
من خالل توظيف مهارات المسرح والموسيقى والفن والدعم النفسي في 

العملية التعليمية والحياة .

  تعزيز دعم األطفالتعزيز دعم األطفال

KnK - 2021

www.facebook.com/KnK.Palestine
Email: palestine@knk.or.jp

YouTube: KnK Palestine
www.knk-int.org

حقوق الطبع محفوظة ملنظمة »KnK« أطفال بال حدود. 



ــم األطفال تعزيز دع
دليل المعلم في توظيف مهارات المســرح، والموســيقى، والفن،

 والدعم النفســي فــي العملية التعليمية والحياة. 

تم إعداد هذا الدليل من قبل منظمة »KnK« أطفال بال حدود
 ضمن مشروع تعزيز دعم األطفال في أريحا. 

2021



ــي  ــا ف ــة، مقره ــر حكومي ــانية غي ــة إنس ــي مؤسس ــدود«؛ ه ــال ح ــال ب ــي كودوماتشــي – أطف ــو ناك ــة KnK »كوكي منظم
العاصمــة اليابانيــة - طوكيــو، تهــدف هــذه المنظمــة لدعــم األطفــال والشــباب الذيــن يمــرون بظــروف صعبــة، هــذا وقــد  
تأسســت المنظمــة فــي العــام 1997، لتنفيــذ برامجهــا التعليميــة ألطفــال الشــوارع، وضحايــا االتجــار مــن الشــباب، والشــباب 
ــة  ــك المتضــررون مــن الكــوارث الطبيعي ــر الذيــن هــم بصــراع مــع القانــون، وكذل ــة، والقُصَّ ــة الجبري الخاضعــون للعمال

والنزاعــات. هــذا وتقــوم منظمــة KnK بالترويــج للصداقــة والتفاهــم مــا بيــن الشــباب فــي العالــم وفــي اليابــان.
ــطين.  ــان وفلس ــالدش، األردن، الياب ــتان، بنغ ــن، الباكس ــا، الفلبي ــي كمبودي ــة KnK ف ــت منظم ــام 2020، عمل ــي الع وف
ــاطات  ــد نش ــة بعق ــت المنظم ــث قام ــر 2011، حي ــذ نوفمب ــطين( من ــرقية )فلس ــدس الش ــي الق ــة KnK ف ــد منظم وتتواج
ــل«  ــت األم ــمى »بي ــباب الُمس ــز الش ــي مرك ــة ف ــات الصيفي ــة، المخيم ــاطات الثقافي ــات، النش ــون، الرياضــة، النُّزه كالفن

.»VACA - ــون ــة والفن ــا للثقاف ــة رؤي ــي »جمعي ــي؛ ه ــريك محل ــع ش ــاون م بالتع
ومنــذ مــارس مــن العــام 2015، عقــدت منظمــة KnK أنشــطة بديلــة وثقافيــة وتعليميــة فــي مــدارس المنطقــة ذاتهــا، وذلــك 

بالتعــاون مــع VACA ووزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية. 
وفــي نوفمبــر مــن العــام 2017، بــدأت منظمــة KnK مشــروعها بمدينــة أريحــا، والــذي يهــدف إلــى المســاهمة فــي النمــو 
المجتمعــي لألطفــال؛ مــن خــالل التطويــر والترويــج لنشــاطات غيــر منهجيــة فــي المــدارس ومركــز الطفــل، حيــث تــم تنظيــم 

عقــد ورشــات لألهالــي عــن مشــاكل األطفــال والشــباب فــي البيــت والمجتمــع. 

منظمة KKK KnK KKK في فلسطين. 

بــدأت منظمــة KnK بتنفيــذ مشــروعها »تعزيــز دعــم األطفــال فــي أريحــا«؛ بالشــراكة مــع بلديــة أريحــا ووزارة التربيــة 
والتعليــم، وبتمويــل مــن قبــل وزارة الخارجيــة اليابانيــة، ومــن خــالل هــذا المشــروع تــم تدريــب معلمــي ومعلمــات المدارس، 
ــة  ــن، الدعــم النفســي وكيفي ــى مهــارات المســرح، الموســيقى، الف ــة أريحــا عل ــع لبلدي ــل التاب ــي مركــز الطف ــك موظف وكذل
ــا  ــة، كم ــر ربحي ــطينية غي ــات فلس ــع مؤسس ــاون م ــك بالتع ــاة؛ وذل ــة والحي ــة التعليمي ــي العملي ــارات ف ــذه المه ــف ه توظي
واســتهدفت المنظمــة اآلبــاء والمجتمــع المحلــي عــن طريــق عقــد ورشــات توعويــة مــن أجــل المســاهمة فــي النمــو الصحــي 

لألطفــال. 

 .KnK  مقدمة عن منظمة
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المؤسسات المشاركة في إعداد الدليل:

 .KnK  شركاء منظمة
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مقدمة  عن الدليل. 

يقــدم دليــل »تعزيــز الدعــم لألطفــال مــن خــالل توظيــف مهــارات المســرح والموســيقى والفــن والدعــم النفســي فــي العمليــة 
التعليميــة والحيــاة« للقــارئ تقنيــات جديــدة ومنوعــة حــول التعامــل مــع األطفــال، وذلــك بهــدف دعمهــم ومســاعدتهم للتعبيــر 

عــن أنفســهم بطــرق أكثــر سالســة وإبــداع.
هــذا وقــد تــم إعــداد الدليــل بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم وبلديــة أريحــا، مــن خــالل جمــع المهــارات والتقنيــات 
ــى ميســري أنشــطة بالتعــاون مــع  ــة إل ــة والخاصــة، باإلضاف ــدت لمعلمــي المــدارس الحكومي ــات عق واألنشــطة مــن تدريب

ــالث ســنوات )2018 - 2021(. ــدار ث ــى م ــة عل ــر ربحي مؤسســات فلســطينية غي
ــل لطــرق  ــاليب وبدائ ــى أس ــن؛ للتعــرف عل ــاء أو مدربي ــن أو آب ــراد ســواء معلمي ــل لمســاعدة األف ــذا الدلي ــدف ه ــا ويه كم
التواصــل بشــكل أفضــل وأعمــق مــع األطفــال؛ ســواء فــي المــدارس أو مراكــز األطفــال أو المنــزل مــن أجــل مســاعدة الطفــل 
علــى التطــور بطريقــة صحيــة أكثــر، حيــث أنــه يوفــر إرشــادات واضحــة الحتياجــات األطفــال فــي المراحــل المختلفــة، 
وكيفيــة تحفيزهــم علــى التعلــم واالستكشــاف، ويركــز علــى كيفيــة تطبيــق هــذه األنشــطة فــي مواضيــع مختلفــة مــن المنهــاج 
األكاديمــي ممــا يُســهل علــى المعلميــن تنفيــذ األنشــطة، بغــض النظــر عــن خلفيتهــم ومــدى معرفتهــم بمواضيــع المســرح 

والموســيقى والفــن، كمــا ويؤكــد الدليــل إمكانيــة عقــد األنشــطة المختلفــة دون الحاجــة إلــى توفــر العديــد مــن المــواد. 
نأمــل أن يصبــح هــذا الكتيــب مرجعــاً للمعلميــن وأوليــاء األمــور فــي خلــق فــرص أكبــر لألطفــال؛ مــن خــالل إثــراء طــرق 

التواصــل معهــم وتحفيزهــم للســعي وراء أحالمهــم. 

