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اإلطار العام
تستند مؤسسة برامج الطفولة من خالل برنامج العمل في رياض األطفال المبني على المجتمع المحلي، 
إلــى النهــج الشــمولي التكاملــي، الــذي يطبق نهــج التعلم من الحيــاة، فالتعلــم ينطلق من الواقــع الثقافي 
االجتماعــي لألطفــال، لبنــاء المعرفة مــن أجل تعامل أفضل مــع حياتهم اليومية، فيتعلمــون من واقعهم، 
ويتشــارك األصغر واألكبر معا، بدعم من األهل والمجتمع المحلي، للوصول إلى الكفاءة، واالســتقاللية، 
والتضامــن والتــوازن. مــن خــالل تطبيــق مواضيع تعليميــة تعلمية تخص األطفال بشــكل عــام، تنبثق من 

الظروف الحياتية المؤثرة التي تؤدي إلى خبرات التعلم المهمة. 

ومــن أجــل الوصــول إلــى النتائج المرجوة، يتــم العمل مع الروضــة كوحدة للتدخل، بحيث يشــترك طاقم 
العامليــن فــي الروضــة من إدارة تربوية ومعلمات ومرشــدات ومســاعدين آخرين. في التدريب واإلرشــاد 
الفردي والجماعي، لتحقيق الجودة في البيئة التربوية، وضمان معايير السالمة والصحة جسدياً ونفسياً، 
والمنهاج والمواد التربوية، وطاقم يّتصف المقدرة على التواصل مع األهل والتعاون مع مؤسسات المجتمع 
الحكومية، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم الفلســطينية ووزارة الصحة الفلســطينية ومؤسســات المجتمع 
المدني، كل حسب تخصصه. والعمل مع مؤسسة أكاديمية تربوية ممثلة بكلية مجتمع المرأة برام اهلل – 

قسم رياض األطفال.

 وبما أن العمل مع األطفال، يتطلب اتباع نظريات وتوجهات ضمن أسس علمية وتربوية، فان تطبيق نهج 
التعلم من الحياة، يتبع خطوات علمية منظمة، وهي:

أوال: التعرف على مواضيع التعلم وتحديدها. ¦

 ثانيــا: جمــع المعلومــات مــن األطفال وتحليلها، مــن خالل إجراء محادثة وطرح األســئلة، ومالحظة  ¦
تصّرفاتهــم فــي الّروضــة. إضافــة إلــى جمــع المعلومــات مــن األهــل عــن طريــق اللقــاءات الفرديــة 
والجماعية، والّزيارات المنزلّية، ومن خالل جلســات طاقم العاملين في الّروضة للنقاش، واستشــارة 

المتخصصين، والرجوع إلى مصادر علمية.

ثالثا: وضع أهداف التعلم لألطفال واألهل والمجتمع. بالتركيز على عمل األشياء، والفهم، والمشاعر  ¦
والمواقف والتوجهات، والمسؤولية. 

رابعــا: تخطيط النشــاطات لألطفال في الروضات، بمشــاركة األهل وبالتعــاون مع المجتمع كالفنون  ¦
والحــرف واللغــة واألغانــي واألناشــيد والجــوالت الترفيهية التعليميــة والتعلمية والمشــاريع الفردية 

والجماعية.

خامسا: التقييم. ¦

هــذا ويعتبــر العمــل بمشــاركة األهل فــي العملية التربويــة، أحد الركائز األساســية في العمــل مع رياض 
األطفال، لتعزيز تطبيق النهج التشاركي، انطالقا من أنهم وكالء التغيير التربوي واالجتماعي. ومن أجل 
تدعيم العالقة بين األهل والروضة وبناء عالقة تعاون وشراكة مثمرة أساسها االحترام والثقة المتبادلة. 

وبما أن العمل مع األهل يشــكل ركيزة أساســية في توجه المؤسســة التربوي، فقد تركز العمل معهم وبناء 
على احتياجهم، بهدف الوصول إلى والدية إيجابية من خالل قضاء وقت نوعي مع أطفالهم. وقد تم ذلك 

بوساطة اللقاءات التوعوية والتثقيفية، ولجان األباء والمعلمات، واللجان المجتمعية الداعمة للطفولة.

شكر وتقدير

لمؤسسة كاريتاس - ألمانيا  
والوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية 

)BMZ(

على دعمهم المادي

كمــا يتقــدم برنامــج تدريب مربيات رياض األطفال المبني على المجتمع المحلي، في مؤسســة برامج 
الطفولة بالشــكر الجزيل لكل من ســاهم في انجاز هذا العمل ســواء بالفكرة أو االقتراح، وتحويله من 

إمكانية إلى واقع. ويخص بالشكر:

 أ. سهير عواد، رئيس قسم رياض األطفال - وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.	 
 أ. سمر حمد، المشرفة التربوية - قسم رياض األطفال -  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.	 
 أ. قندهار حمد، قسم رياض األطفال- ضواحي القدس - وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.	 
 	.)UNRWA( أ. أمال عليان، المستشارة التربوية - رئيس قسم الطفولة - كلية مجتمع المرأة 
أ. ايرين بيرغر، المستشارة التربوية في مجال الطفولة المبكرة - كاريتاس المانيا.	 

والشكر موصول إلى طاقم مؤسسة برامج الطفولة، مدراء ومدربين ومتابعين ميدانيين، وإلى مديرات 
ومعلمات رياض األطفال الآلتي تعاون في حضور الدورات التدريبية وتطبيق األنشطة في الروضات، 
ومن ثم تقديم التغذية الراجعة حولها، ال ســيما في مخيم شــعفاط وقرى شــمال غرب القدس وروضة 

كلية مجتمع المرأة )معهد الطيرة(.
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خطوات	نهج	الّتعّلم	من	الحياة

ظرفًا	 الروضة«	 في	 األولى	 »األسابيع	 	- وروضتي	 أنا	 موضوع	 يعتبر	 لماذا	 	.1
مفصلّيًا؟

يمكنك اعتبار موضوع أنا وروضتي - ظرفاً مفصلّياً إذا اتضح لك ولطاقم المربيات من خالل المالحظة 
والمحادثات والمشاهدات اليومية، أن األطفال غير منسجمون ومتفاعلون وخائفون ويبكون وغير قادرين 
على التكيف ايجابا مع بيئة الروضة، ما يتطلب منك البدء بجمع المعلومات. بخاصة إذا استمر كثير من 
األطفــال فــي البــكاء أليام أو لعدة اســابيع، أو أظهروا تعلقا زائدا بأمهاتهم. أو إذا أرســل األهل أطفالهم 
لوحدهم دون مرافقتهم، وإذا أظهر األطفال عدم التفاعل مع المجموعة وعدم االســتجابة للمربيات، أو 

أنهم ال يلعبون باأللعاب المتوفرة وال يتفاعلون في النشاطات.

اعقدي جلسة طاقم مع المربيات حول الموضوع، قومي باستشارة مرشدين اجتماعيين لتتأكدي من أن 
األسباب تعود إلى عدم القدرة على االنتقال والتكيف بطريقة ايجابية، ما يجعلهم بحاجة إلى المساعدة. 

ثــم قومــي مــع طاقم المربيات بجمــع معلومات من خــالل المالحظة والمحادثات والمشــاهدات اليومية 
لألطفال فيما إذا

يرفضون التفاعل مع المجموعة أو المربية، وااللتزام بالقوانين والتعليمات.  ¦
يرفضون تناول الطعام، أو وضع الحقيبة في المكان المخصص. أو يلتصقون بإخوتهم األكبر  ¦

منهم أو بأقاربهم أو أبناء الجيران.
يرفضون البقاء في الروضة، ويكثرون من السؤال مثل: متى سأذهب إلى البيت؟ وهل ستأتي  ¦

أمــي وأبــي الصطحابــي إلى الروضــة، ومتى؟ أو يقفون عنــد باب الروضة طــوال فترة الدوام 
بانتظار الذهاب إلى البيت، أو يحاولون الهروب من الروضة.

يبكون بشكل مستمر ومتكرر خالل اليوم للتعبير عن احتياجاتهم.  ¦
لديهم عنف جسدي تجاه األطفال اآلخرين والمربية، أو يستخدمون العنف اللفظي كالمسبات  ¦

والشتم، أو يكسرون األلعاب في الروضة.
يتحدثــون عــن أمــور غير حقيقية تحــدث في الروضة كمبــررات مثاًل »يوجد وحــش، المعلمة  ¦

تضربني، ال يوجد عندي أصحاب، اللعب يجعل مالبسي متسخة.
يتبولون بشكل الإرادي أو يكثرون من الذهاب إلى الحمام، أو ال يستخدمونه بتاتا. ¦
يخفي األهل مشــاكل األطفال الصحية – الجســدية »كالســكري، القلب، الكلى أو الحساســية  ¦

لبعض األطعمة » أو االعاقات البسيطة.
يســتخدم األهــل أســاليب تربوية غير مناســبة كتخويــف وتهديد األطفال مــن معلمة الروضة،  ¦

أو العكــس وصــف الروضــة بأجمل مكان في الدنيا. أو يحرضونهــم على ضرب من يضربهم. 
ويطلبون ترك الطفل يعمل ما يشاء دون التزام قوانين.

