد ســامر 

ــات وهــي تعــرض برنامجــاً عــن حقــوق اإلنســان، فتوقّــف ســامر عنــد هــذه الكلمــة،  عنــد إحــدى المحطّ

وقــال لوالــده مــا هــذه الكلمــة )حقــوق اإلنســان(، فأطفــأ الوالــد التلفــاز، وبــدأ يحــّدث ســامراً يــا ولــدي 

ــا حقــوق، فقــال  ــة، فقاطعــه ســامر ونحــن األطفــال أليــس لن ــه المجتمــع والدول ــكّل إنســان حــّق يكفل ل

والــده طبعــاً ياعزيــزي فلألطفــال حقــوق تســّمى حقــوق الطفــل يجــب علــى المجتمــع واألســرة تأمينهــا لــه.

     فقــال ســامر مثــل مــاذا؟ أجابــه والــده: مــاذا تفعــل كّل يــوم بعــد أن تســتيقظ، قــال ســامر أذهــب إلــى 
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المدرســة )هــذا هــو حــّق التعليــم(. وإذا كنــت مريــض إلــى أيــن نأخــذك؟ قــال ســامر: إلــى الطبيــب، فقــال 

والــده هــذا )حــّق الرعايــة الصّحيّــة(. 

وهكــذا يــا طفلــي كّل مــا نؤّمنــه لــك ويؤّمنــه المجتمــع مــن حدائــق ومشــافي ومــدارس هــي حقــوق لــك 

لكــي تنمــو بشــكل ســليم.

تطرح الميّسرة أسئلة على األطفال كما لو كانوا الطفل سامر، وتنتظر اإلجابة منهم.. 2

تشّجع الميّسرة األطفال، وتؤكّد أهّميّة مطالبتهم بحقوقهم.. 3

تعرض الميّسرة أغنية لحقوق الطفل كفاصل ُمنّشط.. 4

التقويم: 

تــوزّع الميّســرة علــى األطفــال مجموعــة صــور تعبّــر عــن حقــوق الطفــل بحيــث يكــون كّل طفليــن أو . 1

ثالثــة حســب عــدد األطفــال يحملــون الصــورة نفســها.

تطلب الميّسرة من األطفال البحث عن أصدقائهم الذين يحملون الصورة نفسها.. 2

يجلــس األطفــال الذيــن يحملــون الصــورة نفســها مــع بعضهــم، وتطلــب منهــم أن يعبّــروا عــن الصــورة . 3

بجملــة أو عبــارة.

تطلــب الميّســرة مــن كّل مجموعــة تحمــل الصــورة نفســها أن يتوّجهــوا إلــى الشــجرة المعلّقــة )يمكــن . 4

ــى أحــد  ــّوى بحجــم كبير(عل ــورق المق ــى ال ــرة بصــورة الشــجرة أو أن ترســمها عل أن تســتعين الميّس

جــدران قاعــة األنشــطة وإلصــاق البطاقــة عليهــا  فــي الجهــة اليمنــى، ثــّم تضــع الميّســرة اســم الحــّق 

تحــت الصــورة، هكــذا حتّــى ينتهــوا مــن تثبيــت اللوحــات.
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حّق اللّعب

حّق الرعاية 
الصحية 

حّق الحماية 
من العنف 

حّق حّريّة  

التعبير عن الرأي

حّق التعلّم
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الن�شاط الثالث:
المجال: توكيد الذات.

المهارة:االلتزام بالقواعد الصّفيّة.

اسم النشاط: أتعرّف واجباتي.

هدف النشاط:سيتمّكن الطفل بعد هذا النشاط من: 

وضع قواعد وضوابط صّفيّة.  

يعرف أسباب وضعها.  

يلتزم بالقواعد الموضوعة.  

المدة الزمينة: 30 دقيقة.

أدوات تنفيذ النشاط:

بطاقات – صور معبّرة عن تصرّفات متنّوعة – ألوان وأقالم رصاص.

خطوات التنفيذ:

تجلس الميّسرة بجانب األطفال بشكل حلقات أو بشكل صندوق مفتوح. . 1

تحضر الميّسرة لوحات فيها رسوم لتصرّفات متنّوعة وتسأل األطفال عنها وماذا يشاهدون فيها.. 2

تحاور الميّسرة األطفال باللوحة األولى، وهل هذا التصرّف الئق ومناسب. . 3

مالحظة للميّسرة:

  )يمكــن أن تســتعين الميّســرة بدميــة لتقديــم حــوار مــع األطفــال حــول التصــرّف لــكّل موقــف أو تقــوم 

بتقديــم عــرض مصــّور )فيديــو( لتصرّفــات ســليمة، وأخــرى غيــر ســليمة، ويقــوم األطفــال باختيــار المناســب، 

وتعــّزز الميّســرة اإلجابــة(. 
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تشّجع الميّسرة األطفال على االلتزام بالقواعد التي تّم وضعها، وتحّفزهم، وتعّزز الملتزم.. 4

التقويم: 

ــب  ــد الواج ــليم والقواع ــرّف الس ــن التص ــر ع ــا تعبّ ــات لتلوينه ــال بطاق ــى األطف ــرة عل ــوزّع الميّس       ت

االلتــزام بهــا، ثــّم تســاعدهم فــي تثبيتهــا علــى الشــجرة فــي الجهــة اليســرى )عبــارة مــع صورة(بحيــث 

ــات. يكــون نصــف هــذه الشــجرة للحقــوق، والنصــف اآلخــر للواجب

مالحظة للميّسرة:

      يمكــن للميّســرة تقديــم مجموعــة القواعــد والواجبــات عــن طريــق عــارض الشــرائح بعــد التوّصــل إليها 

مــن قبــل األطفــال واالتّفــاق علــى االلتــزام بهــا، أو تعــرض مشــهداً عنها.

ومن هذه الواجبات ما يأتي:

أرفع يدي عند طلب شيء أو تقديم اإلجابة.  

أعتني بمالبسي ونظافتي.  

أستخدُم منديالً نظيفاً ألنظّف أنفي.  

أستخدُم المنديل عند الحاجة.  

أرمي األوساخ في سلّة المهمالت.  

أُعيد أدواتي إلى الحقيبة.  

أعامل رفاقي بلطف.  

أشارُك رفاقي في أثناء اللعب.  
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ألقي التحية 

ارفعْ يدكَ لتستأذن قبل التكلّم

أُعيدُ األدوات إلى
مكانها

أُشارك أصحابي 
اللعب
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أَذهبُ لدوره المياه 
عند عودة صديقي

أرمي األوساَخ في سلة 
المهمالت

أَحترمُ النظام 

أَستمِعُ جيدًا للمعلّم
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النشاط الرابع:
المجال: توكيد الذات.

المهارة:االلتزام بالقواعد الصّفيّة.

اسم النشاط:الكنز.

هدف النشاط:سيتمّكن الطفل بعد هذا النشاط من: 

المحافظة على أدواته الخاّصة )الكتاب المدرسّي، وغيره، وأدوات غرفة النشاط(.  

يعرف أّن من واجباته المحافظة على أدواته الخاّصة.   

يعرف أّن من واجباته المحافظة على نظافة المكان واألشياء الموجودة فيه.  

يميّز بين بعض السلوكيّات الصحيحة والخاطئة.  

يعرف قيمة الكتاب.   

المدة الزمينة:  محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

كتاب الميّسرة، قلم،... أو أّي شيء يمكن أن تستخدمه الميّسرة بشكل يومّي مع األطفال.

مجموعة من الصور ألطفال يقومون بسلوك )صحيح وغير صحيح( تجاه أدوات غرفة األنشطة.

)4-1(  أبحث عن الكنز                                            30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تقــوم الميّســرة بعــد مــرور عــّدة أيّــام مــن بدايــة تنفيــذ البرنامــج )برنامــج األنشــطة(، بإخفــاء بعــض . 1

ــاب، القلــم المخّصــص  ــر مكانهــا )الكت ــاً فــي قاعــة األنشــطة، أو تقــوم بتغيي المــواّد المســتعملة يوميّ

ــخ(. للكتابة...ال

تقــوم الميّســرة بطــرح ســؤالها علــى األطفــال لتتأكّــد فيمــا إذا كانــوا قــد الحظــوا وجــود أّي تغييــر داخــل . 2

ــطة. غرفة األنش
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ــر داخــل غرفــة األنشــطة حســب المســاحة . 3  يبــدأ األطفــال بالبحــث عّمــا هــو مفقــود، أو مــا قــد تغيّ

ــاً. المعتــادة المخّصصــة لهــم يوميّ

 يسّمي األطفال المواّد التي يجدونها، ويضعونها في سلّة مخّصصة وذلك بالتعاون مع الميّسرة.. 4

 يقــوم األطفــال بإعــادة المــواّد واحــدة تلــو األخــرى إلــى مكانهــا الصحيــح )مثــالً: اختفــاء الكتــاب الــذي . 5

ــد يكــون أّول شــيء  ــادة  ق ــة المعت ــذ األنشــطة الصباحيّ ــام بتنفي ــاء القي ــي أثن ــرة ف تســتخدمه الميّس

يمكــن أن يالحــظ األطفــال اختفــاءه، أو اختفــاء القلــم المخّصــص للكتابة....الــخ(.

)4-2(  أحافظ على الكنز                                            30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تقــوم الميّســرة بعــرض مجموعــة مــن الصــور ألطفــال يقومــون بســلوك ) صحيــح وغيــر صحيــح ( تجــاه . 1

أدوات غرفــة األنشــطة.

تسأل األطفال عن السلوك الذي يتصرّفه األطفال في الصور.. 2

تضــع الصــور علــى الطاولــة، وتطلــب مــن األطفــال اختيــار الصــور التــي تــدّل علــى الســلوك الصحيــح . 3

تجــاه أدوات غرفــة األنشــطة.

 توّضح الميّسرة للطفل بأن المحافظة على األدوات والكتاب المدرسّي هي من واجباته.. 4

التقويم: 

      تطلــب الميّســرة مــن األطفــال إضافــة الصــور علــى الشــجرة فــي الجهــة المخّصصــة للواجبــات، حتّــى 

يســتمّر األطفــال فــي مشــاهدة الســلوكيّات الصحيحــة التــي تــّم االتّفــاق عليهــا.