هدف الدليل. 

مساعدة المعلم في اكتساب المهارات المنوعة والجديدة التي تساعده في بناء أسلوب تعليمي تربوي مميز جاذب . 1
للطالب، والذي بدوره يساعد أيضا في تنمية مهارات الطالب الحياتية واألكاديمية ويعزز انتمائهم إلى المدرسة وإلى 

بعضهم البعض.
توفير طرق إلضافة أجواء المرح و المتعة للحصص الصفية و لكسر روتين المدرسي اليومي بخلق أجواء مريحة . 2

بين المعلم و الطالب. 
توفير أنشطة يسهل دمجها مع المنهاج الدراسي المتبع لتوصيل المعلومات إلى الطالب بطريقة سهلة وممتعة، وأن . 	

تصبح العملية التعليمية عملية أكثر تفاعلية بين المعلم والطالب. 
توفير المعلومات واإلرشادات التي تساعدنا جميعا كمعلمين أو آباء أو منشطين في فهم والتعامل مع األطفال.  . 	
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الفئة المستهدفة من الدليل.

يستهدف الدليل كل من يتعامل مع األطفال سواء في المحيط األكاديمي أو التربوي.

مما يتكون الدليل.

ــم . 1 ــا المعل ــطة يعقده ــمل أنش ــن، األول؛ يش ــى محوري ــزء إل ــذا الج ــم ه ــي، وينقس ــم النفس ــطة الدع ــزء األول: أنش الج

لمســاعدة الطــالب فــي التعبيــر أنفســهم والترويــح عنهــا،  كمــا ويوفــر بعــض التعلميــات لكيفيــة عقــد هــذه األنشــطة. أمــا 
المحــور الثانــي؛ فيتنــاول موضــوع الطفــل فــي األســرة، وهنــا ال ينحصــر الدليــل علــى المعلميــن بــل ويشــمل اآلبــاء، 

حيــث يطــرح بعــض األمــور التــي تســاعد فــي بنــاء عالقــة صحيــة وقويــة مــع األطفــال فــي المنــزل. 

الجــزء الثانــي: أنشــطة المســرح؛ يتنــاول هــذا الجــزء أنشــطة تســاعد المعلــم فــي توصيــل المعلومــات إلــى الطــالب . 2

عــن طريــق تماريــن بســيطة، يعقدهــا المعلــم لتســاعدهم فــي فهــم مواضيــع الــدروس المختلفــة، بطريقــة مســلية للطالــب 
ــل االتصــال  ــة؛ مث ــارات الحياتي ــض المه ــاب بع ــي اكتس ــاعد الطــالب ف ــر أنشــطة أخــرى تس ــه. ويوف ــت انتباه وتلف

والتواصــل، العمــل ضمــن الفريــق، كمــا ويقــدم طــرق مختلفــة لعــرض النصــوص عــن طريــق القصــة.  

الجــزء الثالــث: أنشــطة الموســيقى؛ يبــدأ هــذا الجــزء مــن الدليــل بمقدمــة عــن الموســيقى ويعــرف األشــكال اإليقاعيــة . 	

ــد أنشــطة موســيقية متنوعــة للطــالب،  ــارات لعق ــة والمه ــة اســتخدام هــذه المعرف البســيطة والســلم الموســيقي، وكيفي
ويــزود المعلــم بكيفيــة دمــج هــذه األنشــطة مــع المنهــاج الدراســي، وكيفيــة ابتــكار مقاطــع موســيقية مختلفــة، يســتطيع 

المعلــم توظيفهــا فــي الغــرف الصفيــة أو لتعزيــز قيــم معينــة.

الجــزء الرابــع: أنشــطة الفــن؛ يعــرف هــذا الجــزء المعلــم علــى الدائــرة اللونيــة، وكيفيــة مــزج واختيــار األلــوان فــي . 	

الحيــاة المدرســية والعمليــة التعليميــة، ويوفــر عــدة أنشــطة يســتطيع المعلــم تنفيذهــا مــع الطــالب باســتخدام األلــوان علــى 
الســبورة والــورق والكرتــون؛ وأخــرى باســتخدام المعجــون. يقــدم الدليــل أيضــا كيفيــة صنــع وســائل تعليميــة تخــدم عــدة 

مواضيــع، باإلضافــة إلــى الطريقــة الصحيحــة لرســم الجداريــات. 
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إحتواء الدليل على مقاطع فيديو تعرض كيفية عقد بعض األنشطة. 

أثر أنشطة المسرح و الموسيقى و الفن و الدعم النفسي على الطالب في المدارس. 

مــن خــالل تطبيــق المشــروع فــي المــدارس؛ ومــن أجــل فحــص أثــر دمــج األنشــطة الموجــودة فــي الدليــل مــع المنهــاج 
الدراســي، تــم عقــد مجموعــات بؤريــة مــع الطــالب المســتفيدين مــن المشــروع؛ بعــض مــن آرائهــم: 

»عندما نستخدم الموسيقى، تصبح المادة الدراسية أسهل، واآلن أتذكر بشكل أسرع وأفضل«. 
»كنت دائما أحاول الحضور متأخراً إلى الحصص، ولكن ال أفعل ذلك بعد اآلن«.

»كنت أجلس في الحصص دون أن أشارك، ولكن اآلن أشارك، وأحب الحصص«.
»كنت أشعر بالتوتر الشديد عندما كنت أجاوب أسئلة المعلمين، ولكن اآلن شعور الخوف والتوتر قد زال«.

كيفية مسح رمز االستجابة السريع  »QR Code« عن طريق الهاتف الذكي. 

افتح تطبيق “الكاميرا” من الشاشة الرئيسية أو مركز التحكم أو شاشة القفل.. 1
ــق . 2 ــي تطبي ــط المنظــر ف ــي الق ــز QR ف ــر رم ــى يظه ــاز حت ــة، أمســك الجه ــرا الخلفي ــر الكامي اخت

ــعار. ــر إش ــز QR ويظه ــى رم ــازك عل ــرف جه ــٍذ؛ يتع ــرا”. وحينئ “الكامي
	 ..QR اضغط على اإلشعار لفتح الرابط المرتبط  برمز
فــي حــال عــدم تعــرف الجهــاز علــى الرمــز، يمكنكــم تحميــل تطبيــق »Barcode Scanner« أو . 	

»QR & Barcode Scanner« و أي تطبيــق اخــر يوفــر هــذه الخدمــة، و مــن خــالل التطبيــق 
و بإســتخدام الكاميــرا فــي الجهــاز يمكنكــم مســح الرمــز ليتــم عــرض مقطــع الفيديــو المطلــوب. 

يمكنكم مسح الرمز المجاور عن لتظهر لكم قناة “KnK Palestine” على صفحة اليوتيوب. 	 

يوفر الدليل مقاطع فيديو تعرض كيفية عقد بعض األنشطة، تم إعدادها لتوضيح كيفية تنفيذ وعقد النشاط عن طريق 
 عرض سير النشاط مع الطالب. 