مدخل

ينتظــر كثيــر مــن األطفــال الذهاب إلــى الروضة بفــارغ الصبر، ويتركــون بيتوهم 
دون خــوف مــن االنتقال إلى بيئــة جديدة، ولكن آخرون يتخوفــون ويبكون، ويمتد 
ذلك األســابيع األولى أحيانا، ومن أجل مســاعدتهم على التكيف بطريقة تتناسب 
مــع الوضــع الجديــد والمختلف عن األســرة،  فــان توفير بيئة غنيــة آمنة محفزة 
وداعمة لهم، تشعرهم باألمان العاطفي واالجتماعي والجسدي، لمساعدتهم على 
االنفصــال اآلمــن عن األم واألب واالخــوة، والنمو والتطور بطريقة تالئم قدراتهم 

الكامنة من الناحية العقلية واالنفعالية واالجتماعية والنفسية والروحية.  
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2.	جمع	المعلومات	حول	الّظرف	المفصلي:
البحث	والتحليل	-	يجب	أن	يتم	باتباع	طرقا	لجمع	المعلومات	 	2.1

	 طرق	جمع	المعلومات:¦
استخدمي طرقا لجمع مزيدا من المعلومات مع كل من: 

	 األطفال: وذلك بإجراء محادثة وطرح األسئلة ومالحظة تصّرفاتهم في الّروضة.¦
	 األهل: حيث الّتواصل مع األهل من خالل اللقاءات الجماعية واستخدام استمارة، والّزيارات ¦

المنزلّية، واللقاءات الفردّية.
	 جلسات	طاقم	العاملين في الّروضة معاً للتخطيط للعمل.¦
	 الخبراء:استشارة اخصائيين اجتماعيين والرجوع إلى مصادر علمية خاصة بالعلوم االجتماعية ¦

والتربوية وعلم النفس النمائي وعلم النفس التطوري.

	 محادثة	األطفال:	¦
األسئلة التي من الممكن استخدامها مع األطفال لجمع المعلومات عن الّظرف المفصلي:

أين تحب أن تلعب؟ ¦
لماذا ال تضع حقيبتك في المكان المخصص؟ ¦
بماذا تفكر أن تلعب في الروضة؟ ¦
ما الذي يخفيك في الروضة؟ ¦
هل يمكنك التكلم والتحدث مع األطفال اآلخرين دون ضربهم؟  ¦

قد توضح لك محادثة األطفال جوانب معينة منها:

عدم تهيئة األهل أطفالهم للذهاب إلى الروضة. ¦
لم يتعودا على التعامل مع اشخاص من غير المقربين. ¦

	 محادثات	مع	األهل	بشكل	فردي¦
األسئلة التي يمكن استخدامها مع األهل بشكل فردي بهدف جمع المعلومات حول الظرف المفصلي 

مــن خــالل لقــاءل مع األهل كأفراد، يمكنك جمع معلومــات لمعرفة ماذا يعرفون عن الخصائص النمائية 
لألطفــال فــي مرحلــة ما قبل المدرســة؟ وأهمية تهيئهم لالنفصال اآلمن والتعامــل مع المحيط، وأهمية 
التربية اإليجابية والالعنفية في التعامل مع اآلخرين والتعرف على البدائل التربوية واهمية استخدامها. 
ودور األهــل فــي التواصــل مــع الروضــة. إذا تبين لك أنهم بحاجة إلى معلومات حــول ما ذكر، قدمي لهم 

بالتعاون مع طاقم المربيات واالخصائيات االجتماعيات معلومات علمية صحيحة. 

وهذه أسئلة التي يمكنك استخدامها مع األهل كأفراد
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كيف يمكن مساعدة طفلك في التوقف عن البكاء مثال والتفاعل مع األطفال؟ ¦
كيف يتصرف طفلك في البيت، وهل يختلف عن تصرفاته في الروضة؟ ¦
ما هو ترتيب طفلك في األسرة؟  ¦
هل تعيشون كأسرة نووية أو كعائلة ممتدة؟ ¦
كيف يمكن للروضة مساعدة طفلك للتأقلم والتفاعل؟ ¦
هل الحظت تغييرا على تصرفاته وسلوكه في البيت بعد التحاقه بالروضة؟ ¦

وللمزيد من المعلومات حول الّظرف المفصلي اجمعي المعلومات اآلتية من خالل:

	 لقاء	األهل	كمجموعة¦
بعــد اإلجابــة على األســئلة واســتخالص النتائج، إذا ظهرت حاجة لدى األهــل لمعرفة ماهي الخصائص 
النمائيــة لطفــل مــا قبل المدرســة؟ وماهــو دور األم واألب في تهيئة الطفل وإعــداده للتعامل مع الروضة 
كواقــع جديــد بــه أطفال ومعلمــات؟ كيف يمكنهم التعامل مــع الطفل الخائف أو الباكــي؟ كيفية االتصال 
والتواصــل مــع الروضــة ضمن القواعد والقوانيــن الخاصة بها؟ حددي ما الذي يمكــن تقديمه لهم حول 
أهميــة ذلــك مــع التركيز على كيفية إعداد الطفــل لالنفصال عنهم بأمان والذهاب إلى لروضة؟ وما هي 
االليات الممكنة والمناسبة للتواصل مع الروضة لما فيه مصلحة الطفل »وحددي األسباب هل هي ناتجة 

من معتقدات وممارسات خاطئة نابعة من أن:

بعــض األهــل ال يتواصلــون مــع الروضــة، ألنهــم يعتقــدون أن دورهــم منفصل عــن دور مربية  ¦
الطفــل، وال يدركــون أهميــة التكامل في األدوار فيما بينهم وبين المربيات. ويعتبرون أنه ليس 
بمقدورهم التدخل أو نقاش قوانين الروضة؟ يعتقدون أن الروضه هي مضبة لألطفال. يرون 
أن بكاء األطفال ومخاوفهم سوف تزول دون تدخل منهم حتى وإن استمرت ألسابيع. لم يعملوا 
مــن أجــل تهيئة األطفال لالنتقال إلى الجو الجديد فيرســلون الطفــل في األيام األولى لوحده 
أو مــع أخوتــه إلــى الروضة دون مراعاة و تفهم احتياجاته. وكذلك يخيفون الطفل من المربية 
بأنهــا ســتعاقبه على الســلوك غير المقبول في البيت وتقوم بتربيتــه. وأحياناً يعتقد األهل أن 
دور الروضة يجب أن يقتصر على تعليم القراءة والكتابة واألغاني واألناشيد الوطنية والدينية 

وهذا شيء ال دخل لهم به وتعرفه المربية.
جوانــب معرفيــة: عــدم مقدرة األهــل على فهم تأثيــر المراحل االنتقالية علــى حياة األطفال،  ¦

وانعكاس ذلك على تصرفاتهم وسلوكياتهم كالخوف والرهبة، أو العودة إلى سلوكيات نكوصية 
كالتبــول الــالإرادي أو اإلنطــواء واالنســحاب وعدم الرغبــة في الكالم. أو أنهــم ال يعرفون أن 
الخــوف مــن االنفصال هي مشــاعر طبيعة لدى األطفال مــا يؤدي إلى التعلق الزائد بهم، عدم  

معرفة األهل اهمية التواصل مع الروضة والطرق المناسبة.

2.2	خلفية	علمية
يمــر الطفــل عنــد الذهاب إلــى الروضة بمرحلــة انتقالية، والمراحــل االنتقالية تعتبر حساســة في حياة 
األطفال، وقد يصاحبها مشــكالت انســجام وتأقلم وتكيف ذاتي واجتماعي. ويرتبط تجاوز المشــكالت 
التي قد تواكب االنتقال من البيت إلى الروضة. بمســتوى الرعاية الوالدية المقدمة للطفل في المراحل 
العمريــة المبكــرة، وبطبيعــة عالقته بمقدمي الرعاية، وطريقة التواصل والتفاعل الحســي معهم، وتترك 
تأثيــراً علــى التعلــق اآلمــن لديــه. وينعكس على ســماته الشــخصية في المراحــل العمريــة الالحقة، من 
الجوانب العاطفية والنفســية واالجتماعية والعقلية. ويعتبر شــعور التعلق بمثابة أمر طبيعي، وله أهميته 
لألطفال والبالغين على حًد ســواء. )بالنســبة لألطفال يعتبر التعلق اعتماديا تجاه مقدم الرعاية، ســواء 

كان األم أو األب أو الجدة( )وبالنسبة للبالغين هو عالقة تبادلية(. 