مالحظة للميّسرة:

      يحمــل هــذا النشــاط صفــة االســتمراريّة، أي تذكّــر الميّســرة األطفــال بأهّميّــة المحافظــة علــى أدوات 

غرفــة األنشــطة والكتــاب المدرســّي وأشــيائهم الخاّصــة يوميّــاً.
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)4-3(  أنشودة كتابي                                           30 دقيقة

خطوات التنفيذ:

تقــوم الميّســرة بعــرض مشــهد غنائــّي يحمــل قيمــة الكتــاب والمحافظــة عليــه، وتــرّدد معهــم األنشــودة، 

وتكّررهــا.

أََعزُّ ِصحايبكِتاِبي كِتاِبي

كِتايب الَحبيبكِتاِبي كِتاِبي

َوْركِتاِبي َجميٌل     بَديُع الصُّ

ِبِه أفتخْرإليِه أَميُل     

كِتاِبي كِتاِبي    

   كِتاِبي الحبيب
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فهرس1تفصيلّي1للمجال1اللغوّي:

حروفي وكلماتي: ينفّذ ضمن أربعة أنشطة:	- 

أتعّرف حرف الخبرة بصوته وأشكاله. ـ   

ألعب مع حرف الخبرة. ـ  

أالحظ فأقرأ. ـ   

     أُشكِّل حرف الخبرة. ـ
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الن�شاط الأول:
المجال:اللغوّي.

المهارة: التميّز السمعّي، التميّز البصرّي، المطابقة.

اسم النشاط:حروفي وكلماتي.

هدف النشاط:في نهاية مجموعة أنشطة حروفي سيتمّكن الطفل من أن: 

يلفظ صوت حرف الخبرة )الباء(.  

يميّز حرف الخبرة )الباء( بأشكاله.  

يقرأ صورة كّل من الكلمات.   

يميّز صوت حرف الخبرة )الباء(من أصوات الحروف األخرى في الكلمات.  

يربط بين صوت حرف الباء وشكله )كامالً، أّول الكلمة، وسط الكلمة، آخرها(.  

يسّمي حرف الباء بأشكاله.   

يحّدد حرف الخبرة )الباء( ضمن مجموعة من األحرف.  

يميّز حرف الخبرة بأشكاله ضمن مجموعة من الكلمات.  

يضع الحرف الناقص )حرف الخبرة، الباء( في المكان الصحيح من الكلمات باستخدام بطاقات .  

يطابق صورة تتضّمن حرف الخبرة مع الكلمة، والكلمة مع الصورة، والحرف مع الكلمة.  

يشّكل حرف الخبرة حّسيّاً .  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

ــكالها  ــة بأش ــرف الهجائيّ ــدد األح ــات بع ــى مربّع ــمة إل ــة مقّس ــة مربّع ــة )كرتون ــروف الهجائيّ ــة الح       لوح

ــك  ــث يســهل تحري ــى لوحــة الحــروف بحي ــاً عل ــت مؤقّت ــة بأشــكالها لتثبّ ــات األحــرف الهجائيّ المختلفــة(، بطاق

ــر. ــكان آخ ــات لم ــذه البطاق ه
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قطــار الحــروف )كرتونــة مســتطيلة رســم فيهــا قطاريــن(، قطــار حــروف العائلــة الصغيــرة وقطــار حــروف العائلــة 

الكبيــرة، ويمكــن تفريغهــا كمــا هــو فــي الشــكل رقــم )1(.

ــع  ــكاله، وأرب ــرة بأش ــرف الخب ــن ح ــور، تتضّم ــن الص ــر ع ــات تعبّ ــات لكلم ــع بطاق ــور وأرب ــات  لص ــع بطاق أرب

ــم )2(. ــي الشــكل رق ــا هــو ف ــرة، كم ــن أشــكال حــرف الخب ــة شــكالً م ــن كّل بطاق ــات تتضّم بطاق

الشكل رقم )1(

أرنــب مــبــراة دّببقرة



97 96

الشكل رقم )2(

بطاقــة أو ورقــة عمــل  رُِســم عليهــا مثّمــن مقّســم لثمانيــة أجــزاء، رُِســم فــي كّل جــزء صــور مختلفــة يبــدأ بعضهــا 

بحــرف خبــرة )البــاء( وبعضهــا اآلخــر يبــدأ بأحــرف أخــرى، فــي منتصــف المثّمــن حــرف الخبــرة )البــاء( كمــا هــو 

موّضــح فــي الشــكل رقــم )3(.

)1-1( أتعّرف الحرف بصوته وأشكاله                                   30 دقيقة

الكلمات المقترحة: لحرف الخبرة في هذا النشاط: دّب، بقرة مبراة،أرنب

خطوات تنفيذ النشاط:

منــذ اليــوم األّول تعلـّـق فــي غرفــة النشــاط لوحــة الحــروف الهجائيّــة، مثبّــت عليها بطاقــات الحروف بأشــكالها . 1

المختلفــة، بطريقــة يســهل تحريكها.

يثبّت أيضاً قطار الحروف عدد 2 الشكل رقم )1( في قاعة األنشطة أسفل لوحة الحروف الهجائية.. 2

تعــرض )الميّســرة( أمــام األطفــال بطاقــات صــور تتضّمــن حــرف البــاء بأشــكاله  كمــا هــو مبيّــن وتحــت كّل . 3

ــرة عنهــا )ويكــون حــرف الخبــرة بلــون مختلــف( كمــا هــو موّضــح فــي الشــكل  صــورة تثبّــت الكلمــة المعبّ

رقــم )2(.

تقرأ الميّسرة الكلمات، وتشّدد على حرف الخبرة )الباء(، وتكّررذلك.. 4

تطلب الميّسرة من األطفال قراءة الكلمات .. 5

تضــع الميّســرة بطاقــة معبّــرة عــن شــكل حــرف الخبــرة تحــت الكلمــة التــي تتضّمــن الحــرف، وتلفــظ حــرف . 6

الخبرة)صــوت الحرف(الشــكل رقــم )2(

تشّجع األطفال على قراءة الكلمات، ثّم الحرف المجرّد)صوت الحرف(.. 7

تشّجع الميّسرة  األطفال على ذكر كلمات أخرى تتضّمن حرف الباء.. 8

مالحظة للميّسرة:

يمكن أن تطلب من الطفل الذي اسمه يتضمن حرف الباء أن يذكره.
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الشكل رقم )3(

التقويم: ورقة عمل الشكل رقم )3(.

      تــوزّع الميّســرة علــى األطفــال ورقــة العمــل الشــكل رقــم )3(، وتطلــب مــن األطفــال تلويــن الصــور التــي 

تبــدأ بحــرف البــاء، أو يمكــن أن تطلــب منهــم وضــع مشــبك علــى الصــورة التــي تتضّمــن حــرف الخبــرة )البــاء(.

)1-2( ألعب مع حرف الباء                                  30 دقيقة

الكلمات المقترحة

لحرف الخبرة في هذا النشاط: بلبل، كلب، برتقالة، حبل، ثعبان، طبيب، بطّيخ، باب.

أدوات تنفيذ النشاط:

ــر عــن الصــور،  ــن كلمــات تعبّ ــات تتضّم ــي بطاق ــاء بأشــكاله، وثمان ــن حــرف الب ــات لصــور تتضّم ــي بطاق ثمان

ــب  ــة يتناس ــكاله المختلف ــرة بأش ــرف الخب ــات لح ــم )4(، وبطاق ــكل رق ــي الش ــا ف ــرة كم ــرف الخب ــا ح وينقصه

ــم )5(. ــي الشــكل رق ــح ف ــا هــو موّض ــع عــدد األحــرف الناقصــة كم عددهــا م
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بطاقة أو ورقةعمل تحتوي جدول لمجموعة من الحروف كما هو مبيّن في الشكل رقم )6(.

خطوات تنفيذ النشاط:

ــاء( كتهيئة)تذكيــر( لتطبيــق نشــاط حــرف الخبرة)البــاء( . 1 تبــدأ الميّســرة بترديــد أنشــودة حــرف الخبــرة) الب

بأشــكاله، وفــي أثنــاء ذلــك تعــرض كلمــات تتضّمــن حــرف الخبــرة بأشــكاله، وتشــير وفــق نــّص األنشــودة إلــى 

الحــرف األّول واألوســط واألخيــر، ويــرّدد األطفــال معهــا األنشــودة.

تطلــب مــن األطفــال أن يلفظــوا كلمات تتضّمن حرف الخبرة، وتشــّجعهم على تمييز الحــرف في هذه الكلمات . 2

صوتيّاً.

ــاء بأشــكاله وتحــت كّل صــورة . 3 ــن حــرف الب ــي بطاقــات صــور تتضّم ــرة( أمــام األطفــال ثمان تعــرض )الميّس

ــم )4(. ــن فــي الشــكل رق ــا ناقصــاً ( كمــا هــو مبيّ ــرة فيه ــا )ويكــون حــرف الخب ــرة عنه ــت الكلمــة المعبّ تثبّ

توزّع الميّســرة األطفال إلى مجموعات، كّل مجموعة لديها بطاقات لحرف الخبرة بأحد أشــكاله بما يتناســب مع . 4

عدد األحرف الناقصة. الشكل رقم )5(.

تقــرأ الميّســرة  الكلمــات علــى الســبّورة، وتطلــب مــن المجموعــة التــي لديهــا الحــرف المناســب للكلمــة . 5

ــّم تطلــب مــن أحــد األطفــال تثبيتــه فــي مكانــه بمســاعدة الميّســرة. األولــى أن ترفــع الحــرف، ث

أَْعرِفَُك ِبُكلِّ الحاالْتهيّا نَلَْعْب َحرَْف الباِء        

مَعَك تَْحلُو األَْوقاْتأَوَُّل أَْوَسُط آِخُر هيّا           

َحرُْف الباِء ما أَْحالْه          

وأَُميّزُُه َعْن ِسواْه

حتّى أُكِْمَل ِبِه الَكلِماْتإِْن ضاَع فأنا أَلْقاْه            
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...ـلـ...ـل

...ـطيخطـ...ـيـ......ـا...ثعـ...ـان

...ـرتقالةحـ...ـلكلـ...