حتى تتمكن من مشاهدة هذه المقاطع عليك العودة إلى رمز االستجابة السريع الملحق بالنشاط، والذي يوفر مدخل سريع 
وسهل يوصل القارئ إلى مقطع الفيديو مباشرة دون االضطرار إلى كتابة عنوان موقع الفيديو. 
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تعليمات عامة قبل البدء بنشاط مع الطالب و قوانين المجموعة.

تحضير المكان و المساحة بما يتناسب مع النشاط.. 1

ــة  ــدة التهوي ــة، وأن تكــون جي ــال بحري ــذ األنشــطة فــي مســاحة واســعة  ممــا يســهل حركــة األطف ــم تنفي يفضــل أن يت
ــدء النشــاط. ــل ب ــال للمــكان أو قب ــل دخــول األطف ــوس قب ــة الجل ــر المــكان ُمســبقًا وترتيــب طريق ــم تحضي واإلضــاءة ، ويت

تحضير جميع المواد الالزمة. . 2

يفضــل دائمــا أن يتــم تحضيــر المــواد المــراد اســتخدامها قبــل النشــاط، علــى أن يراعــى فــي هــذا النشــاط؛ أن تكــون 
المــواد مناســبة لعــدد الطــالب الذيــن ســيتم تنفيــذ النشــاط معهــم، وأن تكــون المــواد مناســبة ألعمارهــم.

إعطاء تعليمات النشاط بشكل واضح و استخدام مفردات بسيطة و البدء بمثال بسيط.. 	

علــى منفــذ النشــاط أن يقــوم بتفســير النشــاط للطــالب وإعطــاء تعليمــات واضحــة ومفهومــة، وأن تكــون أيضــا نبــرة 
صوتــه واضحــة ومفهومــة، وعلــى أن يقــدم فــي بعــض األحيــان أمثلــة  لتعزيــز ذلــك، وفــي النهايــة عليــه أن يتأكــد مــن 

فهــم الطــالب للنشــاط.
الجلوس بشكل دائري إلزالة الحواجز بين الطالب.. 4

الجلســة الدائريــة تســاعد المعلــم أو الميســر علــى رؤيــة جميــع الطــاب ممــا يجعلــه قريــب منهــم، وتســاعد فــي الوقــت 
ذاتــه األطفــال علــى رؤيــة الميســر ورؤيــة زمائهــم بشــكٍل أفضــل، فيصبــح التفاعــل أكبــر.

مراعاة الفروقات الفردية.. 5

هنــاك فروقــات فرديــة  بيــن األطفــال حتــى ولــو كانــوا مــن نفــس الفئــة العمريــة، فلــكل منهــم صفــات ومهــارات خاصــة 
ــى  ــذ النشــاط أن يتحل ــى منف ــا عل ــر وتفســير أشــمل، وهن ــت أكث ــى وق ــاج إل ــم يحت ــم وبعضه ــم ســريع الفه ــه، بعضه ب

بالصبــر وأن يراعــي هــذه الفروقــات فــي تنفيــذ األنشــطة.
تحديد الوقت الزمني للنشاط بشكل مسبق.. 6

يُفضــل أن يتــم تحديــد الوقــت لألطفــال فــي بــدء النشــاط؛ حتــى يســتطيع الميســر أن يحقــق الهــدف مــن الجلســة، و حتــى 
يســتطيع الســيطرة علــى النشــاط و للتأكــد مــن ســماح جميــع الطــالب بالمشــاركة ضمــن الوقــت المحــدود. 

استخدام القرعة في النشاطات التي فيها تحدي.. 7

ــدأ أواًل فــي النشــاط؛ إلعطــاء فــرص متســاوية  ــار الطــالب أو المجموعــة التــي تب يُفضــل اســتخدام القرعــة فــي اختي
للجميــع. 
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قوانين المجموعة.

قبــل البــدء بــأي نشــاط مــع الطــالب ســواء تربــوي أو تعليمــي، وللحفــاظ علــى أجــواء فعالــة ومناســبة للنشــاط، يســتطيع أن 
يبــدأ الميســر النشــاط بوضــع اتفاقيــة للمجموعــة؛ عبــارة عــن »مجموعــة قوانيــن«، حتــى يتــم اتباعهــا فــي النشــاط؛ وفــي 

جميــع النشــاطات األخــرى التــي تقــوم بهــا المجموعــة نفســها فــي ذلــك اليــوم أو فــي األيــام المقبلــة.

يقوم المعلم بتحضير كرتونة كبيرة أو لوحة مكتوب على رأسها اتفاقية المجموعة.. 1
ــراد المشــاركين، . 2 ــن األف ــرام بي ــا االحت ــق أجــواء مريحــة يســود فيه ــة، وهــو خل يوضــح الميســر الهــدف مــن االتفاقي

ويقتــرح علــى الطــالب إيجــاد اســم دائــم للمجموعــة وشــعار يمثلهــم، ويتــم االتفــاق علــى شــعار معيــن واســم مــن قبــل 
جميــع الطــالب أو عــن طريــق التصويــت. 

يبــدأ الميســر بفتــح نقــاش مــع الطــالب حــول حقوقهــم وواجباتهــم؛ مــن حيــث دورهم فــي المجموعــة، وكيف يســتطيعون . 	
التأقلــم مــع بعضهــم وإيجــاد أجــواء مــن الراحــة والتفاهــم فيمــا بينهــم، وعنــد ذكــر طالــب بنــد مــن الواجبــات )مثــاًل: 
يجــب االســتماع وعــدم مقاطعــة مــن يتكلــم مــن المجموعــة، بحيــث يقــوم أيضــا بكتابتــه علــى لوحــة “اتفاقيــة المجموعــة”. 

ــوا . 	 ــع  الطــالب أن يقوم ــن جمي ــر م ــب الميس ــة المخصصــة، يطل ــى اللوح ــة عل ــة االتفاقي ــاش وكتاب ــاء النق ــد انته بع
ــا. ــم ببنوده ــم والتزامه ــن اتفاقه ــا معلني ــع عليه بالتوقي

يقوم الميسر بتعليق اللوحة في مكان التقاء الطالب حتى يتم االلتزام بها في جميع لقاءات المجموعة.. 5

مالحظــة: فــي المســتقبل عنــد قيــام أحــد الطــالب بخــرق أحــد بنــود االتفاقيــة؛ يجــب علــى الميســر أن يقــوم بتذكيــره 	 
بالبنــود التــي وقــع عليهــا ُمســبقًا.