	 تعريف	التعلق¦
اصطالحــاً: عالقــة عاطفيــة قويــة بين شــخصين، تتميــز بالتبادل العاطفــي، والرغبة فــي الحفاظ على 

القرب بينهما.

التعلــق اآلمــن: هــو ربــاط عاطفي بيــن الطفل وأمــه، يتطور من خــالل التنشــئة والرعايــة، ليمثل عالقة 
اجتماعية عاطفية دائمة.

	 متى	يحدث	التعلق¦
يطــور الطفــل التعلق للشــخص الراشــد، وفي العــادة تكون األم، التــي تقوم برعايته منذ األشــهر األولى، 
فهي تستجيب لمناغاته وحركاته، وتلبي متطلباته األساسية )كتوفير الحليب والنظافة واحتياجات البقاء 
كالحنــان واألمــان(. ويبــدو تطور التعلق واضحا لدى الطفل في النصف الثاني من الســنة األولى، خاصة 
عندمــا يتكــون لديــه مفهــوم ثبات الشــيء - أي ادراك أن الشــيء موجــود ويبقى حتى ولو أننــا ال نراه أو 

نسمعه أو نلمسه، ويعبر ذلك عن تطور ادراكي ومعرفي للطفل.  

وال يقتصر التعلق على األم فقط وإنما يطور الطفل كذلك تعلقا باألب ولكنه يختلف عن تعلقه باألم، فهو 
يحب اللعب مع األب والقرب منه، ولكن في أوقات الخطر والخوف يبحث عن أمه أوالً. 

وكذلــك يوجــد لــدى األم حالة شــعورية تجــاه طفلها، فإذا ابتعد وغــاب لفترة تتفقده وتســعى لالطمئنان 
عليه، وهذا يعبر عن شعور ومسؤولية واحساس مميز بين األم وطفلها، إن هذا النوع من العالقة يساعد 
في تنشئة طفل متوازن يتمتع بالثقة بالنفس واآلخرين ويشعره بأن العالم آمن وأن حياته ليست مهددة. 
إذا انفصل الطفل عن والديه وبخاصة أمه واستمرت حالة االنفصال، ولم يتم تكوين عالقات اجتماعية 

مستقرة يصبح الطفل غير مبال باآلخرين. ويصبح في حالة من عدم التوازن.

ويمتاز األطفال بالضعف في مرحلة الطفولة، ويعتمدون تماما على الراشدين لتلبية احتياجاتهم وبخاصة 
أمهاتهم، والدفاع عن أنفسهم لذلك يحافظون على البقاء بجانب أمهاتهم، من أجل الحفاظ على بقائهم 
واشــباع حاجتهم إلى اآلمن. ويســتمر التعلق بين األم والطفل أو األب ليشــكل عاماًل من التوازن، فعندما 
يبتعد الطفل عن أمه في األيام أو األسابيع األولى في الروضة، أو يبتعد عنها للعب أو االستكشاف، وعلى 
الرغــم مــن متعــة اللعب، إال أنه يفتقد أمه، وقد يبكي لغيابها عنه، لذلك عندما تحضر يذهب لاللتصاق 
بهــا ولــو لفتــرة قصيرة، ما يســاعده على التأكد من وجودها متى أرادها، ما يشــعره باألمان واالطمئنان، 

وتتغير فترات التعلق كلما تقدم الطفل في السن،
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ومــن العوامــل التــي تؤثــر علــى التعلق هــي طبيعة شــخصية مقدمي الرعايــة، حيث إن اآلبــاء الغاضبين 
والمعنيفيــن أطفالهــم انســحابيين غير اجتماعييــن. كما وأن الطبيعه المزاجية للطفــل تؤثر على التعلق، 
والبيئــة لهــا تأثيــر فاألطفــال الذيــن يتنقلون إلــى بيئة روضــة مضطربة غيــر منظمة وواضحــة البرامج 
والخطــط ويفتقــدون فيهــا األمــان، ســوف يعانــون مــن إقامــة عالقــة تعلق زائدة أو انســحاب مــع طاقم 

المربيات في الروضة.

	 أهمية	التعلق	للطفل¦
يعتبر التعلق اآلمن شــديد األهمية، ألنه يمثل أساســاً بيولوجيا لضمان البقاء للطفل، ونفســياً للحصول 
على األمان العاطفي واالجتماعي. وتؤكد عديد الدراسات أن األطفال الذين طوروا تعلقا آمنا، يمتلكون 
صداقات أكثر، ومهارات اجتماعية أفضل، ولديهم أصدقاء مقربون أكثر ومشاكل سلوكية أقل، ويتمتعون 
بالثقة باآلخرين، وأكثر استقاللية. أما األطفال الذين يطورون تعلقاً غير آمن فإنهم يعانون من مشكالت 
في التواصل مع البالغين وتنقصهم الكفاءة االجتماعية، وعالقاتهم ضعيفة ومفككة مع والديهم، ما يولد 
لديهم الشعور بالعجز، فيلجأون إلى أساليب توافقية الحقا كالغيرة والعدوانية واالنسحاب، أو إيذاء من 
هم أضعف منهم سواء كانوا بشرا أو مخلوقات أخرى كالنبات والحيوان. ويمكن أن تمتد هذه المشكالت 
إلى مراحل النمو الالحقة. وهذه النتائج متوافقة مع نظرية »اريكسون« التي تؤكد على تطوير الثقة في 

مرحلة الطفولة المبكرة أثناء تفاعل الطفل مع والديه. 

	 أنماط	التعلق¦
التعلق له أنماط متنوعة، وكل منها يترك أثره على شخصية الطفل وهي:

	 التعلق	اآلمن: الذي يجعل الطفل يتمتع بنظرة إيجابية عن نفســه وعن اآلخرين ويتكون لديه ¦
ثقة بالنفس ويتعامل بثقة. 

	 التعلــق	التجنبــي:	الــذي يــؤدي إلــى عــدم الثقــة باآلخريــن، ويشــعر الطفــل بعــدم الرغبة من ¦
االقتــراب مــن اآلخريــن أو اقترابهم منه، وذلك بســبب عدم الثقة بهم. كما ويظهر على الطفل 

عدم األمن والخوف والخجل والتردد.
	 التعلق	القلق:	الذي يجعل الطفل يشعر بالقلق، ويتوقع أن اآلخرين يرفضون التقرب منه.¦

من	األمور	الممكن	القيام	لكي	توفر	انتقااًل	وانفصااًل	آمنًا	لألطفال	إلى	الروضة:

تجهيز بيئة تربوية آمنة جذابة وتزينها باأللوان الزاهية، الســتقبال األطفال كي يشــعر الطفل  ¦
أنه في مكان جميل وجذاب ويحبه. 

استقبال الطفل والترحيب به بمحبة وابتسامة ليشعر باالطمئنان والراحة النفسية. ¦
طلب من األهل مرافقة أطفالهم في األيام األولى كي يشعروا باألمان، ويمكن للطفل الخائف  ¦

أن يبقى فترة قصيرة ثم يذهب مع أمه.
ترك الحرية الكافية للطفل الخائف والباكي والمدلل كي يبقى بجوار أمه أو أببه، مع مراعاة  ¦

عــدم مســكه أو ضمــه أو إجبــاره على دخــول الصف دون رغبتــه ألن ذلك يزيد مــن نفوره من 
الروضة. 

تعريف المعلمة على اسمها للطفل ومصافحته وقول عبارات ترحيبية له مثل اهاًل وسهاًل بك  ¦
في الروضة.

تعريف المعلمة كل طفل على األطفال اآلخرين في مجموعته وعدم اهمال األطفال الهادئين. ¦
تعريــف الطفــل على بيئة الروضة كمراكز النشــاطات، والمكان الخاص ألغراضه الشــخصية  ¦

والمراحيض والمشارب والممرات والساحة الخارجية .
احترام خصوصية وخيار األطفال الذين يرفضون الدخول للصف، ويحبذون البقاء في الخارج  ¦

أو عنــد البــاب مــع مراعاة عدم اجبارهم أو شــدهم للدخول، ولكن يجب عقد اتفاق معهم بأن 
يبقوا في الخارج، شريطة أاّل يذهبوا بعيداً، مع استمرارية مراقبتهم من إحدى المربيات دون 

إشعارهم بذلك بهدف االطمئنان عليهم.
التعامــل مــع االختــالف بين األطفال وتقبلهم، فالطفل العدوانــي يتم التعامل معه بهدوء وعدم  ¦

الوقوف له بندية، أما الطفل القيادي أو الذي يحب إظهار نفســه للفت انتباه المربية، فيمكن 
أن يكون في دور اليد المســاعدة للمربية، كان يســتقبل األطفال الجدد معها، أو يســاعد في 

تنظيم وترتيب الصف .
التــدرج فــي الــدوام اليومي، بحيث يتم زيادة عدد الســاعات التي يقضيهــا األطفال، مع تقدم  ¦

األيــام حتــى تصــل إلى الدوام اليومي الكامل، واالهتمام بــأن يتناول كل طفل طعامه يومياً في 
المكان المخصص مع مراعاة آداب المائدة.