الشكل رقم )4(

الشكل رقم )5(
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التقويم: ورقة عمل الشكل رقم )6(.

توزّع الميّسرة على كّل  طفل  ورقة تحتوي جدوالً لمجموعة من الحروف كما هو في الشكل رقم )6(. 1

      تطلــب  الميّســرة مــن  كّل طفــل اتّبــاع حــرف البــاء بأشــكاله إليصــال البيضــة إلــى المقــالة، إمــا بوصــل حروف 

البــاء، أو تلويــن الطريــق إلى المقــالة بتلوين حرف الباء بأشــكاله .

ب ض ل ث ف ع ج ة

ب بــ خ ق غ هـ ح د

س بــ ذ ط ـب ـب ـب ب

ق بــ ر د ـب و ظ ب

ث بــ ـبـ ـبـ ـبـ ي ش ب

ل أ د ز و م ن ب

و ض ظ ن ت ك ش ب

الشكل رقم )6(

)1-3(  أالحظ فأقرأء                                  30 دقيقة

الكلمات المقترحة:

لحرف الخبرة في هذا النشاط: بطّة، خبز، عنب، كتاب.

أدوات تنفيذ النشاط:

أربــع بطاقــات تتضّمــن صــورة بالنصــف العلــوّي، وكلمــة فــي النصــف الســفلّي كمــا هــو موّضــح فــي الشــكل . 1

رقــم )7 (. 

أربــع بطاقــات تتضّمــن صــورة بالنصــف العلوّي، و النصف الســفلّي فارغ كمــا هو موّضح في الشــكل رقم )8(. . 2
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أربــع بطاقــات تتضّمــن كلمــة بالنصــف الســفلّي، والنصــف العلوّي فــارغ كما هو موّضــح في الشــكل رقم )9(. . 3

أربــع بطاقــات النصــف العلــوّي فــارغ، وحــرف الخبــرة بشــكله المناســب للصــورة فــي النصــف الســفلّي كمــا . 4

هــو موّضــح فــي الشــكل رقــم)10(.

اثنتــا عشــرة بطاقــة )بطاقــات المفاتيــح( تطابــق بشــكلها وحجمهــا أنصــاف البطاقــات الســابقة علــى الشــكل . 5

اآلتي:

أربع بطاقات )بطاقات المفتاح( تتضّمن الصور الموجودة أعاله نفسها.. 6

أربع بطاقات )بطاقات المفتاح( تتضّمن الكلمات الموجودة أعاله نفسها.. 7

أربع بطاقات )بطاقات المفتاح(  تتضّمن أشكال حرف الباء .. 8

بطاقات المفتاح موّضحة بالشكل رقم )11(.. 9

خطوات تنفيذ النشاط:

تعــرض المربّيــة )الميّســرة( أمــام األطفــال بطاقــات المفاتيح )الصــورة والكلمة(،  وتثبّتها على الســبّورة الشــكل . 1

.)7( رقم 

تقرأ الميّسرة كّل بطاقة مشّددة على حرف الخبرة، وتكّرر ذلك مرّتين أو ثالث.. 2

تقّسم األطفال إلى ثالث مجموعات:. 3

مجموعة الصور: تعطيها البطاقات األربع كما هو موّضح في الشكل رقم )8(

الشكل رقم )7(

خبزبطّةكتابعنب
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الشكل رقم )8(

الشكل رقم )9(

الشكل رقم )10(

مجموعةالكلمات: تعطيها البطاقات األربع كما هو موّضح في الشكل رقم )9(.

مجموعةالحروف تعطيها البطاقات األربع كما هو موّضح في الشكل رقم )10( 

تطلــب مــن مجموعــة الصــور أن تختــار من بطاقــات المفاتيح الشــكل رقــم )11( الكلمات المناســبة للصور في . 4

الشــكل رقم )8(. 

تطلــب مــن مجموعــة الكلمــات أن تختــار مــن بطاقات المفاتيح الشــكل رقــم )11( الصــور المناســبة للكلمات . 5

في الشــكل )9(.

تطلب من مجموعة األحرف أن تختار من بطاقات المفاتيح الشــكل رقم )11( الكلمات المناســبة ألشــكال حرف . 6

الخبرة)10(.

كتابعنبخبزبطّة
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الشكل رقم )11(

بطّة

مالحظة للميّسرة:

ــع  ــور م ــن الص ــور وبي ــع الص ــات م ــن الكلم ــة بي ــادة المطابق ــات وإع ــل المجموع ــرة تبدي ــن للميّس       يمك

ــة. ــة المطابق ــّرر عمليّ ــرف، وتك ــع األح ــات م ــن الكلم ــات وبي الكلم

التقويم: ورقة عمل الشكل رقم )12(.

      تــوزّع الميّســرة ورقــة عمــل الشــكل رقــم )12( علــى األطفــال، وتطلــب مــن كّل طفــل أن يحــّدد الكلمــة أو 

الحــرف المشــابه للكلمــة أو الحــرف الــذي فــي القائمــة علــى اليميــن، ويضــع حولــه دائــرة.
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ت ف ب ث ب

حلب بلح بدر بومة بلح

بحر درب دوالب ثعبان بــ

بئر ثعلب دّب نبع ــبـ

بصل لعب خبز جبل جبل

الشكل رقم )12(

)1-4(  أشّكل الحرف                                   30 دقيقة

أدوات تنفيذ النشاط:

معجون،أوكورنيش، أو ورق مفّرغ،أو قطع من البطاطا مفّرغة عليها أحرف الخبرة، وألوان مائيّة . 

خطوات تنفيذ النشاط:

ترّدد الميّسرة مع األطفال أنشودة حرف الخبرة)الباء(، وتطلب من األطفال ترديدها.. 1

تشير الميّسرة إلى أّن حرف الخبرة )الباء( له رفاق يشبهونه في الشكل  وهم حرف التاء والثاء.. 2

تذكر كلمات بحرف التاء بأشكاله والثاء بأشكاله  مرفقة مع  بطاقات صور للحرفين بأشكالهما. . 3

 تقرأ الكلمات مشّددة على صوت حرف التاء، ثّم الكلمات مشّددة على صوت حرف الثاء.. 4

ــر . 5 ــاء وغي ــرف الث ــرى لح ــاء وأخ ــرف الت ــن ح ــياء تتضّم ــور ألش ــات ص ــدة أو بطاق ــى المنض ــياء عل ــع أش تض

ذلــك وتطلــب مــن األطفــال أن يختــاروا بطاقــة لصــورة فيهــا حــرف التــاء، ويلفــظ الكلمــة حتّــى تنتهــي كّل 

ــاء. ــك بالنســبة لحــرف الث ــات أو األشــياء، وكذل البطاق
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الشكل رقم )13(

تــوزّع الميّســرة علــى األطفــال المعجــون، وتطلــب منهــم تشــكيل حــرف الخبــرة )البــاء( ومــن ينتهــي مــن . 6

تشــكيل الحــرف، يشــّكل حــرف التــاء والثــاء.

      يمكنهــا توزيــع حبّــات مــن الحّمــص الملــّون أو الكورنيــش أو أّي مــاّدة أخــرى، وتطلــب منهــم تشــكيله، كمــا 

يمكنهــا توزيــع أوراق تحــوي حــرف الخبــرة بأشــكاله مفّرغــاً، وتطلــب تلوينــه باأللــوان المائيّــة باســتخدام قطعــة 

اإلســفنج، أو يمكنهــا تفريــغ الحــرف علــى قطعــة مــن البطاطــا، وتطلــب منهــم طباعتــه.

مالحظة للميّسرة:

ــي األســلوب   ــع ف ــاة التنوي ــع مراع ــرة م ــي تشــكيل حــرف الخب ــا ف ــي تفّضله ــة الت ــار الطريق ــرة اختي       للميّس

ــة. بالنســبة لألحــرف التالي

بعــد االنتهــاء تطلــب الميّســرة مــن األطفــال أن ينقلــوا حــرف الخبــرة البــاء بأشــكاله ورفاقــه )حرفــي التــاء . 7

والثــاء بأشــكالهما( مــن لوحــة األحــرف الهجائيّــة إلــى قطــار حــروف العائلــة الكبيرة،كمــا هــو موّضــح فــي الشــكل 
رقــم )13(.

ب

بـ

ـبـ

ــب

ت

تـ

ـتـ

ــت

ث

ثـ

ـثـ

ــث

مالحظة للميّسرة:

      تســتمّر الميّســرة بإعطــاء األنشــطة اللغويّة0حروفــي(  وفــق مــا هــو محــّدد فــي برنامــج توزيــع األنشــطة 

وبمجــرّد االنتهــاء مــن حــرف الخبــرة البــاء ورفاقــه تنتقــل إلــى حــرف خبــرة عائلتــه صغيــرة كحــرف الــدال )د( 

وتعطــي الحــرف بالخطــوات الســابقة نفســها التــي وردت بالنســبة لحــرف الخبــرة البــاء، وفــي آخــر النشــاط تذكــر 

رفيقــه حــرف الــذال كمــا ورد أيضــاً  فــي النشــاط الســابق، وبعــد االنتهــاء تطلــب مــن األطفــال نقــل حــرف الــدال 

بأشــكاله ورفيقــه حــرف الــذال بأشــكاله إلــى قطــار حــروف العائلــة الصغيــرة كمــا هــو موّضــح فــي الشــكل رقــم 

.)14(
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      بعدهــا  تنتقــل إلــى حــرف الخبــرة بأشــكاله، وتنّفــذ كّل األنشــطة الســابقة، وتشــير إلــى رفاقــه حرفــي الحــاء 

والخــاء كمــا ورد فــي الخطــوات الســابقة.