9



أنشطة الدعم النفسي
دليل المعلم في توظيف مهارات الدعم النفسي في التعليم والحياة.
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ــه  ــرد إدراك إمكانات ــا كل ف ــتطيع فيه ــة يس ــن العافي ــة م ــا: »حال ــية؛ بأنه ــة النفس ــة الصح ــة العالمي ــة الصح ــرف منظم تع
ــا  ــي«. أم ــه المحل ــي مجتمع ــد، واإلســهام ف ــج ومفي ــل بشــكل منت ــة، والعم ــر العادي ــع حــاالت التوت ــف م الخاصــة، والتكي
منظمــة اليونيســف فتشــير إلــى أن الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي »تــدل علــى العالقــة القويــة مــا بيــن النواحــي 

النفســية واالجتماعيــة فــي تطــور الطفــل وعافيتــه«. 
مقدمــي خدمــات الدعــم النفســي االجتماعــي لديهــم مســؤولية فــي تطويــر أطــر داعمــة تعمــل وتســمح لتطويــر ونمــو الطفــل 
بشــكل ســليم، وبالتالــي  يجــب عليهــم فهــم العوامــل المختلفــة التــي تؤثــر علــى نمــو وتطــور الطفــل وعافيتــه. فعلــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر: العوامــل الشــخصية، البيئــة، السياســية، العائليــة والثقافيــة المحيطــة بالطفــل، وبالتالــي تطويرالتدخــالت 

مــن منظــور دعــم نفســي اجتماعــي تأخــذ بعيــن االعتبــار هــذه العوامــل؛ والتأثيــر عليهــا لتعزيــز النمــو الصحــي للطفــل. 
ــاء النفســيين  ــل األطب ــي هــذا المجــال؛ مث ــن ف ــن ومؤهلي ــن متخصصي ــدم مــن خــالل موظفي الدعــم النفســي االجتماعــي يق
واإلخصائييــن النفســيين واإلخصائييــن االجتماعييــن الذيــن يقدمــون الخدمــات المتخصصــة لعــدد محــدود من أفــراد المجتمع، 
ولكــن تبقــى األغلبيــة العظمــى مــن أفــراد المجتمــع تحصــل علــى هــذا الدعــم مــن الموظفيــن والعامليــن المؤهليــن ولكــن غيــر 
المتخصصيــن فــي المجــال، والذيــن حصلــوا علــى تدريبــات وتأهيــالت تُمكنهــم بالعمــل مــع األطفــال أو عائالتهــم وتقديــم 
ــر  ــة، وتوفي ــة اإليجابي ــية واالجتماعي ــات النفس ــة والممارس ــز الصالب ــى تعزي ــل عل ــذي يعم ــم النفســي االجتماعــي ال الدع

الحمايــة وتقليــل إمكانيــة الوقــوع فــي الخطــر، وتعزيــز أطــر الرعايــة والدعــم المالئمــة للطفــل. 
 يجــب االلتــزام بالمبــادئ األساســية فــي تطبيــق تدخــالت الدعــم النفســي االجتماعــي، مثــل تعزيــز حقــوق اإلنســان والطفــل 
ــة،  ــة واآلمن ــوق واألطــر الداعم ــذه الحق ــة  لممارســة ه ــر الحماي ــم، وتوفي ــال بحقوقه ــان ممارســة واســتمتاع األطف وضم
وضمــان وجــود الحمايــة فــي حالــة انتهــاك هــذه الحقــوق، باإلضافــة إلــى إشــراك األطفــال وعائالتهــم  فــي تصميــم واختيــار 
وتقييــم  التدخــالت و الحصــول علــى الموافقــة المســتنيرة مــن األهــل قبــل إشــراك أطفالهــم، وال يجــب أن تشــكل أو تــؤدي 
تدخــالت أو أنشــطة الدعــم النفســي االجتماعــي أي ضــرر مقصــود أو غيــر مقصــود لألطفــال أو عائالتهــم، ولذلــك يجــب 
التخطيــط والتنســيق والمتابعــة الُمحكمــة لضمــان عــدم التســبب بالضــرر، كمــا يجــب االعتــراف بامتــالك كل طفــل مهــارات 

وإمكانيــات ومميــزات لتعزيزهــا والبنــاء عليهــا، مــع احتــرام وفهــم الســياق الثقافــي واالجتماعــي. 
تنفــذ عــادةً تدخــالت الدعــم النفســي االجتماعــي األساســية؛ عــن طريقــة أنشــطة خططــت ســابقا وتنفــذ فــي مجموعــات، لــذا 
يجــب ضمــان مالئمــة هــذه األنشــطة ألعمــار وثقافــة واحتياجــات األطفــال، وأيــن يتــرك لألطفــال حريــة اختيــار المشــاركة 
مــن عدمهــا فــي هــذه األنشــطة، و أن يكــون لــدى منفــذ هــذه التدخــالت معرفــة فــي كيفيــة إدارة المجموعــات، وأن تنفــذ هــذه 

المجموعــات فــي  أماكــن  تتوافــر فيهــا  شــروط األمــان وال تشــكل خطــر علــى األطفــال.

التدخالت في مجال الدعم النفسي االجتماعي.

1111



نشاطات لمساعدة الطالب في اكتساب بعض المهارات الحياتية. 

الرسم. . 1 مشاركة 

يقــوم الميســر بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات؛ بحيــث  تتكــون كل مجموعــة مــن طالبيــن، ويقــوم بتوزيــع . 1
أوراق 	A وأقــالم علــى الطــالب، بحيــث يتشــارك كل أثنيــن مــن الطــالب بورقــة واحــدة. 

يطلــب الميســر مــن كل مجموعــة برســم فاصــل علــى الــورق بحيــث تنقســم إلــى قســمين؛ ويحــدد كل فــرد . 2
فــي المجموعــة  قســًما لــه علــى الورقــة.

يطلب الميسر من الطالب أن يرسم كل منهم رسمة في القسم الخاص به من الورقة.. 	
ــرك رســمته وأن . 	 ــي المجموعــة أن يت ــرد ف ــب الميســر مــن كل ف ــن الرســم، يطل ــاء الطــالب م ــد انته عن

ــراه مناســبًا ــه بمــا ي ــى رســمة زميل ــات عل ــوم ببعــض اإلضاف ــق، وأن يق ــي الفري ــه ف ــى رســمة زميل ــل إل ينتق
بعــد انتهــاء الطــالب مــن اإلضافــة علــى الرســومات، يجلــس المعلــم والطــالب فــي الدائــرة مجــدًدا، ويبــدأ . 5

مــع الفريــق األول مــن الطــالب؛ ويســأل لمــاذا تــم تقســيم الورقــة بالشــكل الــذي قــام بــه الطــالب؟ ومــا 
هــي الرســمة األصليــة التــي رســمها كل مــن الطــالب ولمــاذا؟ ثــم يســأل الميســر عــن اإلضافــات علــى 
الرســمة، ومــا إن كانــت هــذه اإلضافــات مرضيــة أو غيــر مرضيــة للطالــب الــذي رســمها فــي األصــل؟ 

وهكــذا يســتمر الميســر مــع جميــع الفــرق لفهــم نظرتهــم واإلصغــاء لهــم.

هدف النشاط: 

يساعد النشاط على تنمية روح الفريق والتعاون بين الطالب. 	 

ــد 	  ــرام هــذه الحــدود عن ــة احت ــرد، وكيفي ــكل ف ــم الحــدود والمســاحة الشــخصية ل ــي فه يســاعد الطــالب ف

ــا كل مــن الطــالب.  ــام به ــي ق ــات الت ــق مالحظــة اإلضاف ــك عــن طري التعامــل، ويظهــر ذل

يعزز مهارات اتصال وتواصل.	 

A3 و أقالم و ألوان 15          المــواد: أوراق   - 6 20          أعمــار الطــالب:   - 4 عــدد الطــالب:
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بيــت المصاصات. . 2

يقــوم الميســر بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات، بحيــث  تتكــون كل مجموعــة مــن 5 أو 6 طــالب، ويقــوم . 1
بتوزيــع مجموعــة كبيــرة مــن المصاصــات والصــق علــى كل مجموعــة.