يبدأ برنامج الطفل في األيام األولى في الروضة بالعاب محببة تشــجع على التفاعل كالرســم  ¦
الحر والرقص الحر والرقص مع الموسيقى واألناشيد واأللعاب التركيبية والهادئة حتى يشعر 

الطفل بالراحة والسعادة فاللعب ضرورة بيولوجية.
االتصــال والتواصــل بيــن الروضــة واألهل - في تحضير الطفل في بدايــة العام وفي مرافقته  ¦

وتفهمه وتوفير احتياجاته.
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3.	األهداف	التعليمية	التعلمية	لكّل	من	األطفال	والمرّبيات	واألهل	والمجتمع
3.1	أهداف	التعلم	لألطفال،	ماذا	يجب	أن	يتعلم	األطفال؟	

األطفال	يجب	أن:

يلتزموا ويحترموا القوانين واألنظمة والعادات الجديدة  في الروضة. ¦
يتعاملوا مع األشياء الموجودة واألطفال بمسؤولية ويحافظوا على موجودات الروضة. ¦
أن يعتمدوا على أنفسهم في العناية بالذات - قضاء االحتياجات األساسية كاألكل واستخدام  ¦

المرحاض والنظافة.
أن يفهموا أهمية التواصل باللغة المحكية للتعبير عن أنفسهم. ¦
أن يتواصلوا مع المعلمات واألطفال باللغة الكالمية ويتعاونوا باحترام. ¦

3.2	أهداف	المربيات	واألهل

	 المربيات	يجب	أن:¦
يقمن بترتيب وتنظيم بيئة الروضة وتزينها بطريقة جميلة وجذابة للطفل. ¦
يُعّرفن األطفال على مراكز النشاطات وموجودات الروضة وكيفية استعمالها. ¦
يوّفــرن فــي الروضة وقتا لتلبية احتياجات األطفال الجســمية كالطعام والشــراب واســتخدام  ¦

المرحاض عند الحاجة والراحة ووقت التعب.
يُّشِعرن األطفال بالحب واألمان العاطفي ويتقّبلنهم حتى في حال التصرف الخطأ. ¦
يتعاملن مع األطفال ذكورا واناثا وذوي اإلعاقات البسيطة دون تمييز. ¦
يخططــن نشــاطات ويوفــرن روتيــن يومي لألطفــال في أوقــات ثابتة كي يعــرف الطفل ما هو  ¦

مطلوب منه.
يُقدمن تعليمات واضحة لألطفال في كل نشاط متى يبدأ وأين وماذا ولماذا وكيف؟ ¦
يقمن بإعداد وتعبئة استمارة الطفل الموضحة للحالة الصحية واالجتماعية. ¦

	 األهل	يجب	أن:¦
يهيئوا ويحضروا أطفالهم لالنفصال عنهم والذهاب للروضة. ¦
يتواصلوا ويتعاونوا مع المربيات ويتقبلوا المالحظات اإلرشادات فيما يخص أطفالهم . ¦
يعلموا المربيات فيما يتعلق بحالة الطفل الصحية والنفسية واالجتماعية.  ¦

األهل	والمربيات	معًا	يجب	أن:

يعقدوا اجتماعات بخصوص تهيئة بيئة الروضة واستقبال األطفال بداية العام. ¦
يخططوا األنشطة الستقبال األطفال بما يتالئم مع احتياجاتهم تيسيراً الندماجهم في الروضة. ¦
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3.3	أهداف	للعمل	مع	المجتمع	المحلي
ماذا يجب على المربيات القيام به للتواصل مع المجتمع المحلي؟

المجتمع ممثاًل بالمؤسسات الحكومية والقاعدية في المجتمع المحلي ومتطوعين من المجتمع المحلي.

المربيات	يجب	أن	يتعاون	مع:

	 وزارة	التربية	والتعليم	العالي	الفلســطينية لتقديم نشــرات توعوية وكتيبات خاصة بموضوع ¦
أنا وروضتي »األســابيع األولى في الروضة« وأســاليب العمل مع األهل لتسهيل تطبيق الظرف 

المفصلي. 
	 وزارة	الصحــة	الفلســطينية	والمؤسســات	المحليــة لتزويــد المربيات بكتاب المرشــد الصحي ¦

لمعلمات رياض األطفال، والتثقيف التربوي في موضوع الصحة الجســدية والنفســية لألسرة 
واألطفــال. والتوعيــة لألمهــات واآلبــاء لكيفيــة اعداد وتحضيــر أطفالهم لاللتحــاق بالروضة 

واالنفصال اآلمن للجميع )آباء، أمهات، أطفال(.
	 وزارة	المواصالت لتقديم قصص وملصقات )بوسترات( حول كيفية الوصول بأمان للروضة. ¦
	 وزارة	الثقافة  لتقديم  قصص تربوية حول األسابيع األولى في الروضة.¦
	 ســلطة	الميــاه لتقديــم ملصقــات )بوســترات( ومجــالت  تثقيفيــة تربويــة وإرشــادية لقوانيــن ¦

استخدام الماء في الروضة )عدم اإلسراف في الماء واغالق صنوبر المياه بعد استعماله(.
	 مؤسسات	المجتمع	المحلي	القاعدية	والمراكز	النسوية	والمجالس	المحلية« لتقديم وجبات ¦

صحية نظيفة وهدايا تشجيعية بسيطة لألطفال ونشاطات داعمة لألم والطفل بخاصة عند 
انفصالهم عن بعضهم. 

	 مركز	التأهيل	المبني على المجتمع المحلي لتقديم التقيم األولي لألطفال من ذوي االعاقات ¦
البسيطة في الروضات.

	 متطوعين	من	المجتمع	المحلي مثل لجان األهل والمربيات واللجان المجتمعية وأخصائيين ¦
اجتماعين للتوعية ولتهيئة األم واألب والطفل لبداية العام، للتطوع  وتقديم نشاطات كاستقبال 
األطفــال واألهــل  فــي الروضات، مــا يوفر الدعم النفســي االجتماعي لآلبــاء واألطفال فيما 

يخص االنفصال اآلمن.
يعملــن لنقــل معلومــات علمية صحيحة إلــى المجتمع المحلي عن أهمية التواصل والمشــاركة  ¦

والتطوع في نشاطات الروضة عامة، بخاصة في بداية العام لما فيه مصلحة األطفال.
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4.	النشاطات	التعليمية	التعلمّية
4.1	النشاطات	التعليمية	التعلمّية	مع	األطفال

محادثات	مع	األطفال

الكفايات:	لغة،	مفاهيم،	تواصل.

تعارف	بين	األطفال	والمربيةاسم	النشاط

أن يتعرف األطفال على أسماء أصدقائهم في المجموعة.- األهداف
أن يعرف األطفال أسم مربيتهم.- 
أن يشعر األطفال بالراحة واألمان في الروضة.- 

طابة أو كرة مناسبة الحجم.المواد	واألدوات

قفي مع األطفال بشكل دائري في الصف.- التنفيذ
أخبريهم أنه ســيتم تنفيذ فعالية تعارف بواســطة الكرة، وســتبدئين بذكر اســمك أوال - 

ومن ثم سوف ترمين الكرة أو الطابه ألحدهم، وعليه أن يمسكها ويذكر اسمه، ومن ثم 
يرميها لطفل آخر، وهكذا حتى ينتهي األطفال كافة من ذكر اسمائهم.

يمكنك إعادة النشــاط وذلك بأن يمرر الطفل الطابة للذي بجانبه ويذكر اســمه واســم - 
من يقف بجانبه.

يمكنك اســتخدام الحركات االيقاعية حيث تذكرين اســمك بمرافقة التصفيق باليدين - 
كالقول:  انا اســمي نور واألطفال يعيدون بمرافقة التصفيق باليدين هي اســمها نور، 

وهكذا يذكر كل طفل اسمه حتى ينتهي األطفال كافة من ذكر اسمائهم.