واخيراً تنقل حروف الجيم والحاء والخاء بأشكالها من لوحة الحروف الهجائيّة إلى قطار حروف العائلة الكبيرة في 

العربة الثانية بجوار حرف الباء ورفاقه، وتستمّر بذلك حتّى ينتهي البرنامج.

      من غير الممكن إعطاء األحرف الهجائيّة كافّة في مّدة قصيرة لذلك نلتزم ببرنامج توزيع األنشطة.

تُعاد هذه األنشطة بالخطوات نفسها لألحرف األخرى.

د

د

ـد

ذ

ذ

ـذ

الشكل رقم )14(
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فهرس1تفصيلّي1للمجال1المكاني1البصرّي

11 نشاط:1المتاهة:1يتضمّن1أربعة1أنشطة:.
النحلة1والزهرة1.1ـ
الفأر1وقطعة1الجبن.1ـ
سلمى1وألعاب1البحر.1ـ
التلميذ1والمدرسة.1ـ

21 نشاط:1أرتّب1وفق1النمط1يتضمّن1خمسة1أنشطة:.
أالحظ1وأكتشف1النمط.1ـ
دودتي1الجميلة.1ـ
ألّون1أقالمي.1ـ
ألّون1األشكال1وفق1النمط.1ـ
أرسم1أشكاال1ًوفق1النمط.1ـ

31 نشاط:1البزل1يتضمّن1أربعة1أنشطة:.
الجزرة.1ـ
السلّة.1ـ
القطّة.1ـ
السلحفاة.1ـ
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الن�شاط الأول:
المجال:المكانّي البصرّي.

المهارة: : التركيز والتخيّل، اإلدراك البصرّي، التآزر الحّسّي الحركّي،اكتشاف العالقات المكانيّة.

اسم النشاط:المتاهة.

هدف النشاط:: في نهاية هذا النشاط سيتمكَّن الطفل من أن:

يسيطر على حركة يده وأصابعه   

يستخدم القلم ليرسم خطّاً منحنياً داخل المتاهة.  

يتتبّع الخطوط بإصبعه ليكتشف الخّط المناسب.  

يكتشف الطريق المناسب، ويرسمه باستخدام قلم الرصاص.  

تمييز األشكال واألحجام واأللوان  

يكتشف نمطاً ضمن سلسلة متَّصلة.  

يلّون ويرسم وفق النمط المكتشف.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

)1-1(  النحلة والزهرة                                    30 دقيقة

أدوات تنفيذ النشاط:

أوراق مطبوع عليها متاهة روعي فيها التسلسل من األسهل إلى األكثر صعوبة .

كما هو موّضح في كّل نشاط.
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مرحباً أنا النحلة فلتأخذني إلى زهرتي.



111 110

مرحباً أنا جائع ساعدني للوصول
 إلى قطعة الجبن.

)1-2(  الفأر وقطعة الجبن                                   30 دقيقة
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)1-3(  سلمى وألعاب البحر                                   30 دقيقة

مرحباً أنا سلمى ساعدني لنلعب معاً.
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)1-4(  التلميذ والمدرسة                                    30 دقيقة

مرحباً ساعد التلميذ للوصول إلى المدرسة .
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الن�شاط الثاني:
اسم النشاط:أرتّب وفق النمط.

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

خيوط – قصاصات ملّونة بأشكال هندسيّة – أوراق عمل )بطاقات عليها رسوم لتلوينها بنمط معيّن(.

)2-1(  أالحظ وأكتشف النمط                                   30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

تجلس الميّسرة مع األطفال بشكل حلقة أو بشكل صندوق مفتوح بحسب اإلمكانات المتاحة.. 1

تقوم الميّسرة بعرض سلسلة مؤلّفة من خيط وأشكال هندسيّة ُملّونة ُمثبّتة بنمط معيّن.. 2

تسأل الميّسرة عن األشكال واأللوان وترتيبها لتوجيه األطفال لمالحظة ترتيب األشكال. . 3

تأخــذ الميّســرة خيطــاً وتطلــب مــن األطفــال مســاعدتها فــي انتقــاء األشــكال وألوانها بحســب ترتيب السلســلة . 4

الســابقة، وتقــوم بإدخالهــا فــي الخيط.

تقــوم الميّســرة بعــد االنتهــاء بعــرض السلســلة الجديــدة وتقارنهــا مــع الشــكل الســابق، وتوّضــح لألطفــال . 5

التشــابه فــي الترتيــب.

تسأل عن الترتيب الذي تّم اتّباعه حسب اللون أو الشكل.. 6

تقوم الميّسرة بتقديم خيوط لألطفال، وتطلب ترتيب القصاصات بحسب النمط المعروض أمامهم.. 7

تُشّجع األطفال، وتثني عليهم، وتراقب تقّدمهم.. 8
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)2-2(  دودتي الجميلة                                   30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

تقــّدم  الميّســرة أنشــطة علــى شــكل بطاقــات عليهــا أشــكال، وتطلــب مــن األطفــال أن يلّونــوا الشــكل وفــق . 1

النمــط المبيّــن أدنــاه.

تتعاون معهم في تحديد اللون لتسهيل اكتشاف النمط، وتشّجع استجاباتهم.. 2
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)2-3(  ألّون أقالمي                                   30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

 تطلب الميّسرة من األطفال أن يكملوا التلوين وفق النمط تشّجع استجاباتهم.. 1
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)2-4(  ألّون األشكال وفق النمط                                  30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

تطلب الميّسرة من األطفال أن يلّونوا األشكال وفق النمط، وتشّجع استجاباتهم.
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)2-5(  أرسم أشكااًل وفق النمط                                  30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

تطلب الميّسرة من األطفال أن يكملوا الرسم وفق النمط، وتشّجع استجاباتهم.
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الن�شاط الثالث:
المجال:المكانّي البصرّي.

المهارة: : التخيّل والتفكير والتآزر الحّسّي الحركّي، اإلدراك البصرّي.

اسم النشاط:البزل.

هدف النشاط:: في نهاية هذا النشاط سيتمكَّن الطفل من أن:

تجميع أجزاء صورة مؤلّفة من 12 جزءاً أوأكثر.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

 لوحة لصورة كاملة – أجزاء صورة .

)3-1(  الجزرة                                   30 دقيقة

 )3-2(  السّلة                                   30 دقيقة
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)3-3(  القّطة                                   30 دقيقة

)3-3(  السلحفاة                                   30 دقيقة
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خطوات تنفيذ النشاط:

تجلس الميّسرة بجانب األطفال بشكل حلقة أو صندوق مفتوح.. 1

ــا، . 2 ــة له ــرة المكّون ــع الصغي ــى القط ــورة إل ــة الص ــوم بتجزئ ــّم تق ــة، ث ــور الكامل ــرض الص ــرة بع ــوم الميّس تق

ــورة. ــم للص ــا ومالحظته ــذ له ــة التالمي ــن مراقب ــد م وتتأكّ

تقوم الميّسرة بتوزيع القطع المكّونة للصورة، وتطلب من األطفال تركيبها.. 3

تراقب الميّسرة تقّدم عملهم وتعطيهم توجيهات عاّمة مناسبة ومشّجعة.. 4

تعيد الميّسرة النشاط بتقديم صور مختلفة، وتقوم بزيادة عدد القطع المطلوب تركيبها.. 5

مالحظة للميّسرة:

ــدد القطــع  ــادة ع ــوم بزي ــّم تق ــة، ث ــي البداي ــص بعــض القطــع ف ــّم تنق ــم صــورة، ث ــرة بتقدي ــوم الميّس       تق
ــل الصــورة. ــزل لكام ــب ب ــة تركي ــى عمليّ ــى نصــل إل ــة  حتّ ــع مســتوى الصعوب ــث ترف الناقصــة بحي
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فهرس1تفصيلّي1للمجال1الرياضّي1المنطقي

11 أصنّف1أشيائي،1يتضمّن1ثالثة1أنشطة:.
أصنّف1وفق1اللون،أو1الشكل.1ـ
أصنّف1وفق1اللون1والشكل.1ـ
أنشودة1األشكال1الهندسيّة.1ـ

21 أرتّب1تصاعديا1ًوتنازلياً،1يتضمّن1أربعة1أنشطة:.
أرتّب1أقالمي.1ـ
أرتّب1الكرات1واألشكال.1ـ
ألّون1األكبر1بلون1واألصغر1بلون1آخر.1ـ
أنشودة1األلوان.1ـ

31 أيّهما1أكثر1عدداً..
41 مجموعاتي1متكافئة..
51 لنتعلّم1األعداد:.

التعّرف1على1الكمّيّات.11ـ
التعّرف1على1رموز1األعداد.1ـ
ربط1الرموز1بالكّم1ـ
أنشودة1األعداد1ـ
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الن�شاط الأول:
المجال:الرياضّي المنطقّي.

المهارة:التصنيف.

اسم النشاط:أصّنُف أشيائي.

هدف النشاط:في نهاية هذا النشاط سيتمكَّن الطفل من أن:

تصنيف األشياء وفق بعد واحد.  

تصنيف األشياء وفق بعدين.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

مشابك – أزرار – خرز – أقالم ملّونة، خيوط ملّونة، أشكال هندسيّة بأشكال وألوان متنّوعة، سلّة أو وعاء.

خيوط ملّونة.