يبــدأ الميســر بالتعليمــات، بحيــث يوضــح المرشــد أنــه علــى كل مجموعــة  بنــاء بيــت باســتخدام المصاصات . 2
والالصــق فقــط، وأنــه ســيتم الحكــم علــى جميــع البيــوت مــن حيــث متانــة البيــت وحجمــه وجمالــه، ويعطــي 

الميســر مــدة زمنيــة معينــة )مثــاًل: 20 دقيقــة(.
ــد . 	 ــة عملهــم ضمــن الفريــق، وعن ــة تعــاون الطــالب وكيفي يلعــب الميســر دور المشــرف والمالحــظ لكيفي

انتهــاء الوقــت المحــدد تقــوم كل مجموعــة بعــرض عملهــا علــى بقيــة الطــالب، ويتشــاركون مــع 
الميســرإليجاد أفضــل بيــت. 

هدف النشاط: 

يساعد النشاط على تنمية روح التعاون وروح الفريق بين الطالب.	 
ــن 	  ــا م ــظ أيًّ ــى شــخصيات الطــالب، وأن يالح ــرف عل ــر أن يتع ــتطيع الميس ــة يس ــق المالحظ ــن طري ع

ــع.  ــذ دور التاب ــم أخ ــن منه ــت، وم ــاء البي ــوم ببن ــاول أن يق ــد وح ــب دور القائ ــام بلع الطــالب ق

16          المواد: مصاصات و الصق شــفاف  - 10 35          أعمــار الطــالب:   - 10 عــدد الطــالب: 

التعارف. . 	 دائرة 

ــه . 1 ــث أن حامــل الكــرة علي ــف الطــالب بالنشــاط، بحي ــدأ الميســر بتعري ــرة، ويب ــي دائ ــف المجموعــة ف تق
التعريــف عــن نفســه عــن طريــق ذكــر )اســمه، عمــره، أكثــر طعــام يفضلــه، وأكثــر لــون يفضــل، أو أكثــر 
نــوع حيــوان يحــب(، وعلــى أعضــاء المجموعــة اإلصغــاء جيــًدا، ومــن ثــم علــى الطالــب أن يمــرر الكــرة 
ــذي التقــط الكــرة أن يذكــر كل  مــا ذكــره  ــب ال ــى الطال ــرة لطالــب آخــر؛ وعل بشــكل عشــوائي فــي الدائ

زميلــه، ومــن ثــم يبــدأ بالتعريــف عــن نفســه بالطريقــة نفســها.
يبدأ الميسر النشاط بنفسه كمثال أولي للطالب، ويستمر النشاط حتى يتحدث جميع الطالب. . 2

16          المواد: كرة  - 6 35          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 
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هدف النشاط: 

يســاعد الطــالب علــى التعــرف علــى بعضهــم ومالحظــة األمــور المشــتركة  فيمــا بينهــم،  األمــر الــذي 	 
يعــزز مــن  الشــعور بالتقــارب بيــن أعضــاء المجموعــة.

يساعد الطالب على احترام اآلراء واإلصغاء إلى بعضهم البعض.	 
يســاعد الطــالب فــي التعبيــر عــن أنفســهم ومــا يحبــون ومشــاركته مــع المجموعــة، مــع التفضيــل أن يتــم 	 

ــور خارجــة عــن  ــه بأم ــر التطــرق لتعريف ــن غي ــي تخصــه؛ م ــور الت ــب لألم ــر الطال ــى ذك ــز عل التركي
ســيطرته مثــل عــدد اإلخــوة واألخــوات.

تمريــر الكرات مع ذكر األســماء.. 4

ــه . 1 ــم يرمــي ل ــرة ومــن ث ــي الدائ ــدأ الميســر بذكــر اســم أحــد الطــالب ف ــرة، ويب ــي دائ ــف المجموعــة ف تق
ــه  الكــرة، وعلــى ذلــك الطالــب الــذي اســتلم الكــرة أن يذكــر اســم طالــب آخــر فــي الدائــرة وأن يرمــي ل
الكــرة، وعلــى كل طالــب اســتلم الكــرة أن يتذكــر مــن قــام برمــي الكــرة لــه ولمــن قــام بتمريرهــا، وهكــذا 
حتــى تصــل الكــرة إلــى الشــخص الــذي قــام برميهــا أول مــرة، ومــن ثــم تبــدأ دورة الكــرة مــن جديــد ولنفــس 

األشــخاص وبنفــس الطريقــة. 
ــم تمريرهــا . 2 ــة كــرة أخــرى ليت ــوم الميســر بإضاف ــق، يق ــن أعضــاء الفري ــن للكــرة بي ــد دورة أو دورتي بع

بنفــس الطريقــة مــن قبــل نفــس األشــخاص، وفــي حــال اســتطاع الطــالب الســيطرة علــى الكرتيــن، يســتطيع 
الميســر إضافــة كــرة ثالثــة ومــن ثــم رابعــة وهكــذا. 

هدف النشاط: 

ــم مــن خــالل ذكرهــم ألســماء 	  ــا بينه ــارات لالتصــال والتواصــل فيم ــى اكتســاب مه يســاعد الطــالب عل
ــى  ــول إل ــالب الوص ــتطيع الط ــم يس ــاءات الجس ــم بإيم ــرة، وتواصله ــر الك ــل تمري ــض قب ــم البع بعضه

ــم.  ــا بينه االنســجام فيم
يساعد في بناء الفريق والتعاون بين أعضاء المجموعة. 	 

16          المواد:كــرات صغيرة  - 10 15          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

14



5 .. جز ا لحو ا

يقــوم الميســر بتقســيم الطــالب إلــى مجموعتيــن، ومــن كل مجموعــة يتــم اختيــار طالــب ليتــم تغطيــة عينيــه . 1
بعصبــة العيــن. 

تبــدأ المجموعــة األولــى، يقــف الطالــب الــذي تــم تغطيــة عينيــه فــي أول الصــف مــع طالــب مرافــق مــن . 2
نفــس المجموعــة، أمــا أعضــاء المجموعــة اآلخريــن فعليهــم أن يُكونــوا مــن أنفســهم حواجــز بشــرية فــي 

مجــرى طريــق الطالــب الــذي تــم تغطيــة عينيــه.
يبــدأ النشــاط، يبــدأ المرافــق بالتواصــل لتوجيــه الطالــب الــذي تــم تغطيــة عينيــه الــى نهايــة غرفــة الصــف . 	

مــن دون أن يصطــدم بــأي مــن الحواجــز التــي يمثلهــا أعضــاء الفريــق، و فــي هــذه األثنــاء علــى الفريــق 
الثانــي بالتشــويش عليهــم حتــى يخطئــوا. 

عند الوصول الى خط النهاية، يبدأ الفريق الثاني باللعب. . 	

هدف النشاط: 

يساعد النشاط على تنمية روح التعاون وروح الفريق بين الطالب.	 
يســاعد هــذا النشــاط فــي بنــاء وتعزيــز الثقــة بيــن الطــالب بحيــث علــى الطالــب أن يثــق بزميلــه بتوجيهــه 	 

إلــى المــكان المناســب مــن غيــر االصطــدام بشــيء.
يساعد النشاط في تقوية مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة.	 