البرنامج	اليومي	في	الروضةاسم	النشاط

أن يشعر األطفال بالراحة واألمان في الروضة.- األهداف
أن يعرف األطفال التسلسل الزمني لفترات العمل في الروضة.- 
أن يفهم األطفال مفهوم الزمن.- 

لوحة البرنامج اليومي، بطاقات توضيحية تشــمل رســومات أو صور لفترات البرنامج - المواد	واألدوات
اليومي في الروضة، ساعة. 

استعيني بصور ألطفال يتفاعلون في مراكز النشاطات في الروضة.- التنفيذ
اجلسي معهم في الصف جلسة دائرية.- 
ابــداي النشــاط بالتوضيح لألطفال بأنه ســيتم التعرف على فتــرات العمل- اللعب في - 

الروضة، منذ الصباح وحتى انتهاء اليوم، واالســتعداد للذهاب إلى البيت، ثم اعرضي 
بطاقــات فتــرات العمــل فــي الروضة مع مراعــاة الترتيب الزمني، عرفيهــم عليها بلغة 

واضحة، مع االستعانة بالساعة التي توضع بجانب كل فترة عمل .
وضحي لهم أن فترات العمل في الروضة تبدأ أوالً بفترة التجمع والمحادثة الصباحية، - 

ثــم فتــرة التخطيــط والعمــل األولى ثم اإلفطــار الجماعي وهكذا بالتسلســل ... ،  كي  
يكــون التسلســل اكثر وضوحا لألطفال قومي بازالة الصــورة التوضيحية الخاصة بكل 
فترة عمل بعد االنتهاء منها، وهكذا حتى انتهاء الدوام اليومي لألطفال في الروضة.

أشيري إلى الساعة الحقيقية في الصف، وبيني لهم أنه يمكن أيضا معرفة وقت انتهاء - 
فترة العمل من خالل مراقبة ساعة الحائط.

لإلنهاء قومي باسترجاع سيرورة الدوام اليومي بإشراك األطفال باستخدام البطاقات  - 
وترتيبها وفقا للنشاطات.
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لوحة	الحضور	والغياباسم	النشاط

أن يشعر األطفال برغبة في الذهاب إلى الروضة.- األهداف
أن يشعر األطفال بأهميتهم وأنهم جزء من المجموعة.- 
أن يعرف األطفال معنى الحضور والغياب.- 

لوحة الحضور والغياب.- المواد	واألدوات

اجلسي مع األطفال جلسه دائرية في مكان مريح.- التنفيذ
عرفيهم على لوحة الحضور والغياب، مع توضيح معنى كلمة حضور ومعنى كلمة غياب.- 
أشيري إلى المكان المخصص لوضع صورة الطفل الذي يحضر للروضة، ومكان وضع - 

صور الغائبين.

مالحظة:
تساعدك لوحة الحضور والغياب على المتابعة اليومية لألطفال والتعرف على ظروف حياتهم.- 
ســجلي فــي دفتر الحضور والغياب أســماء األطفــال الغائبين عن الروضة، وعــدد األيام التي - 

تغيبها الطفل عن الروضة.
تواصلي مع األهل بعد إنهاء النشاط لمعرفة لماذا تغيب الطفل؟- 

محادثة	بعنوان-	قوانين	الصفاسم	النشاط

أن يشعر األطفال بالراحة واالنتماء إلى الروضة.- األهداف
أن يطور األطفال القدرة اللغوية للتعبير كالميا عن رغباتهم. - 

ورقة، كرتونة أقالم ملونة )فولوماستر(، مقص، صور تعبر عن القوانين، جالتين.- المواد	واألدوات

أواًل:التنفيذ
فــي الدائــرة الصباحية اجلســي مع األطفال جلســة دائرية في مــكان مريح مع مراعاة - 

القرب منهم وتوفير جو من الحب والحنان.
اعلمــي أألطفــال أنه ســيتم وضع قانون الصــف بناء على ما يقترحــون وعلى رغباتهم، - 

راعي طرح أسئلة مفتوحة عليهم. 
قومــي بتســجيل القانــون الــذي يجمع عليه أغلبيــة األطفال في المجموعــة مع قراءته - 

بصوت عال. سجلي عبارات- القوانين على الورقة.
ثانيا:	

ــري رســومات أو صــور تعبــر عــن القوانيــن التي حددهــا األطفال، شــاركيهم في -  حضِّ
تحضير لوحة القوانين.

لإلنهاء: علقي لوحة القوانين أمام األطفال وقومي  في بداية اليوم بتذكيرهم بالقوانين.- 
مالحظة:

قومــي بصياغــة القوانيــن بطريقة ايجابية.أمثلة على القوانيــن التي من الممكن وضعها: 
نلعــب بمحبــة، نرتــب األلعــاب بعد االنتهــاء من فترة اللعــب، نحافظ علــى نظافة صفنا، 

اتحدث بصوت منخفض.
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الفنون	والحرف

الكفايات:	االبداع	من	المواد	البالية	والطبيعية،	تنمية	العضالت	الدقيقة،	تعلم	قيم	كالمشاركة	
والصبر،	لغة	للتعرف	على	مسميات	ومواصفات	المواد	المختلفة.

أصنع	صندوقي	الخاصاسم	النشاط

ان يفهم األطفال أن المواد البالية يمكن إعادة استخدامها.- األهداف
أن ينمي األطفال العضالت الدقيقة.- 
أن يبدع األطفال باستخدام المواد البالية.- 
أن يشعر األطفال باإلنجاز والثقة بالنفس.- 

علبــة كرتــون مســتخدمة )يحضرهــا الطفــل(، أوراق ملونــة، الصق، لميع، مقــص، اوراق المواد	واألدوات
شجر.

اجلسي مع مجموعة من األطفال في ركن الفن.- التنفيذ
وضحــي لهــم أن كل طفــل ســينتج صنــدوق خــاص بــه ليســتخدمه في وضــع أغراضه - 

الشخصية.
اتيحي لكل طفل فرصة تزين الصندوق الخاص به باستخدام المواد وبشكل حر.- 
بعــد أن ينهــي األطفــال صنع الصناديق، اطلبي من كل طفل كتابة اســمه اذا كان يعرف - 

الكتابة، أو لصق رمزه الخاص عليه.
لإلنهــاء: اطلبــي مــن األطفــال تــرك الصنــدوق حتى يجف وحــددي رف على مســتوى - 

األطفال لوضع الصناديق عليه.
قومــي بمتابعــة األطفال حتى يعتادوا اســتخدام الصناديق، ووضــع اغراضهم الخاصة - 

بها باستمرار. 

مشروع	جماعي	-	تشكيل	الروضةاسم	النشاط

أن يتعاون األطفال للوصول إلى اإلنجاز.- األهداف
أن ينمي األطفال العضالت الدقيقة.- 
أن يدرك األطفال العالقة بين الشيء والرمز المكتوب.- 
أن يعرف األطفال مراكز النشاطات واماكنها في الروضة.- 
أن يكون األطفال مفاهيم مثل بجانب، قبل وبعد، داخل وخارج.- 

مقصــات، كرتــون مســتخدم، ألــوان، عيــدان خشــبية، لميع، غــراء، لوح فلين، أســالك - المواد	واألدوات
تنظيف الغليون، أغصان أشجار، أوراق شجر، قطع قماش صغير، حصى صغيرة، ورق 

صغير لتسجيل المسميات، أقالم.

المرحلة األولى: اطلبي من األطفال احضار مواد مستخدمة وطبيعية. ثم قومي واياهم - التنفيذ
بتســميتها ثــم ترتبهــا وتصنيفها على الرف الخاص في ركــن الفن والطبيعة، مع األخذ 

باالعتبار عنونتها بمشاركتهم.
يمكنك استخدام العنونة بمواد محسوسة أو استخدام المجسمات.- 
أخبريهم بأنه سيتم االستعانة بهذه المواد لتشكيل مجسم للروضة.- 
المرحلة الثانية: قســميهم إلى مجموعات عمل مصغرة )خمســة أطفال في المجموعة - 

الواحدة( واتقفي معهم على أن العمل في المشــروع الخاص بتشــكيل مجســم الروضة 
يتم بالدور.

قومي بالتخطيط مع األطفال وتوزيع المهام بينهم إلنجاز المجسم.- 
اعطــي األطفــال حرية التفاعل والتحدث فيما بينهم ألنهم ينجزون أفضل ويســتمتعون - 

في حال أنهم عكسوا خبراتهم الخاصة دون قيود. 
سجلي مالحظاتك في دفترك الخاص بمراقبة تطور وتفاعل األطفال لمساعدتك في - 

تقييم حالة كل طفل وبناء الخطة الجماعية والفردية.
بعد انتهاء األطفال من إنجاز المجسم، شاركيهم في كتابة مسميات مراكز النشاطات - 

في المجسم.
مالحظة:

يحتاج انجاز المجسم إلى مراحل عدة، ويمكن لألطفال رسم بعضا من الكلمات 
المكتوبة بشكل حر.
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تجارب	في	الروضة
الكفايات	السبب	والنتيجة،	المراقبة	والمقارنة،	مهارات	تواصل،	علوم،	لغة.