)1-1(  أصّنف وفق اللون أو الشكل                              30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

تجلس الميّسرة بجانب األطفال بشكل حلقات أو بشكل صندوق مفتوح.. 1

تطلب الميّسرة من األطفال إحضار السلّة المحتوية على أشياء مختلفة.. 2

تسأل الميّسرة األطفال عن األشياء الموجودة داخل السلة.. 3

توّضح الميّسرة بأن األشياء الموجودة في السلّة مختلطة وبحاجة إلى تصنيف.. 4

تأخذ الميّسرة الخيوط الملّونة، وتضع كّل خيط بشكل حلقة فارغة ليتّم وضع األشياء ضمنها.. 5

تضــع الميّســرة غرضــاً واحــداً مــن أغــراض الســلّة ضمــن كّل حلقــة )تعتمــد حســب الغايــة مــن التصنيــف . 6

حســب خاصيّــة واحــدة فقــط اللــون أو الشــكل(، ويمكــن اســتعمال رقعــات ملّونــة )للتصنيف بحســب اللون( 

أو ُمشــّكلة بشــكل هندســّي )للتصنيــف بحســب الشــكل(.
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تطلب الميّسرة من األطفال أن يقوموا بتصنيف بقيّة األغراض كما فعلْت.. 7

تتابع عمل األطفال وتُشّجعهم.. 8

يكّرر النشاط بالتصنيف بحسب اللون إذا تّم بحسب الشكل بعد إعادة األشياء إلى السلّة.. 9

التقويم: 
تقّدم الميّسرة أوراق عمل تتطلّب التصنيف وفق بعد واحد:

اللون أو الشكل  .... يستخدم حاّسة البصر.. 1

درجة الحرارة .....  حاّسة اللمس.. 2

الطّعم  ........ حاّسة التذّوق.. 3

الّصوت ........ حاّسة السمع.. 4
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)1-2(  أصّنف وفق اللون والشكل                              30 دقيقة

تعاد الخطوات السابقة ولكن يكون التصنيف وفق خاّصيّتين معاً اللون والشكل.
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التقويم: ورقة عمل تتضمّن أشكااًل هندسيّة 

لّون األشكال الهندسية المتطابقة في اللون والشكل.
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)1-3(  أنشودة األشكال الهندسّية                              30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

ــاء اســتخدام  ــا فــي أثن ــد ذكرته ــال أنشــودة األشــكال الهندســيّة بعــد أن تكــون ق ــرة مــع األطف ــرّدد الميّس      ت
ــع والمســتطيل فــي أثنــاء الغنــاء، وتســتمّر فــي  األطفــال لهــا فــي األنشــطة الســابقة، وتكّررهــا مــع إبــراز المربَّ

ــى يتــّم إتقانهــا مــن قبــل األطفــال. تكرارهــا حتّ

 

أنا َصِديُق الُمْستَطيْل     

اْسِمي عىل رَْسِمي َجِميْل

رَة           ائِرةَصِديَقتي ُمَدوَّ يْتُها ِبالدَّ َسمَّ

لي صاِحٌب ُمثَلٌَّث        

وَصاِحٌب ُمَربَُّع 

لَِطيفٌة ُمرَتَّبة أَْشكالُنا ُمَحبَّبة             
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الن�شاط الثاني:
المجال:الرياضّي المنطقّي.

المهارة:الترتيب.

اسم النشاط:أرتّب تصاعديّاً وتنازليّاً .

هدف النشاط:: في نهاية هذا النشاط سيتمكَّن الطفل من:

ترتيب األشياء بحسب الطول، الحجم،..تصاعديّاً وتنازليّا.ً  

تمييز الفروق في الطول بين األشياء.  

تمييز الفروق في الحجم بين األشياء.  

تطبيق مفهوم التناظر األحادّي.  

تمييز المجموعات المتكافئة وغير المتكافئة.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

أشكال هندسيّة بأحجام مختلفة، عيدان أو أقالم مختلفة األطوال، كرات أو بوالين منفوخة بأحجام مختلفة.

سلّة أو وعاء، إصبع من المعجون.

)3-1(  أرتّب أقالمي                                                   30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

تقسم الميّسرة األطفال إلى مجموعات، وتعطي كّل مجموعة عدداً من األقالم المختلفة في الطول.. 1

تطلــب مــن كّل مجموعــة أن يختــاروا القلــم األقصــر مــن مجموعــة األقــالم التــي بيدهــم، ويثبّتــه علــى إصبــع . 2

المعجــون بشــكل عمــودّي.

تطلــب مــن كّل مجموعــة أن يختــاروا القلــم األطــول مــن مجموعــة األقــالم التــي بيدهــم، ويثبّتــه علــى إصبــع . 3

المعجــون بشــكل عمــودّي.
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تسأل األطفال بماذا يختلف القلم األحمر عن القلم األزرق.. 4

ــر . 5 ــم األحم ــر القل ــتخدام تعبي ــم باس ــتمع إلجاباته تس

ــم األزرق. ــن القل ــول م أط

يطلــب مــن كّل مجموعــة أن ترتـّـب مجموعــة األقــالم . 6

تصاعديّــاً مــن األطــول الــى األقصــر.

وتعــّزز . 7 صحيحــة،  اختياراتهــم  أن  مــن  تتأكّــد 

. تهم با ســتجا ا

تطلــب منهــم إعــادة خلــط األقــالم وترتيبهــا مــرّة . 8

أخــرى تنازليّــاً مــن األقصــر إلــى األطــول.  

تعاد األقالم الى السلّة. . 9

التقويم:

  تعيــد توزيــع األطفــال إلــى مجموعتيــن، وتطلــب مــن المجموعــة األولــى أن تصطــّف كعربــة القطــار تصاعديّــاً 

ــة القطــار )مــن  )مــن األقــّل طــوالً إلــى األكثــر طــوالً( بينمــا تطلــب مــن المجموعــة الثانيــة أن  تصطــّف كعرب

ــارة  ــن صــوت صّف ــى شــكل قطــار ُمصدري ــة النشــاط عل ــن قاع ــّل طــوالً(، ويخرجــون م ــى  األق ــر طــوالً إل األكث

القطــار.



131 130

)3-2(  أرتّب الكرات واألشكال                                                   30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

تقســم الميّســرة األطفــال إلــى مجموعتيــن: تســّمي المجموعــة األولــى مجموعــة الكــرات، وتســّمي المجموعة . 1

الثانيــة مجموعة األشــكال.

تطلــب مــن المجموعــة األولــى إحضــار الكــرات مــن الســلة، وتطلــب مــن المجموعــة الثانيــة إحضــار األشــكال . 2

الهندسيّة.

تطلب من كّل مجموعة أن يختاروا )الكرة، الشكل( األكبر حجماً واألصغر حجماً.. 3

األولــى  . 4 المجموعــة  فــي  األطفــال  تســأل 

بمــاذا تختلــف الكــرة الحمــراء عــن الكــرة 

الخضــراء.

الثانيــة  . 5 المجموعــة  فــي  األطفــال  تســأل 

ــث  ــث األحمــر عــن المثلّ بمــاذا يختلــف المثلّ

األخضــر.

ــرة . 6 ــر )الك ــتخدام تعبي ــم باس ــتمع إلجاباته تس

ــراء(  ــرة الخض ــن الك ــاً م ــر حجم ــراء أكب الحم

ــث  ــن المثلّ ــاً م ــر حجم ــر أصغ ــث األحم المثلّ

األخضــر.

تطلــب مــن كّل مجموعــة أن ترتّــب مــا لديهــا . 7

مــن الكــرات واألشــكال ترتيبــاً تصاعديّــاً.

تطلب منهم إعادة خلط الكرات واألشكال وترتيبها مرّة أخرى تنازليّاً.. 8

تتأكّد من أّن اختياراتهم صحيحة، وتعّزز استجاباتهم.. 9
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3-3(   ألّو ن األكبر بلون واألصغر بلون                      30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

ـــرة علــــى األطفــــال بطاقــــات مرســــوم علــى كّل بطاقــة صورتيــــن مختلفتيــن فــي        تــــوزّع الميّسـ 

الطــــول أو الحجــــم وتطلــــب مــن األطفــال تلويــن األطــول باللــون األحمــــر واألقصــر باللــون األزرق. 

وهكــــذا بالنســبة للحجــم.
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)3-4(  أنشودة األلوان                                                30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

تعرض الميّسرة مشهداً يُظهر جمال األلوان وفوائدها.. 1

تكــّرر مــع األطفــال األغنيــة، وتطلــب منهم اإلشــارة إلــى اللون الــذي يترافق مــع كلمات األغنية أو تنشــد . 2

معهم األنشــودة اآلتية:

قَلَِمي البُنِّي يَرُْسُم اْسِمي       

قَلَِمي األَْزَرْق يَرُْسُم َزْوَرْق

وسامًء فيها شمٌس ترُْشِْق

يَرُْسُم أَكَْثْقَلَِمي األَْحَمْر                     

وأَخي األَكَْباسَم َصديقي                      

نَظََر وفَكَّْرقَلَِمي األَْخَضْر                   

أَطْفاُل الرَّْوَضِة أَْجَمُل َمْنظَْر
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الن�شاط الثالث:
المجال:الرياضّي المنطقّي.

اسم النشاط:أيّهما أكثر عدداً.

المدة الزمينة:  30 دقيقة.

أدوات تنفيذ النشاط:

صحون من الكرتون عدد 10 ومالعق بالستيك عدد 6، صور تشّكل تناظراً أحاديّاً.

خطوات تنفيذ النشاط:

تقــف الميّســرة مقابــل األطفــال بعــد أن تجعلهــم يصطّفــون فــي شــكل صنــدوق مفتــوح تضــع علــى المنضــدة . 1

)10 (صحــون مــن الكرتــون و)6 (مالعــق بالســتيك، تســأل األطفــال أيّهمــا أكثــر عــدداً.

تســتمع إلجاباتهــم، ثــّم تطلــب مــن أحدهــم أن يوزّع المالعــق على الصحون أمــام رفاقه وبعد أن ينتهي تســأله . 2

ــر عدداً؟  أيّهما أكث

يمكنهــا أن تعيــد التجربــة مــع طفــل آخــر أو باســتخدام أقــالم ودفاتــر أو مّمــا يتوفـّـر لهــا حتـّـى تتأكّــد مــن أّن . 3

األطفــال قادريــن علــى إدراك أّن عــدد الصحــون كان أكثــر مــن المالعــق عن طريق إقامــة تناظر أحــادّي )واحد 

لواحــد، عنصــر لعنصر(.

التقويم: 

توزّع على األطفال صوراً لتعّزز مفهوم التناظر األحادّي، وتطلب من األطفال الوصل بينها، مثال:
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الن�شاط الرابع:
المجال:الرياضّي المنطقّي.

اسم النشاط:مجموعاتي متكافئة.

المدة الزمينة:  30 دقيقة.