16          المــواد: عصبة عين  - 10 30          أعمــار الطــالب:   - 10 عــدد الطــالب: 
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ــابقة تعابير الوجه.. 6 مس

يقــوم الميســر بتوزيــع الطــالب إلــى مجموعتيــن، ويطلــب مــن كل مجموعــة أن تقــف فــي طابــور بعيــًدا . 1
عــن المجموعــة األخــرى؛ وأن يلتــف كل أعضــاء المجموعــة بوجوههــم للجهــة المعاكســة التجــاه الميســر 

عــدا أول طالــب فــي الطابــور مــن كل مجموعــة. 
يعمم الميسر أن ال يجوز للطالب الكالم خالل النشاط  فهو نشاط  صامت.. 2
يبــدأ النشــاط عندمــا يقــوم الميســر بعــرض بطاقــة تحتــوي علــى صــورة لشــعور معيــن )مثــاًل: الخــوف . 	

ــى  ــط عل ــن بالضغ ــن الطالبي ــوم هذي ــك يق ــد ذل ــور، بع ــي الطاب ــن ف أو الراحــة أو الغضــب..( ألول طالبي
ــال الشــعور عــن  ــم أن ينقُ ــم، وعليه ــوا إليه ــى يلتف ــم حت ــف بعكــس االتجــاه أمامه ــذي يق ــب ال ــف الطال كت
طريــق تعابيــر الوجــه فقــط إلــى الطفــل المقابــل، وبعدهــا يقــوم الطالــب الثانــي بــدوره بنقــل الشــعور بنفــس 
الطريقــة إلــى الطالــب الــذي يليــه ويســتمر ذلــك حتــى يصــل الشــعور إلــى آخــر طالــب فــي الطابــور؛ فيقــوم 

بكتابــة الشــعور علــى الســبورة.
ــد االنتهــاء . 	 ــد، وعن ــدة وشــعور جدي ــة جدي بعــد االنتهــاء مــن الشــعور األول، يســتكمل النشــاط  مــع بطاق

ــوز  ــات، وتف ــي البطاق ــي وردت ف ــة الت ــي فهــم المشــاعر المختلف ــن ف ــات كال المجموعتي ــم فحــص إجاب يت
ــات الصحيحــة.  ــر عــدد مــن اإلجاب المجموعــة التــي حصــدت أكب

بعــد االنتهــاء مــن الفعاليــة، يجلــس الميســر مــع الطــالب فــي دائــرة ويتــم التحــاور بشــأن أنــواع المشــاعر . 5
مــع مشــاركة الطــالب.

11          المــواد: بطاقــات تعابير الوجه  - 6 30          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

هدف النشاط: 

يعزز النشاط العمل ضمن الفريق والتعاون بين أعضاء المجموعة.	 
يساعد هذا النشاط الطالب في فهم المشاعر وتمييزها ومناقشتها. 	 
ــم 	  ــارات االتصــال والتواصــل، فعليه ــي مه يســاعد النشــاط الطــالب ف

ــر الوجــه. ــل الشــعور فقــط مــن خــالل تعابي نق
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األرقام.. 7 بطاقات 

يقــوم الميســر بتقســيم الطــالب إلــى مجموعتيــن، ويقــوم الميســر بوضــع أوراق 	A مرقمــة مــن 1 – 0	 . 1
بشــكل عشــوائي علــى األرض. 

ــة . 2 ــن 16 – 0	 للمجموع ــام م ــى، واألرق ــة األول ــن 1 - 15 للمجموع ــام م ــن األرق ــر بتعيي ــوم الميس يق
ــاط أواًل. ــدأ النش ــد ليب ــب واح ــار طال ــة اختي ــى كل مجموع ــة، وعل الثاني

يفســر الميســر أن علــى الطالبيــن المختاريــن مــن كل مجموعــة أن يقومــوا بلمــس األرقــام المعينــة . 	
لمجموعتهــم بيدهــم بالترتيــب تصاعديــا وعلــى بقيــة المجموعــة مســاعدة كل منهــم إلنجــاز مهمتهــم بشــكل 
ــى بعضهــم، ومــن ينجــز  ــان أن يقومــان بالتشــويش عل ــق اآلخــر، وتســتطيع المجموعت أســرع مــن الفري
المهمــة أواًل يفــوز فــي التحــدي، ومــن ثــم يبــدأ النشــاط مجــدًدا مــع اختيــار طالــب آخــر مــن المجموعــة.

ــاط:  هدف النش

يعزز النشاط العمل ضمن الفريق والتعاون فيما بينهم. 	 
يســاعد هــذا النشــاط الطــالب فــي التفريــغ عــن يومهــم، بحيــث يبــذل الطــالب جهــًدا فــي مالمســة الطــالب 	 

لــألوراق بيدهــم وعــن طريــق البحــث عــن األرقــام بالترتيــب الصحيــح. 
يعمل النشاط على شد انتباه الطالب ورفع مستوى تركيزهم. 	 

A4 مرقمة 14          المــواد: أوراق   - 8 30          أعمــار الطــالب:   - 10 عــدد الطــالب: 
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الشــاطئ و البحر.. 8

يقــوم الميســر بوضــع 6 أوراق علــى األرض )أو أوراق بمــا يناســب مــع عــدد الطــالب بحيــث تســتطيع . 1
مجموعــة الطــالب الوقــوف عليهــا، وإذا كان عــدد الطــالب كبيــر، يســتطيع الميســر تقســيم الطــالب إلــى 

مجموعتيــن(. 
يفســر الميســر أن األوراق علــى األرض تُمثــل الشــاطئ وكل مــا غيــره يعتبــر ميــاه، يقــوم الميســر بوضــع . 2

موســيقى للطــالب للحركــة علــى األوراق، ثــم يوقــف الميســر الموســيقى فجــأة  ويقــوم بســحب ورقــة مــن 
األوراق التــي يقــف عليهــا الطــالب، بحيــث تصغــر رقعــة الشــاطئ، وعلــى الطــالب االلتــزام بالوقــوف 
علــى اليابســة وعــدم الغــرق فــي المــاء، ويســتمر الميســر بوضــع الموســيقى وتوقيفهــا بتقليــل المســاحة شــيئًا 

فشــيئًا، حتــى ينحصــر عــدد الطــالب برقعــة صغيــرة مــن الشــاطئ.

هدف النشاط: 

يســاعد النشــاط فــي تكويــن نــوع مــن التعــاون بيــن الطــالب، وعنــد تقلــص مســاحة الشــاطئ مــن حولهــم 	 
عليهــم مســاعدة بعضهــم البعــض واالتــكال علــى بعــض مــن األجــل عــدم الســقوط والغــرق.

يســاعد الطــالب علــى التقــارب مــع بعضهــم وعلــى تقويــة الروابــط والثقــة بيــن المجموعــة، وتعزيــز العمــل 	 
الجماعــي وبنــاء الفريق.

A3 و ســماعة 16          المواد: أوراق   - 6 30          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

أنشطة التعبير عن المشاعر و النفس.