انفجار	األلوان	في	الحليباسم	النشاط

أن يفهم األطفال أن تأثير المواد يختلف من مادة إلى أخرى.- األهداف
أن يقارن األطفال بين التغيرات الحاصلة.- 
أن يستخدم األطفال مفردات لغوية لوصف ما يحدث.- 
أن يشعر األطفال بالسيطرة والتحكم في النتائج. - 

صحون بالستيكية أو زجاجية شفافة عدد 2، - المواد	واألدوات
حليب كامل الدسم، ماء، عود تنظيف االذن، صابون سائل، صبغة طعام )احمر، اخضر - 

ازرق، اصفر(

اجلسي مع األطفال حول طاولة في ركن العلوم، واذكري اسم النشاط، ثم عرفيهم على - التنفيذ
مسميات المواد واألدوات المستخدمة في التجربة.

اطلبي منهم التركيز على أهمية مراقبة ما يجري من تغييرات والمقارنة بين ما يحدث - 
وشاركيهم في خطوات تنفيذ التجربة.

ابداي بوضع الحليب في الصحن األول.- 
ضعــي قطــرات مــن ألــوان صبغة الطعــام في الحليب. ثــم أضيفي قليال مــن الصابون - 

السائل إلى الصحن فإنه يساعد في جعل الحليب يتحرك.
ضعي عود تنظيف األذن في الصابون السائل ثم في أي لون من صبغة الطعام واتركيه - 

يحــرك األلــوان فــي الحليــب، والفتي انتباه األطفال إلى أن الحليــب يتحرك مع أنك ال 
تحركين يدك.

األن صبي الماء في الصحن الثاني. وضعي قطرات من صبغة الطعام فيه، ثم أضيفي - 
قليال من الصابون الســائل في الوســط، ضعي عود تنظيف األذن في الصابون السائل 
ثم في صبغة الطعام واتركيه في الصحن واسالي األطفال ماذا يشاهدون؟ هل تحركت 

األلوان؟ ليقارنوا هل التغييرات ذاتها تحدث في الماء. 
إنهــاء النشــاط: اســألي األطفال عن الســبب لمــاذا يحدث هذا فــي الحليب فقط ولم - 

يحدث في الماء؟

القصة
الكفايات:	لغة،	تطوير	الخيال،	االنصات،	المسؤولية.

أمير	في	الروضة	-	تم	تأليفها	بمشاركة	المربيات	اسم	النشاط

أن يستمتع األطفال عند سماع القصة.- األهداف
ان يشعر األطفال بالسيطرة على مشاعر القلق خالل األسابيع  األولى في الروضة.- 

نص القصة.- المواد	واألدوات

اجلسي مع األطفال في الركن الهادئ.- التنفيذ
أخبريهم أنك ســتروين عليهم قصة بعنوان أمير في الروضة، وبيني لهم اســم المؤلف - 

والسنَة.
اسردي عليهم القصة، وراعي التغيير في نبرة صوتك والحركة خالل روايتك للقصة.- 
بعــد االنتهــاء مــن روايتــك للقصــة، اطرحي على األطفال أســئلة ذات نهايــات مفتوحة - 

)لماذا لم يستطع أمير النوم؟، هل يمكن وصف شعور أمير في تلك الليلة؟ لماذا يشعر 
أميــر بالقلــق؟، بمــاذا كان يفكر أمير؟، ما رأيكم بمشــاعر وأفكار أمير؟، من رافق أمير 
إلى الروضة؟ من استقبل أمير في الروضة؟، لماذا تمّسك أمير بثياب أمه؟، هل تغيرت 

مشاعر أمير، وكيف؟

اسم	القصة:	أمير	في	الروضة
. عــادة انــا اســتغرق فــي النــوم، فانا متعود علــى النوم في ســريري، ولكن في الليلة الماضية لم اســتطع 
النوم، وبقيت مســتيقظا أتقلب في فراشــي،.. في هذه الليلة أفكار كثيرة تتوارد في رأســي ومخيلتي، يا 
إلهي هذه ليلة صعبة علي، أفكار كثيرة ومشاعر متناقضة، أشعر أنني كبير، ألنني سأذهب إلى الروضة. 
ال أقدر أن أنام، وأشــعر بالخجل. إن أخبرت أمي بذلك، فأنا كبير اآلن. وقد قالت أمي لي مرات كثيرة 
لقد أصبحت كبيراً يا أمير وســتذهب إلى الروضة، وســوف ترافقني هي وأبي إلى الروضة. وغدا اليوم 

األول لي في الروضة فأنا اآلن كبرت.

حاولت إغماض عيني ألنام، ولكنني لم أستطع. عادت إلّي األفكار والتخيالت ثانية، يا ترى هل ستحبني 
المعلمــة؟ مــع من ســألعب وبجانب من ســأجلس؟ أين ســأضع حقيبتــي؟ متى ســأتناول عصرونتي؟  هل 

روضتي جميلة؟ هل سأبقى لوقت طويل؟ هل بها ألعاب؟ 

في الصباح أفقت على صوت أمي يناديني، هيا يا أمير استيقظ ... اآلن الساعة السابعة صباحا، وهذا 
اليوم األول لك في الروضة وعليك أن  تجهز نفسك  كي ال تتأخر. انهض من فراشك. نهضت بسرعة، 
غســلت وجهي وســاعدتني أمي في ارتداء مالبســي، وحضر أبي لي وجبة اإلفطار. خرجت مع أمي وأبي 
من البيت، ومشيت بينهم أمسك بيد كل منهما، شعرت بالحماية والراحة فأنا اآلن في المنتصف بينهما، 
ولكن ال زالت األفكار ومشــاعر الخوف  تراودني. همســت بصوت خافت ال تتركيني ماما.. أمســكت بيد 

أمي وبقوة. 
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وصلنــا إلــى الروضــة أمــي وأبي وأنا. يا إلهي إنها كبيرة وواســعة. أنا ال أعرف أحداً هنا. أريد العودة مع 
أمــي وأبــي إلــى البيت ، تمســكت بثيــاب أمي. قلت لهــا: ال تتركيني هنا..ال تتركين، أخــاف أن أضيع في 

الروضة، أنا ال أعرف من فيها،. وامتلئت عيناي بالدموع.

جــاءت المعلمــة وابتســمت فــي وجهــي وقالت لي: أهال بك يــا أمير  في يومك األول فــي الروضة، يوجد 
العاب ســتحبها وســاحة بها  ألعاب جميلة. أنت لســت وحيدا هنا.يا أمير ..يوجد  أطفال آخرين ســتلعب 
معهم ومعلمات سيحبونك وتحبهم. كلماتها هذه اشعرتني بالحنان والهدوء، قلت في نفسي آه ... روضتي 
حلوة وجميلة فيها رسومات على الجدران وزينة وألوان وألعاب، وكذلك فيها ساحة خارجية جميلة، وبها 
ألعاب متنوعة سيســيو وكراســي هزاز وبيت أســطيع االختباء به ثم الظهور وسحســيلة ولكنني أخاف من 
السحسيلة ألنها طويلة. قلت في نفسي ألعب على السيسو أنا أحبها وال أخاف من اللعب عليها، نظرت 
حولي وتساءلت من هناك؟ هذا ابن عمي علّي، يا سالم سوف ألعب معه، تركت يد أمي ونظرت إلى أبي 
وبدوره شــجعني  فأنا اآلن أكثر اطمئنانا وأحب اللعب كثيرا وبهذا  بدأت  اللعب فوراً، وقلت في نفســي 

من اليوم أحب روضتي فأنا لم أعد غريباً عنها وال هي غريبة عني.

مالحظــة: إذا الحظــت أن األطفــال قــّل تركيزهم أو شــعروا بالملل، توقفي عند حــدث معين في القصة 
وأخبريهم بأن القصة ستستكمل الحقاً واطلبي منهم توقع ما سيحدث في القصة.

الرقص	واألغاني	واألناشيد
الكفايات	االستمتاع،	ادراك	وتمييز	سمعي،	اكتساب	مفردات	لغوية	جديدة،	الثقة	بالنفس،	تواصل	

وتفاعل	اجتماعي،	التناغم	الحسي	الداخلي	مع	الموسيقي،	تنمية	عضالت	الفم.