خطوات تنفيذ النشاط:

تقف الميّسرة مقابل األطفال بعد أن تجعلهم يصطّفون في شكل صندوق مفتوح.. 1

تضــع علــى المنضــدة) 10 ( حبّــات مــن )الخــرز أو الحّمــص( تقابــل كّل واحــدة منهــا بخــرزة أخــرى، وتســأل . 2

األطفــال أيّهمــا أكثــر.

تستمع إلجاباتهم وتعّززها.. 3

تعيــد ترتيــب المجموعــة األولــى مــن )الخــرز أو الحّمــص( أمــام األطفــال بحيــث تباعــد بينهــا مكانيّــاً )يصبــح . 4

ــا(، وتســأل  ــة له ــة المقابل ــة  الخــرز الثاني ــن الخــرز أطــول مــن صــّف مجموع ــى م ــة األول صــّف المجموع

األطفــال أيّهمــا أكثــر.

تعيــد التجربــة بإعــادة ترتيــب الخــرز فــي المجموعــة األولــى علــى شــكل دائــرة وفــي المجموعــة الثانيــة . 5

أيّهمــا  األطفــال  وتســأل  علــى شــكل مســتطيل، 

ــر. أكث

تستمع إلجاباتهم وتعّززها.. 6

التقويم: 

       توزّع على األطفال ورقة عمل تتضّمن عّدة مجموعات بعضها متكافىء وبعضها غير متكافىء وتطلب من الطفل 

أن يحوط المجموعات المتكافئة باللون األحمر. 
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الن�شاط الخام�س:
المجال:الرياضّي المنطقّي.

المهارة:قراءة األعداد وتشكيلها عمليّاً.

اسم النشاط:لنتعلّم األعداد .

هدف النشاط:: في نهاية هذا النشاط سيتمكَّن الطفل من:

التعرّف على كّميّة األعداد من )1-10(، التعرّف على رموز األعداد من)10-1(.  

 دمج الرموز بالكّميّات.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

سّجادة أو طاولة، أعمدة من المكّعبات، بطاقات األعداد، طبق رمل.

)5-1(  التعّرف على الكّمّيات                                                30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

 تحضر الميّسرة الّسّجادة واألعمدة وتضعها على األرض.. 1

 تجلس الميّسرة على يسار األطفال.. 2

 تضع الميّسرة األعمدة على الّسّجادة بشكل عشوائّي.. 3

 تقــوم الميّســرة بترتيــب األعمــدة أمــام األطفــال بشــكل تصاعــدّي . 4

ــداًء مــن 1 مــع تكــرار  ــّد ابت ــى األطــول( مــع الع )مــن األقصــر إل

ــال  ــع األطف ــى أّن جمي ــاه إل ــرّة، واالنتب ــن م ــر م ــدد أكث ــظ الع لف

يالحظــون الخطــوات.

 تعيــد الميّســرة ترتيــب األعمــدة بشــكل عشــوائّي، وتطلــب مــن . 5

األطفــال ترتيبهــا بشــكل تصاعــدّي )مــن األقصــر إلــى األطــول( مــع 

العــّد فــي أثنــاء الترتيــب.
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تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ الّنشاط من قبل األطفال.. 6

تشّجع الميّسرة األطفال بعد إتقانهم ترتيب األعمدة وعّدها بشكٍل صحيح.. 7

)5-2(  التعّرف على رموز األعداد                                                30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

تحضر الميّسرة بطاقات األعداد.. 1

تجلس الميّسرة على يسار األطفال.. 2

 تبدأ الميّسرة بالعدد 1، تخطّه مرّتين بالسبّابة والوسطى وتقول »واحد«.. 3

تتيح الميّسرة لكّل طفل فرصة التجريب.. 4

 تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ النشاط من قبل الطفل مع تقديم التشجيع له.. 5

تكّرر الخطوات نفسها مع بقية األعداد )إلى10(.. 6

بعــد إتقــان الطفــل لرمــوز األعــداد كلهــا يكتبهــا بإصبعــه علــى طبــق بــه رمــل أو طحيــن، بدايــًة مــع رمــوز . 7

األعــداد، ثــّم دون وجــود رمــوز.

)5-3(  ربط الرموز بالكّم                                                30 دقيقة

 تحضر الميّسرة الّسّجادة، وتضعها على األرض.. 1

 ينقل الطفل األعمدة على الّسّجادة، ويقوم بترتيبها تصاعديّاً من )األقصر إلى األطول(.. 2

تضــع الميّســرة بطاقــات األعــداد علــى الســّجادة مقلوبــة، ثــّم تقلــب إحــدى البطاقــات، وتضعهــا علــى طــرف . 3

العمــود المناســب لهــا.

تتيح الميّسرة لألطفال فرصة إتمام النشاط.. 4

تراقب الميّسرة كيفيّة تنفيذ النشاط من قبل األطفال مع تقديم التشجيع لهم.. 5

ــاء مــن . 6 ــا المناســب فــي قاعــة النشــاط، بعــد االنته ــى مكانه ــد إعــادة األدوات إل ــال عن تعــّزز ســلوك األطف

ــذ النشــاط. تنفي
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مالحظة للميّسرة:

ــى يتــّم    هــذا النشــاط يتــّم عبــر ثــالث مراحــل بشــكٍل متسلســٍل وال يتــّم االنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى حتّ

تنفيــذ المرحلــة الســابقة. 

كّل مرحلــة تحتاج إلى مــّدة زمنيّة )20( دقيقة.

مــن المهّم مراعاة الفــروق الفرديّة بين األطفال.
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)5-4(  أنشودة األعداد                                            30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

ترّدد الميّسرة مع األطفال أغنية األعداد مع الحركات المناسبة.. 1

يستمّر تكرار األنشودة حتّى يتقنها األطفال.. 2

واحد ..اثنان... ثالثة 

أربعة... خمسة... ستّة

سبعة.. مثانية.. تسعة

عرشة

2 مطخاية واحد عصاية

3 متل الشوكة

واألربعة عم ترقص رقص

... والخمسة دّويرة والستّة حردانة

والسبعة عم تشكر ربّها

والتمانة بتصلّي والتسعة زعالنة

والعشرة بتلعب بالطَّابة.
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فهرس1تفصيلّي1لمجال1اإلبداع

11 نشاط1أسرد1قّصة1يتضمّن1أربعة1أنشطة:.
قّصة1الدّب1والعسل.1ـ
قّصة1األرنب1والسلحفاة.1ـ
قّصة1ليلى1والذئب.1ـ
قّصة1سنّي1يؤلمني.1ـ

21 1نشاط1لنفكّر1معاً،1يتضمّن1ثالثة1أنشطة:.
قّصة1سلمى1واللعبة.1ـ
أنشودة1المغناطيس.1ـ
قّصة1الخروف1المسكين1والفأر1الصغير.1ـ
أنشودة1التعاون.1ـ
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الن�شاط الأول:
المجال:اإلبداع.

المهارة:سرد حدث أو قّصة.

اسم النشاط:أسرد قّصة .

هدف النشاط:في نهاية هذا النشاط سيتمكَّن الطفل من أن:

إعادة سرد قّصة.، ترتيب أحداث القّصة.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

لوحــة )تســتخدم ليتــّم تثبيــت اللوحــات الجزئيّــة عليهــا( – لوحــات جزئيّــة معبّــرة عــن أحــداث القّصــة – بطاقــات 

مرقّمة 

 )1-1(  قّصة الدّب والعسل                               30 دقيقة
خطوات تنفيذ النشاط:

تجلــس الميّســرة بجانــب األطفــال بعــد الجلــوس بشــكل حلقــة أو تشــكيل صنــدوق مفتــوح بحســب واقــع . 1

قاعــة األنشــطة.

تعرض الميّسرة اللوحة الكلّيّة، وتتحّدث عنها ُمعرّفة بشخصيّات القّصة. . 2

 تقوم بسرد القّصة بشكل معبّر وواضح وجّذاب.. 3

ــة. تقــوم الميّســرة . 4 ــة بالتعــاون مــع األطفــال علــى كّل بطاقــة جزئيّ تقــوم الميّســرة بترتيــب البطاقــات الرقميّ

ــة المعبّــرة عــن أحــداث القّصــة. بتوزيــع األطفــال إلــى مجموعــات، وتــوزّع عليهــم البطاقــات الجزئيّ

تتعاون معهم على إعادة ترتيب القّصة.. 5

تســتمع الميّســرة إلعــادة ســرد القصــة وترتيبهــا مــن قبــل األطفــال وقيامهــم بتثبيــت الصــور الجزئيّــة وترتيبهــا . 6

ومــن ثــّم البطاقــات المرقّمــة أو ترقيــم البطاقــات. 

تستمع الميّسرة لسرد القصة دون صور جزئيّة.. 7



143 142

مالحظة للميّسرة:

      يمكــن أن تقــوم الميّســرة بتقديــم مشــهد قصيــر بــدالً عــن الصــور الجزئيّــة، وتطــرح األســئلة ليتمّكــن األطفــال 

مــن إعــادة ســرد األحــداث التــي يشــاهدونها.
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)1-2(  قّصة األرنب والسلحفاة                             30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

      تعيــد الميّســرة  الخطــوات الســابقة نفســها، وتحافــظ علــى تسلســل القصــص كمــا هــي واردة  )مــن األســهل 

إلــى األكثــر صعوبــة(.
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 )1-3(  قّصة ليلى والذئب                            30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

      تعيد الميّسرة  الخطوات السابقة نفسها المذكورة أعاله.
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)1-4(  قّصة سّني يؤلمني                             30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

      تعيد الميّسرة  الخطوات السابقة نفسها المذكورة أعاله.



147 146

الن�شاط الثاني:
المجال:اإلبداع.

المهارة:حّل المشكالت.

اسم النشاط:لنفكر معاً.

هدف النشاط:في نهاية هذا النشاط سيتمكَّن الطفل من أن:

تحديد المشكلة   

إيجاد الحلول الممكنة للمشكلة  

طرح بدائل حلول، اختيار الحّل األنسب للمشكلة.  

المدة الزمينة: محّددة لكّل نشاط.