تهــدف نشــاطات التعبيــر باســتخدام الفــن لفهــم مشــاعر الطــالب ولفتــح المجــال لهــم للتعبيــر عــن مشــاعرهم 
بحريــة، فهــم يعبــرون بطريقــة أســهل عــن طريــق الفــن، وهــي وســيلة للطــالب للتفريــغ عــن أنفســهم، بحيــث 
يكمــن دور الميســر  فــي اإلصغــاء وال يجــوز فيهــا تحليــل الطــالب أو الحكــم عليهــم. وتعمــل هــذه النشــاطات 
ــارب  ــن التق ــا م ــب نوًع ــة،  وتجل ــية واليومي ــات النفس ــض الضغوط ــن بع ــغ ع ــي التفري ــاعدة الطــالب ف بمس

والدعــم بيــن أفــراد المجموعــة.
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مشــاركة و تعــارف بين الطالب.. 1

يجلس الميسر مع الطالب في دائرة ويستفسر عن يومهم ويصغي إليهم.. 1
يقــوم الميســر بتوزيــع األوراق واأللــوان علــى الطــالب، ويطلــب مــن كل واحــد منهــم أن يقــوم برســم صــورة تعبــر . 2

عنــه بوقــت زمنــي معيــن )مثــاًل: 15 دقيقــة(. 
ــع الطــالب إلــى مجموعــات مــن اثنيــن )ويتجنــب الميســر . 	 ــد انتهــاء الطــالب مــن الرســم، يقــوم الميســر بتوزي عن

وضــع األصدقــاء فــي نفــس المجموعــة(، ويســأل كل مجموعــة أن تعبــر عــن مــا قامــوا برســمه وأن يشــاركوا مــع 
ــة  ــة معين ــدة زمني ــم الميســر م ــم..( ويعطيه ــات، أحالمه ــون؟ الهواي ــاذا يحب ــاُل: م ــم )مث ــم البعــض معلوماته بعضه

ــق(. ــاًل: 10 دقائ )مث
بعــد انتهــاء الطــالب، يجلــس الميســر مــع الطــالب فــي دائــرة ويطلــب مــن كل مجموعــة بالمشــاركة؛ بحيــث يقــوم . 	

الفــرد األول بالمجموعــة بمشــاركة مــا شــاركه معــه  الفــرد الثانــي بالمجموعــة، ويقــوم الفــرد الثانــي بمشــاركة مــا 
شــاركه معــه الفــرد األول مــن المجموعــة،  ويصغــي الميســر إلــى مــا يقولــه الطــالب.

16          المواد:أقــالم و أوراق و الوان  - 10 28          أعمــار الطــالب:   - 6 عــدد الطــالب: 

جزيرة المشــاعر.. 2

يقــوم الميســر بتحضيــر لوحــة تحتــوي علــى أنــواع المشــاعر المختلفــة علــى شــكل مكتــوب أو رســومات . 1
)فــرح، حــزن، ملــل، غضــب، المبــاالة..(، ويقــوم بتعليقهــا أمــام الطــالب.

يجلــس الميســر والطــالب فــي دائــرة، ويبــدأ المعلــم مــن الطالــب بــأول الدائــرة ويســأله أن يختــار إحــدى . 2
المشــاعر الموجــودة علــى اللوحــة للتعبيــر عــن شــعوره فــي ذلــك اليــوم، ويســأل الميســر الطالــب إن كان 
يريــد مشــاركة مشــاعره مــع المجموعــة )مثــاًل: لمــاذا يشــعر بالســعادة؟( ويعطيــه حريــة التعبيــر، ومــن ثــم 

ينتقــل للطالــب الــذي يليــه.

16          المواد:لوحة المشــاعر  - 10 10          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 
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األسرار.. 	 صندوق 

يجلــس الميســر والطــالب فــي دائــرة، ويبــدأ نقــاش حــول المشــاعر وكيــف يعبــر الطــالب عمــا يشــعرون . 1
بــه، ولمــن، ومتــى، ولمــاذا يشــعرون بمشــاعر معينــة، ويســتمع المرشــد للطــالب. 

يقــوم الميســر بتوضيــح النشــاط، بحيــث يقــوم بتوزيــع أوراق وأقــالم علــى المجموعــة، ويطلــب مــن كل . 2
طالــب أن يكتــب عــن موقــف أو مشــكلة خاصــة ال يريــد طرحهــا بشــكل علنــي علــى الورقــة، ودون كتابــة 

االســم، وعنــد االنتهــاء مــن الكتابــة يضــع كل منهــم ورقتــه فــي صنــدوق األســرار. 
عنــد انتهــاء المجموعــة مــن الكتابــة، يبــدأ الميســر بأخــذ ورقــة تلــو األخــرى مــن الصنــدوق ومناقشــتها مــع . 	

الطــالب، بحيــث يشــجع الطــالب علــى إبــداء رأيهــم بخصــوص كل ورقــة ويشــارك الطــالب بالنقــاش مــع 
التأكيــد علــى احتــرام مــا تــم كتابتــه واحتــرام آراء بعضهــم البعــض.

16          المواد:أقــالم و أوراق و صندوق  - 9 20          أعمــار الطــالب:   - 10 عــدد الطــالب: 

التعبير بإســتخدام الرســم.. 4

يجلس الميسر في دائرة مع الطالب ويستفسر عن حالهم في ذلك اليوم ويستمع إليهم.. 1
ــع الطــالب، ويســأل الطــالب أن يقومــوا برســم . 2 ــى جمي ــوان عل ــالم وأل ــع أوراق وأق ــوم الميســر بتوزي يق

ــوه مــع إعطائهــم المســاحة والوقــت  ــوم، أو مكانهــم المفضــل، أو رســم شــيء يحب ــك الي ــي ذل مزاجهــم ف
ــام بذلــك.  الكافــي للقي

بعــد انتهائهــم مــن الرســم، يقــوم الميســر بالرجــوع إلــى الدائــرة ويســأل كل طالــب منهــم؛ مــاذا رســم؟ ومــاذا . 	
تذكــر الطالــب عنــد الرســم وكيف شــعر؟.

يمكن تطبيق النشاط باستخدام المعجون والتشكيل بداًل من الرسم. 	 

16          المــواد: أقالم و أوراق و ألوان  - 6 35          أعمــار الطــالب:   - 2 عــدد الطــالب: 
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الرســم الجماعي.. 5

يجلس الميسر في دائرة مع الطالب ويستفسر عن حالهم في ذلك اليوم ويستمع إليهم.. 1
يقــوم الميســر بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات، بحيــث تتكــون كل مجموعــة مــن 5 طــالب، ويقــوم بتوزيــع . 2

كرتونــة كبيــرة وألــوان علــى كل مجموعــة، ويبــدأ بالتعليمــات؛ وهــي أن علــى كل مجموعــة أن تقــوم برســم 
لوحــة جماعيــة  دون التواصــل مــع بعضهــا بالــكالم، ويعطــي الميســر وقــت زمنــي كافــي لهــم. 

ــس . 	 ــم، يجل ــن الرس ــالب م ــاء الط ــت وانته ــاء الوق ــد انته ــم وبع ــالب بالرس ــن الط ــة م ــدأ كل مجموع تب
الطــالب فــي الدائــرة مجــدًدا؛ ويبــدأ الميســر بســؤال الطــالب عــن الرســمة؛  فيســأل مــاذا رســموا؟، وكيــف 
قامــوا بالتواصــل مــع بعضهــم مــن غيــر كالم؟، كيــف كان شــعورهم؟، وكيــف كان شــعورهم عنــد بدأهــم 
بالرســم؟، وكيــف كان عندمــا أنهــوا الرســمة؟. يحــاول الميســر أن يجعــل جميــع أفــراد المجموعــة تشــارك 

فــي الحديــث.