-		أنشودة	روضتنا	زينيةاسم	النشاط
-		أنشودة	روضتي	الحلوة

-		صف	البستان

ادوات موسيقية من انتاج المربيات، خشخيشة بأصوات متنوعة، علب جبنة فارغة، كأس المواد	واألدوات
بالستيكية شفافة، قنينة زجاجية بأحجام فارغة، 

ــا زيـــنـــيـــةالتنفيذ ــنــ ــا زيـــنـــيـــةروضــــتــ ــنــ روضــــتــ
وفــــيــــهــــا تـــربـــيـــنـــافــــيــــهــــا تـــعـــلـــمـــنـــا

نتعلم  الصف  نتكلمدخلنا  دايــمــاً  وفــيــه 
تعلمنا ــمــة  تفرحناوالــمــعــل ــرة  ــدي ــم وال

وعمو جميل يوصلنا

ــم ــ ــل ــ ــع ــ الحلوةبـــــــديـــــــت أت روضتي  في 
خــطــوةأفـــــهـــــم وأتـــــقـــــدم ورا  خــطــوة 
واســـتـــفـــيـــد أشـــيـــاءفـــي روضـــتـــي أحــيــا
ــا ــجــ ــ ــه ــ مـــــن ألـــــــف لـــلـــيـــاءأكـــــتـــــب وات
ــم ــ ــل ــ ــع ــ الحلوةبـــــــديـــــــت ات روضتي  في 
خــطــوةأفـــــهـــــم واتـــــقـــــدم ورا  خــطــوة 
ــا ــن ــات ــحــي ــانــــهــــدي ت ــ ــن ــ ــرت ــ ــدي ــ إلـــــــــى م
األم حـــنـــان  ــا  ــه ــي ــا مـــحـــبـــتـــنـــا ف ــ ــ ــه ــ ــ ول
ــم ــ ــل ــ ــع ــ الحلوةبـــــــديـــــــت ات روضتي  في 
خــطــوةأفـــــهـــــم وأتـــــقـــــدم ورا  خــطــوة 

ــوا زورونــــــــا ــ ــال ــ ــع ــ البستانت صــف  فــي 
ــاندايــــمــــا بــتــالقــونــا ــ ــأم ــ ــيـــن ب ــيـــشـ عـ
ــب بـــالـــعـــابـــنـــا ــعـ ــلـ ــانـ ــن ــح اعــصــاب ــ ــري ــ ون
بــعــيــط واحــــــد  تــعــبــان.وال  واحــــد  وال 
تعلمنا ــمــة  تفرحناوالــمــعــل ــرة  ــدي ــم وال

كما يمكنك غناء مع األطفال أنا في الروضة وّيا اصحابي 
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ممارسات	يومية	في	الروضة

الكفايات:	تعاون،	مسؤولية،	تعبير	عن	الذات،	احترام	االختالف	وتقبل	اآلخرين.

التواصل	باللغة	
الكالمية

يتواصل الطفل مع المعلمات واألطفال اآلخرين بالحوار وباحترام وبتعاون.- 

معرفة	األطفال	أفراد	
المجموعة

يعرفون أسماء بعضهم وينادون على اآلخرين باالسم. - 

المحافظة	على	
الممتلكات

يرتبون األلعاب في أماكنها ويضعون أدواتهم في مكانها.- 
يحافظون على ممتلكاتهم الخاصة، وممتلكات غيرهم، ويساهمون في ترتيب - 

مراكز النشاطات واأللعاب في اماكنها.

يلتزمون ويحترمون القوانين واألنظمة وعادات جديدة في الروضة. - التزام	القوانين

يعتمــدون علــى أنفســهم فــي العناية بالذات - كاســتخدام المرحاض وغســل - تحمل	المسؤولية
اليدين باتباع الخطوات الصحيحة. 

ينظفون المكان والطاوالت بعد انتهاء النشاطات.- 
لمزيد من المعلومات انظر الظرف المفصلي النظافة.
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أمثلة	لنشاطات	تطبيقية	مع	األطفال
نشاط	تطبيقي

الكفايات:		االتصال	والتواصل،	المقارنة،	جغرافية	المكان،	لغة.

جولة	بعنوان	-	أتعرف	على	روضتياسم	النشاط

أن يتعــّرف األطفــال علــى المرافــق الصحية فــي الروضة وكيفية الوصــول إليها لالعتماد - األهداف
على الذات.

أن يعرف األطفال أركان النشاطات في الروضة ومحتوياتها داخلياً وخارجياً.- 
أن يفهم األطفال أهمية المواد والوسائل الموجودة في الروضة لتسهيل تفاعلهم.- 
أن يشعر األطفال بعالقة ودّية وقرب مع األصدقاء في الروضة.- 
أن يشعر األطفال بمسؤولية الحفاظ على موجودات الروضة.- 
أن يشعر األطفال براحة وانسجام في الروضة.- 
أن يلتزم األطفال ويحترموا القوانين واألنظمة والعادات الجديدة في الروضة.- 

قبل	الجولة:	التنفيذ
قومــي بترتيــب وتنظيــم بيئة الروضة وعنونتهــا داخلياً وخارجياً، وحــّددي ماذا يجب على - 

األطفال تعلّمه من الجولة؟
قّسمي األطفال إلى مجموعات على أاّل يزيد العدد عن خمسة في كّل مجموعة. - 

خالل	الجولة:
اخبري األطفال أن الهدف من الجولة هو معرفة مســميات أركان النشــاطات، وأن المواد - 

والوســائل الموجــودة فيهــا هــي للعب واالنســجام والفــرح لألطفال كافة، ويجــب الحفاظ 
عليها. وعرفيهم على المرافق الصحية وكيفية الوصول اليها لقضاء االحتياجات األساسية 

كاألكل واستخدام الحمام والنظافة.
أعطي فرصة لألطفال للتســاؤل والتعرف على أركان النشــاطات والموجودات مع التأكيد - 

أن األلعاب لألطفال كافة، وأن للروضة قوانين وقواعد، أهمها الحفاظ على األلعاب أثناء 
اللعب بها وإعادتها الى أماكنها.

عّرفي األطفال على الساحة الخارجية، وأوضحي لهم بأنه يوجد وقت محدد للعب فيها، - 
وعرفيهم على قوانين اللعب وأهمية الحفاظ على نظافتها.

ما	بعد	الجولة:
اجري محادثة مع األطفال حول مراكز النشاطات وما هو أكثر المراكز إعجاباً به ولماذا؟ - 
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4.2	العمل	مع	األهل
بهدف	الوصول	إلى	الشمولية	في	العمل	ولتحقيق	األهداف	التي	وضعت.

كوِّني لجنة األهل والمربيات للمساهمة في التخطيط وتيسير العمل في الروضة. ¦

نــي مجموعــات األهل للتوعية والتثقيف فــي موضوع تحضير واعداد الطفل للذهاب إلى الروضة  ¦ كوِّ
»بمعدل عشر ساعات بواقع خمس لقاءات«.

اشركي األهل في الروضة من خالل )النشاطات التعليمية، والرحالت التعليمية والترفيهية، واعداد  ¦
الوجبات الصحية الخفيفة.

اعقدي لقاءات فردية مع األهل.  ¦

راسلي األهل وأوجدي لوحة االتصال مع األهل. ¦

وزعي نشرات وقصص للتوعية في موضوع االنفصال اآلمن والتعلق. ¦

عــددي ونوعــي فــي أســاليب تقديم اللقــاءات مثل »تقســيم مجموعات عمل مصغرة، عرض شــرائح  ¦
)البوربوينت(، مشاهدة فيديو تعليمي، عصف ذهني. 

المواضيع	المقدمة	لمجموعة	األهل	الخاصة	بموضوع	انا	وروضتي.

الموضوع األول: التنشــئة االجتماعية »العائلة وكيل التنشــئة األول لألطفال«. أهمية دور األســرة في  ¦
تنشئة الطفل.

الموضوع الثاني: ماهو التعلق وكيفية تحضير الطفل لالنفصال اآلمن. ¦

أهمية الخمس سنوات األولى في تنشئة الطفل في مرحلة 6-3. ¦

الموضــوع الثالــث: الخصائــص النمائيــة لمرحلــة الطفولــة مــن 3-6 ســنوات والمشــاكل الســلوكية  ¦
المصاحبة لها واحتياجات ومتطلبات المرحلة.

الموضوع الرابع: أهمية التواصل بين الروضة واألهل. ¦

4.3	العمل	مع	المجتمع	المحلي
نظرا ألهمية دور المؤسسات المجتمعية بانواعها لتسيير عملية التطبيق للظرف المفصلي انا وروضتي، 
والحداث التغيير تعاوني مع المؤسســات »الرســمية وغير الرسمية ومتطوعون محليون« لتنفيذ االنشطة 

المخططة لألطفال والمربيات واألهل بناء على أهداف البرنامج. 