أدوات تنفيذ النشاط:

 قّصة قصيرة.

مالحظات للميّسرة

      يواجــه األطفــال مجموعــة متنّوعــة مــن المشــاكل كّل يــوم، والقليــل منهــم لديهــم صيغــة لحــّل تلــك المشــاكل، 

ــة أو الصّفيّة....،لذلــك عندمــا تنشــأ مشــكلة عنــد األطفــال يجــب  ــة أو التعليميّ ســواء أكانــت بالمهــارات الحياتيّ

ــا إنّمــا مســاعدته فــي الســير عبــر خطــوات حــّل المشــكلة ليعالجهــا بنفســه.خطوات تنفيــذ  عــدم القيــام بحلّه

النشــاط.

حــّل المشــكالت: يمثـّـل نوعــاً مــن التفكيــر يتطلّــب مهــارة مــن الممكــن تعليمهــا للطفــل مثــل) التصنيــف، 
المالحظــة، التحليــل، المقارنــة، االســتقراء...(، وتتحّســن عــن طريــق الممارســة والتدريــب، لكــن مــن الضــرورّي 

ــة، وإعطائــه الوقــت والحّريّــة للتفكيــر بأكثــر مــن حــّل، وأّن دور  ربــط هــذه المهــارة بمشــكالت الطفــل الحياتيّ

الميّســرة يتلّخــص فــي توجيــه األطفــال إلــى اإلحســاس بوجــود مشــكلة حقيقيّــة يشــعرون بهــا، ويقومــون بتحليلها 

إلــى عناصرهــا لفهمهــا، ومــن ثــّم العمــل علــى تطبيــق مــا توّصلــوا إليــه مــن حلــول فــي مواقــف جديــدة حتّــى 

يكــون تعلّمهــم تعلّمــاً وظيفيّــاً يحّقــق فوائــد عمليّــة لهــم فــي حياتهــم.
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وفيمــا يأتــي خطــوات طريقــة حــّل المشــكالت لتتأّملهــا الميّســرة مــع تطبيقهــا عمليّــاً مــع األطفــال علــى نشــاط 

قّصــة ســلمى واللعبــة .

)2-1(  قّصة سلمى واللعبة                              30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

 استنادًا إلى خطوات حّل المشكالت:

تجلس الميّسرة مع األطفال في حلقة، وتحضر قّصة مصّورة لتسردها على األطفال.. 1

اإلحســاس بالمشــكلة والشــعور بالحاجــة إلــى حلّهــا: يوضــع الطفــل فــي موقــف تعليمــّي يتضّمــن مشــكلة مــا . 2

تجابهــه وتتحــّدى تفكيــره وتولـّـد لديــه اســتثارة ذهنيّــة تــؤّدي إلــى شــعوره بالحاجــة إلــى البحــث والتنقيــب 

للوصــول إلــى الحــّل، يتــّم توليــد الشــعور بالمشــكلة عبــر توجيــه أســئلة مثيــرة للطفــل، عــرض بعــض الصــور 

لوحــة، فيلــم  فيديــو، قّصــة ...وســيلة تعليميّــة تســتثيره وتجــذب انتباهــه.

ــد مــن أّن جميــع األطفــال . 3 ــع مــع التأكّ ــة( بأســلوٍب شــيٍّق وممت ــا تســرد الميّســرة ) قّصــة ســلمى واللعب هن

ــة. ــون للقّص ينصت

نــّص القّصــة: أرادت ســلمى أن تخيــط ثوبــاً جميــالً للعبتهــا، وســاعدتها أّمهــا فــي خياطــة الثــوب، وفرحــت كثيــراً 
بعــد االنتهــاء مــن عمــل الثــوب، لكّنهــا مــن غيــر أن تنتبــه إلــى علبــة الدبابيــس وقعــت وانتشــرت الدبابيــس علــى 

األرض، وأخــذت ســلمى تبكــي ألنّهــا لــم تعــرف كيــف ســتجمع الدبابيــس الكثيــرة علــى األرض.

ــا . 4 ــا، مجاله ــد عناصره ــوح، وتحدي ــكلة بوض ــد المش ــب تحدي ــا يج ــوح: هن ــا بوض ــكلة وصوغه ــد المش تحدي

ــى شــكل ســؤال محــّدد. ــا عل ــي الموقــف التعليمــّي وصوغه ــر ف ــال للتفكي ــه األطف ــا يجــب توجي ــا، كم وأجزائه

بعــد ســرد القّصــة )تحــاور الميّســرة األطفــال، وتســألهم عــن ســبب بــكاء سلمى،نســتنتج منهــم أّن المشــكلة . 5

هــي  وقــوع الدبابيــس علــى األرض مّمــا ســبّب بــكاء ســلمى(.

جمــع المعلومــات المتعلّقــة بحــّل المشــكلة ثــّم  تحــاور الميّســرة األطفــال عــن قّصــة ســلمى وكيــف لهــا أن . 6

تتصــرّف. 

تطلب منهم وضع حلول، وتنتظر منهم اإلجابات ويطرحون حلوالً مختلفة.. 7

ــة: . 8 ــات المتوقّع ــال )اإلجاب ــا األطف ــي طرحه ــات الت ــن اإلجاب ــبة للمشــكلة م ــر مناس ــّل األكث ــار الح ــّم اختي يت

ــس..(. ــاء، أو بالمغناطي ــة الكهرب ــفنجة، أو بمكنس ــس باإلس ــتجمع الدبابي ــا، س ــس بيده ــتجمع الدبابي س
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تنفيذ الحّل تجريبه وتقويمه:. 9

      يقوم األطفال بتنفيذ الحّل أو الحلول المقترحة واختبار صّحتها، أي تقويمها.

      ثــّم  تبــدأ بمحاورتهــم وتجريــب هــذه الحلــول إلــى أن تصــل معهــم إلــى أّن هنــاك قطعــة معدنيّــة تســّمى 

المغناطيــس وتجّربهــا أمامهــم كيــف أنّهــا تجــذب األشــياء الحديديـّـة وتجريبهــا علــى أشــياء أخــرى ورقيّة، بالســتيك 

وإجــراء مقارنــة مــن قبــل األطفــال(.

مرحلة التعميم.. 10

هنــا يطبّــق األطفــال مــا توّصلــوا إليــه مــن حلــول ومــا اكتشــفوه مــن مفاهيــم علــى مواقــف مشــابهة أو مواقــف 

. تيّة حيا

 فــي هــذه المرحلــة يجــب علــى الميّســرة أن تعطــي األطفــال وقتــاً كافيــاً للتجريــب والممارســة. يمكــن أن تطبّــق 

الميّســرة هــذه التجربــة وتعّممهــا علــى تجــارب أخــرى مثــل )لعبــة صيــد األحــرف باســتخدام المغناطيــس، لعبــة 

صيــد القــوارب فــي المــاء بوضــع قطعــة معدنيّــة باســتخدام المغناطيــس..( .

)2-2-1( أنشودة المغناطيس                              30 دقيقة

أنا الِمْغناِطيُس

أَْجِذُب الَحِديَد

بُّوَس واملسامَر وأَْجِذُب الدَّ

غاَر أُساِعُد الَخيّاَط والصِّ

أُساِعُد الَحّداَد والنَّّجاَر

أنا ماِهٌر ُمِفيُد أنا ساِحٌر فَِريُد
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خطوات تنفيذ النشاط:

ترّدد الميّسرة األنشودة مع األطفال، وتكّرر ذلك.

)2-2(  قّصة الخروف المسكين والفأر الصغير                              30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

تجلس الميّسرة مع األطفال في حلقة، وتحضر قّصة مصّورة لتسردها على األطفال.. 1

 تقرأ الميّسرة القّصة بأسلوٍب شيٍّق وممتع مع التأكّد من أّن جميع األطفال ينصتون للقّصة.. 2

تراعي في سردها للقّصة الخطوات السابقة في حّل المشكالت نفسها.. 3

ــل مــن مــكان إلــى مــكان، جــارًّا وراءه حبلــه  نــّص القّصــة: ســار الخــروف فــي المزرعــة يلهــو ويلعــب ويتنّق
المربــوط بعنقــه، وبينمــا هــو فــي حالتــه تلــك، وإذا بالحبــل يعلــق فــي جــذع شــجرة.  شــّد الخــروف الحبــل فلــم 

يســتطع اإلفــالت، وصــار كلّمــا دار حــول الجــذع محــاواًل تخليــص نفســه، قصــر الحبــل، وازدادت األمــور تعقيــًدا.. 

صــاح الخــروف مســتغيثاً: مــاع.. مــاع.. أيّهــا الحصــان.. أيّتهــا البقــرة.. أيّهــا الكلــب الصديــق.. تعالــوا إلــّي.. أنقذوني:

      جــاء الحصــان وأمســك بالحبــل، وصــار يشــّد. أقبــل الكلــب ينبــح ملبّيــاً النــداء، وصــار يشــّد. قدمــت البقــرة 

متثاقلــة، متســائلة:  مــاذا حــّل بالخروف؟. وعندمــا عرفــت الخبــر، بــادرت إلــى تقديــم مســاعدتها وصــارت 

تشــّد.

كّل الحيوانات القويّة لم تبخل ببذل الجهد.. لكن دون فائدة. 

خرج الفأر الصغير من وكره مستطلًعا الخبر..قال: ما هذه الجلبة؟. 

ــة  ــا القويّ ــم تســتطع عضالتن ــفَّ حــول جــذع الشــجرة، ول ــوا: إن الحبــل المربــوط إلــى عنــق الخــروف قــد لُ قال

قطعــه. 

 تتوقّف الميّسرة عن القراءة لتسأل األطفال.. 4

ما المشكلة التي حدثت للخروف؟ 

ما الحلول الممكنة إلنقاذ الخروف؟

تناقش الميّسرة جميع الحلول المطروحة من قبل األطفال )اإليجابيّة والسلبيّة(.. 5
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تــّم . 6 محتمــل  حــّل  لــكّل  والســلبيّة  اإليجابيّــة  العواقــب  تحديــد  فــي  األطفــال  الميّســرة  تســاعد 

تحديــده.

تشّجع الميّسرةاألطفال على اختيار الحّل األفضل.. 7

تتابع الميّسرة سرد القّصة للتعرّف على الحّل الذي تّم اختياره في القّصة. . 8

أجاب الفأر:  أنا أحّل المشكلة.

قهقه الجميع باستخفاف: 

ها.. ها.. ها.. أنَت؟ ..أنَت؟.. 

ابتسم الفأر، ثّم قفز إلى الحبل يقرضه بأسنانه. 

وبعد لحظات كان الخروف يسير برفقة الحصان والبقرة والكلب، عائًدا إلى المزرعة سعيداً.

تعّزز الميّسرة القيم الوجدانية في القّصة عند األطفال.. 8
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)2-3( أنشودة التعاون                             30 دقيقة

خطوات تنفيذ النشاط:

تعرض الميّسرة مشهداً يقّدم أنشودة عن التعاون.. 1

ترّدد الميّسرة األنشودة مع األطفال، وتكّرر ذلك.. 2

أَقْبََل رَُجٌل يَْزَرُع َشَجرَة

تَْنرُشُ ِظاّلً تُْعِطي مَثَرَة

فَأىَت ِطْفٌل لِيَُساِعَدُه

قَاَم الرَُّجُل إِلَيِْه وَشَكرَه

وُهنا رَُجٌل يَبْني داراً

يَْعَمُل فيها لَيَْل نَهاَرا

ويُعاِونُُه بَْعُض رِجاٍل

 ولها يَبْنوَن األَْسواَرا

َجَعلُوا فيها ِبرْكََة ماٍء

 َجَعلُوا فيها ِبرْكََة ماٍء
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إرشادات وتعليمات للميسرة

فيام يأيت  بعض اإلجراءات والتعليامت واإلرشادات التي تساعد امليرسة عىل احتواء الطفل املسّجل يف مرشوع أستعّد 

للصف األول:

في أثناء تسجيل الطفل يُطلب من والدته أو ممن يقوم برعايته أن يحضر معه الطفل.. 1

احرصي على استقبال األم والطفل بابتسامة.. 2

ننتظر منك توظيف خبرتك في التعامل مع الطفل  الحتوائه ونأمل أن يغادر المكان ولديه شعور بالرضا عنه.. 3

إمالء االســتمارات الخاصة بالطفل والحرص على ملء االســتمارة ملحق رقم )1( بإشــراك الطفل وتوجيه الســؤال له دون . 4

اإللحــاح أو الضغــط عليــه وفــي حــال لم يتجاوب معك يمكن أن تشــيري إلى والدته بمســاعدتك في إكمال االســتمارة.

مالحظــة: ربمــا لــم يجــب الطفــل فــي البدايــة لشــعوره بالخجــل لكــن يمكــن أن يتجــاوز ذلــك في األســئلة التاليــة، كما 
يمكــن أن يكــون غيــر قــادر علــى اإلجابــة لعــدم فهــم الســؤال أو يحتــاج إلــى أن يفكر قبــل أن يجيــب لذلك يمكنــك توفير 

الوقــت المناســب لذلــك،  وفــي أثنــاء ذلــك يمكنــك إعــادة طــرح الســؤال بصياغــة أخــرى لتتأكــدي مــن فهمــه للســؤال.

في أثناء سؤال الطفل سجلي على استمارة أخرى مالحظاتك عن الطفل وما إذا كان لديه أيّة  أمراض أو إعاقات أو أي . 5

معلومة تخبرك بها والدته.

االســتمارة ملحــق رقــم )1( ســتكون ذكــرى للطفــل حيــث ســتضعين عليهــا فــي نهايــة االســتمارة صــورة مــن حفــل . 6

االســتقبال الترحيبــي علــى اليميــن و مقابلهــا مربعــاً يعبــر فيــه الطفــل عــن شــعوره بصــورة أو رســمة يرســمها فــي 

ــة لألهــل. ــوة الموجه ــة الدع ــا بطاق ــق معه ــة ويرف ــرى جميل ــا كذك ــظ عليه ــل ليحاف ــر، وتُعطــى للطف ــوم األخي الي

ــي . 7 ــوم األول ف ــي الي ــه ف ــل مع ــي التفاع ــاعدك ف ــل تس ــن الطف ــة ع ــرة عام ــتكّونين فك ــتمارة س ــالل االس ــن خ م

االســتقبال الترحيبــي، وننتظــر منــك أن تناديــه باســمه ليشــعر باألمــن والطمأنينــة.

مــن المناســب أن تشــرحي لألهــل فكــرة بطاقــة الدعــوة لجــذب الطفــل وأهميــة تــرك مالحظــة أو رســمة . 8

ــال  ــل االنفص ــى تحم ــه  عل ــط لتعين ــى فق ــام األول ــي األي ــاً  وف ــة  يومي ــى البطاق ــل عل ــب للطف ــيء محب أو أي ش

غيابهــا. فتــرة  فــي  بوالدتــه  الطفــل  تربــط  وســيلة  بمنزلــة  وتكــون  المؤقــت 

فــي أثنــاء تفاعلــك مــع الطفــل وتعريفــه بالمــكان ووضــع أغراضــه فــي المــكان المخّصــص لــه ربمــا يتشــبّث بوالدتــه، . 9

بمرافقتكمــا. لهــا  اســمحي  حينهــا  دونهــا،  الذهــاب  ويرفــض 

في األيام التالية إذا تمّسك بوالدته ورفض تركها اسمحي لها بالبقاء معه.. 10

 فــي حــال اســتمّر الطفــل بالبــكاء اســمحي لــه باالنصــراف مــع والدتــه مــع زيــادة تدريجيّــة لفتــرة بقائــه تدريجيّــاً . 11

بمعــدل نصــف ســاعة.



ننتظر منِك أن تستثمري وجود األهل في االستقبال الترحيبي وتتحدثي معهم أمام طفلهم مما يترك في نفسه أثراً . 12

طيباً، ويشعره باألمان.

المساواة والعدل في معاملة األطفال تساعد الطفل على سرعة التوافق.. 13

مراعاة الفروق الفردية بين األطفال تساعدك عل تقبّل الطفل.. 14

 تشجيع الطفل على األداء والمحاولة من جديد خير ما تقدمينه للطفل. . 15

األطفال يتعلّمون بالنمذجة، وأنِت خير نموذج.. 16

 تذكّري أن وعد الطفل أمر يتطلب منك االلتزام بالوعد وإالّ سيفقد الثقة بك.. 17

من المناسب التحّدث مع الطفل بلغة اإليجاب وليس بلغة النهي، مثال: يمكنك، أن ترسم على هذه الورقة بدالً من . 18

أن نقول له ال ترسم على الجدار أو المقعد.

بهذه الطريقة نقّلل من النواهي واألوامر .

 الثناء والمديح والتحفيز وسيلتك لضبط سلوك الطفل وتعليمه السلوك الجيد.. 19

ــطة . 20 ــع األنش ــل م ــا والتفاع ــال عنه ــي االنفص ــاح ف ــى النج ــا عل ــاعدة طفله ــرورة مس ــل بض ــدة الطف ــي وال ناقش

ــا  ــال بشــكل مســتقل وأن لديه ــوم ببعــض األعم ــه ليق ــرك الفرصــة ل ــى االســتقاللية وت ــا عل ــر تشــجيعها لطفله عب

ــروع. ــذ المش ــدء تنفي ــل ب ــهر( قب ــاً أو ش ــك ) 20 يوم ــة لذل ــرة الكافي الفت

 مثال:

ــور  ــن األم ــا م ــس، وغيره ــداء المالب ــبة الرت ــذا بالنس ــده، وهك ــأكل بي ــه ي ــا أن تترك ــا فعليه ــه بيده ــت تطعم   إذا كان

ــن  ــاً أن أداءه سيتحس ــداً, علم ــن أداؤه جي ــم يك ــو ل ــى ل ــك حت ــام بذل ــى القي ــجيعه عل ــا, وتش ــتطيع إنجازه ــي يس الت

ــه. كمــا يمكنهــا أن تطلــب منــه أن يحضــر المائــدة فيجلــب  ــر علي وســيتقن العمــل بمــرور الوقــت وبالتشــجيع والصب

ــه. ــع قدرات ــب م ــي تتناس ــات الت ــن المهم ــا م ــق وغيره ــوك والمالع ــون والش الصح

 إعــالم والــدة الطفــل بضــرورة التزامها بإحضار طفلها يوميــاً وعدم التغيّب حتى يســتفيد أقصى فائدة ممكنة.. 21

 إعالم والدة الطفل بضرورة الحضور قبل االنصراف بـ 10 دقائق لتعزيز ثقة الطفل بوالدته وتعزيز شــعوره باألمان. . 22

ــي:. 23 ــوم األول وه ــي الي ــا ف ــا معه ــن أن تحضره ــّد م ــي الب ــياء الت ــة األش ــل بقائم ــدة الطف ــري وال  أخب



صورة للطفل، صابونة, فرشاة أسنان, منشفة صغيرة, سترة يسهل لبسها لتعليمه هذه المهارة., غرض من أغراضه . 24

ربما لعبة محببة له ويُفّضل دون علمه تساعده على تحّمل االنفصال, حيث تضعها الميسرة في درج مقعده ليفاجأ 

بها . 

ومن المفيد التأكيد على والدة الطفل أن يحضر معه كل يوم طعامه )عدد من السندويشات  بما يتناسب مع . 25

حاجته أو بعض األطعمة الخفيفة(

أخيراً: نشكر تعاونك ونثق بقدرتك على احتواء الطفل وتهيئته للصف األول.. 26

ــيقام  ــذي س ــي ال ــتقبال الترحيب ــل االس ــور حف ــجيل  لحض ــاء التس ــي أثن ــوة ف ــة دع ــم بطاق ــم تقدي ــة: يت مالحظ
ــح أعــاله. الفتتــاح المشــروع )الــدورة( وتتــم المحافظــة علــى بطاقــة الدعــوة  ألغــراض أخــرى كمــا ُوضَّ