الرجاء	الرجوع	إلى	أهداف	العمل	مع	المجتمع	المحلي.

بيت	صديق
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5.	التقييم
فيما	يخص	األطفال،	استخدمي	األسئلة	التالية:

هل يلتزمون القوانين واألنظمة ويحترمونها في الروضة؟ ¦

هل يتعاملون مع األشياء الموجودة واألطفال بمسؤولية ويحافظوا على موجودات الروضة؟ ¦

هل يعتنون بأنفسهم ويقومون بقضاء االحتياجات األساسية كاألكل واستخدام المرحاض والنظافة؟ ¦

هل يتواصلون باللغة المحكية للتعبير عن أنفسهم؟ ¦

هل يتواصلون باللغة الكالمية ويتعاملون باحترام مع المعلمات واألطفال اآلخرين؟ ¦

فيما	يخص	األهل،	استخدمي	األسئلة	اآلتية	أثناء	لقاء	األهل	
هل يهيئون ويحضرون أطفالهم لالنفصال عنهم والذهاب للروضة؟ ¦

هل يتواصلون ويتعاونون مع المربيات ويتقبلوا المالحظات واإلرشادات فيما يخص أطفالهم؟ ¦

هل يخبرون المربيات فيما يتعلق بحالة الطفل الصحية والنفسية واالجتماعية؟ ¦

فيما	يخص	مشاركة	المجتمع	المحلي،	استخدمي	األسئلة	اآلتية:
هل	تعاونت	المربيات	مع	كل	من:

وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية للحصــول على نشــرات ومطويات )بروشــرات( وكتيبات خاصة  ¦
بموضوع كيفية التعامل مع األبناء وأساليب العمل مع األهل لتسهيل تطبيق الظرف المفصلي. 

وزارة الصحــة الفلســطينية والمؤسســات المحليــة للتثقيــف فــي موضــوع التربية اإليجابيــة وتقديم  ¦
مرشد لألمهات واآلباء في كيفية التعامل مع األبناء من ذوي اإلعاقات البسيطة.

مؤسســات المجتمــع المحلــي والمراكز النســوية والمجالس المحلية« لتقديم وجبــات صحية نظيفة  ¦
لألطفال في بداية العام وتقديم نشاطات الستقبالهم بداية العام.

متطوعين من المجتمع المحلي كلجان األهل واللجان المجتمعية لتقديم نشاطات لألطفال كالمناوبة  ¦
مع األطفال في الروضات، والمشاركة في األيام الترفيهية.
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الدليــل اإلرشــادي الصحــي لمعلمــات ريــاض األطفــال، ٢٠١٦، وزارة الصحــة )دائــرة الصحــة - 

المدرسية(، مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري.
تابري، إلهام ديوري. )2005(. نعم للتربية اإليجابية. )ط2( الناصرة: دار اإللهام.- 
العمر، معن خليل. )2004(. التنشئة االجتماعية. دار الشروق: عمان.- 
محمد، يسرا، )2017( برنامج تطور الطفل واإلرشاد البيتي، األم الدليل. ط2، القدس: مطبعة - 

امرزيان .

المراجع	اإللكترونية:
 - http://alwsa2l.blogspot.com/2013/06/blog-post_18.html
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المالحق
ملحق	رقم	1	

لوحة	التخطيط	مع	الطفل

أن يستخدم الطفل اللغة.- األهداف
أن يتعلم الطفل كيفية اتخاذ القرار، واالختيار من خيارات متعددة.- 
أن يشعر الطفل بالمسؤولية تجاه ما يهتم به من عمل في الروضة.- 
أن يشعر الطفل بالثقة بالنفس نتيجة المشاركة في التخطيط.- 

لوح من الكرتون المقوى، أو قطعة من الخيش على شكل مستطيل بقياس )80 * 100 - المواد	المطلوبة
سم(، شبر ملون، مقص، سكوتش، مسميات األركان، قنينة فارغة، صور األطفال.

قســمي اللوحــة بواســطة الشــبر إلى أقســام تتناســب ومحتويــات كل ركــن، مثال ركن - طريقة	العمل
الخيال يقسم إلى عدة أقسام )الدكان، ركن األسرة، الطبيب، ألعاب التركيب(.

قومي بالعنونة وذلك بتســمية لوحة التخطيط، واكتبي مســميات كل ركن نشاط بخط - 
واضح والرمز لذلك لمراعاة الفروق الفردية.

علقيها على الحائط في متناول يد األطفال.- 

كيفية	
االستخدام

فــي جلســة دائرية فــي ركن الخيال والتركيــب مثال، ابدئي بتهيئــة األطفال وتعريفهم - 
على اللوحة والهدف منها وكيف تستخدم للتخطيط من قبلهم.

وضحي لألطفال بأنه سيتم استخدام القنينة كوسيلة للمساعدة في التخطيط.- 
قومــي بلــف القنينــة ومــن تتجه نحــوه فوهة القنينة هــو الذي يبــدأ بالتخطيط وذلك - 

بوضع صورته في المكان الذي يخطط اللعب به.
وضحي لألطفال أن الطفل الذي يريد االنتقال إلى ركن آخر ينقل صورته إلى المكان - 

الذي يريد اللعب به.
قومي بمتابعة األطفال أثناء اللعب والتدخل عند الحاجة لذلك.- 

ملحق	رقم	2
البرنامج	اليومي	في	الروضة

أن يعرف األطفال الروتين اليومي وتسلسه في الروضة.- األهداف
أن يشعر األطفال باألمان ومعرفة ما يأتي بعد.- 
أن يدرك األطفال معنى وأهمية الزمن.- 

كرتونة حجم كبير، ســكوتش، صور األطفال أثناء التفاعل النشــط في المراكز أو أي - المواد	المطلوبة
صور توضيحية أخرى، مقص، بطاقات تصف النشاط.

قسمي لوحة البرنامج اليومي طوليا إلى ثالثة أقسام.- طريقة	العمل
ضعي مجســم الســاعة في القسم األول )األيمن(، في الوسط ضعي الزمن كتابًة، في - 

القسم الثالث )األيسر( ضعي الصور.

كيفية	
االستخدام

اجلســي من األطفال جلســة دائرية محيطة في غرفة مفروشــة في ركن التخطيط/ - 
اللقاء الصباحي.

ابدئــي محادثــة األطفال باســتخدام صور النشــاطات بتعريفهم على اللوحة واســمها - 
وماذا تحتوي.

اعرضي صور النشاطات على األطفال مع محادثتهم عما تحتويه كل صورة. - 
قومــي بالربــط بيــن الســاعة والزمن والصــورة لتعبر عن فتــرة زمنية محــددة، مثال: - 

الساعة 8 الفتي انتباه األطفال إلى الساعة الحقيقية على الحائط.
قومي بالربط بينها وبين الســاعة التي قمِت بإعدادها وصورة النشــاط الذي ســينفذ - 

في هذه الساعة الزمنية.
اشــركي األطفال باســتخدام اللوحة ولف عقارب الســاعة كلما انتهت فترة عمل وهي - 

ساعة زمنية وهكذا.
** في بداية العام يمكنك إزالة الفترة الزمنية المنتهية والبقاء على فترات العمل 
المتبقية، وراعي أن تعيدي اســتخدام لوحة التخطيط اليومي كل يوم وبعد انتهاء 

فترات العمل في الروضة.
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ملحق	رقم	3
لوحة	الحضور	والغياب

أن يتشجع األطفال للحضور إلى الروضة.- األهداف
أن يشعر األطفال بأهميتهم وأنهم جزء من المجموعة.- 
أن يعرف األطفال معنى الحضور والغياب.- 

اجلسي مع األطفال جلسه دائرية في مكان مريح.- تنفيذ	النشاط
عرفي األطفال على لوحة الحضور والغياب، ومعنى الحضور ومعنى الغياب.- 
وضحــي لألطفــال أن هنالــك مكانــاً مخصصــاً لوضــع صــورة الطفــل الــذي يحضــر - 

للروضة، وأن هنالك مكاناً آخر لألطفال الغائبين.

مالحظة:

تســاعدك لوحــة الحضــور والغياب على المتابعة اليوميــة لألطفال والتعرف على 
ظروف حياتهم.

ارجعي إلى دفتر الحضور والغياب وقومي بتســجيل أســماء األطفال الغائبين عن 
الروضة، وعدد األيام التي غاب فيها الطفل عن الروضة.

تواصلي مع األهل بعد إنهاء النشاط لمعرفة لماذا تغيب الطفل؟