16      المواد:أقــالم, كرتون و ألوان جواش  - 6 25      أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

ــم مع الموسيقى. . 6 الرس

يستفسر الميسر عن حال الطالب في ذلك اليوم ويصغي إليهم.. 1
يقــوم الميســر بتوزيــع أوراق وألــوان علــى الطــالب، وعنــد بــدأ الطــالب بالرســم يشــغل الميســر موســيقى . 2

ــة  ــدة معين ــت لم ــس الوق ــيقى بنف ــك الموس ــوم الطــالب بالرســم والســماع لتل ــبقًا؛ فيق ــة محضــرة مس هادئ
)مثــاًل: 15 دقيقــة(، يقــوم الميســر بإيقــاف الموســيقى ويطلــب مــن الطــالب تســمية تلــك الرســمة بمــا يــروه 

مناســبًا. 
ــدة  وأن يقومــوا بالرســم، ويشــغل الميســر موســيقى . 	 ــة جدي ــب الميســر مــن الطــالب أن يأخــذوا ورق يطل

صاخبــة وقويــة محضــرة مســبقًا، بحيــث يســمع الطــالب للموســيقى خــالل الرســم لمــدة معينــة )مثــاًل: 15 
دقيقــة(، وعنــد انتهــاء الوقــت يقــوم الميســر بإيقــاف الموســيقى ويطلــب مــن الطــالب تســمية  تلــك الرســمة. 

يجلــس الميســر مــع الطــالب فــي دائــرة ويقــوم بســؤالهم عــن رســوماتهم، وبمــاذا شــعروا عندمــا قامــوا . 	
برســم كل منهــا؟، ومــاذا تذكــروا عنــد الرســم؟، ولمــاذا قامــوا بتســميتها بذلــك االســم؟.
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العالقة بين الوالدين والطفل. 

ــتماع للطفل. 	  االس

بنــاء عالقــة صحيــة وقويــة مــع أطفالنــا يبــدأ بإبــداء االهتمــام واإلصغــاء لمــا يقولــه الطفــل؛ ممــا يشــعره 
بالقبــول وبأهميــة وجــوده، فاالســتماع للطفــل هــو حــق مــن حقوقــه، ومهمــا كان األمــر الــذي أراد طرحــه، 
علــى الوالديــن االنتبــاه إلــى ردود أفعالهــم لمــا يقولــه الطفــل وتعزيــزه عندمــا يقــوم بالتعبيــر عــن نفســه، 
ــن  ــه وبي ــافة بين ــادة المس ــى زي ــك إل ــؤدي ذل ــب ي ــض أو الغض ــام أو الرف ــدم االهتم ــوه بع ــا يبادل فعندم

الوالديــن؛ فيبــدأ بتجنــب الحــوار معهــم باحثـًـا عــن أحــد آخــر يشــعره باالهتمــام. 
تشــجيع الطفــل علــى التعبيــر وإعطــاءه المســاحة لمشــاركة مــا يحــدث معــه مــن أمــور فــي يومــه؛ يبقــي 
الوالديــن علــى إطــالع لمــا يحــدث فــي حياتــه، ولكــن فــي حــال غيــاب هــذه المســاحة قــد يتعــرض الطفــل 
للمضايقــات التــي لــن يعــرف عنهــا الوالديــن والتــي قــد تؤثــر ســلبًا عليــه، وعلــى المســتوى البعيــد؛ إن 
بنــاء أســلوب حــوار مــع الطفــل يســاعده ليصبــح مســتمع جيــد ولديــه القــدرة علــى التعبيــر عــن مشــاعره. 

أســلوب تربــوي موحد بين األب و األم.	 
اتفــاق الوالديــن علــى أســلوب التربيــة؛ أمــر رئيســي فــي وضــع أساســات وقواعــد األســرة، فعلــى األب 
ــدم  ــتغلون ع ــد يس ــًدا وق ــاء ج ــال أذكي ــبق، فاألطف ــكل مس ــم بش ــع أطفاله ــل م ــة التعام ــد كيفي واألم تحدي
ــاًل: فــي حــال رغبــة الطفــل بأمــر معيــن وفــي حــال الموافقــة مــن  الوفــاق للوصــول إلــى رغباتهــم؛ مث
أحــد الطرفيــن والرفــض مــن قبــل الطــرف اآلخــر، فذلــك ســيؤدي إلــى اســتغالل الطفــل للموقــف وســيقوم 

الطفــل بالعــودة دائمــا إلــى الطــرف المتســاهل وفــي المســتقبل هــذا ســيضعف دور الطــرف اآلخــر.  
ومــع االتفــاق علــى أســلوب التربيــة يأتــي تحديــد المســموح والممنــوع بشــكل مســبق، فــال ينتظــر الوالديــن 
ــك ســوف  ــق؛ ألن ذل ــر الئ ــوع أو غي ــه ممن ــام ب ــا ق ــى يفهــم أن م ــر مســموح  حت ــل بأمــر غي ــام الطف قي
يتســبب فــي إرباكــه، بــل علــى الوالديــن إيضــاح هــذه األساســيات شــيئًا فشــيئًا منــذ الصغــر، وأن يكــون 
هنــاك اتفــاق مســبق للممنــوع والمســموح بيــن أفــراد األســرة، وأن يكــون جــو األســرة جــو ديموقراطــي 
حــواري، وال نعنــي بالجــو الديموقراطــي؛ انعــدام الحــدود والقوانيــن بــل بوجــود أجــواء أســرية مريحــة، 

يســتطيع فيهــا الطفــل التعبيــر عــن نفســه ضمــن هــذه الحــدود. 
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العنــاد و العصبيــة عند األطفال. 	 
العنــاد ليــس دائمــا أمــر ســلبي، حيــث مــن الممكــن أن يكــون الطفــل العنيــد هــو طفــل يمتلــك شــخصية 
ورأي مســتقل، ولذلــك ال يجــب قمــع الطفــل بــل مناقشــته أكثــر وعــدم التحــدث معــه بلغــة األمــر، فمــن 
المجــدي مشــاركته فــي القــرارات وإعطــاءه عــدة خيــارات إلبــداء رأيــه، أمــا بخصــوص العصبيــة عنــد 
األطفــال؛ فهــذه التصرفــات مكتســبة مــن األشــخاص العصبييــن فــي حياتهــم بحيــث يتطبــع الطفــل مــن 
الذيــن مــن حولــه، فمــن الضــروري أن ينتبــه الوالديــن علــى تصرفاتهــم وخاصــة أمــام أبنائهــم، ويجــب 
ــى  ــس أســلوب مناســب للتعامــل مــع األمــور، ويجــب عل ــي هــو لي ــال أن األســلوب العصب ــم األطف تعلي
الوالديــن التحــدث مــع أطفالهــم عــن اســتخدامهم األســلوب العصبــي ولكــن بعــد أن يهــدأ كال الطرفيــن مــن 

الوالديــن واألطفــال. 

ــتقاللية و مشاركة الرأي.	  االس

ــاء شــخصيته فــي المســتقبل، حيــث أن  ــى بن أســلوب تعامــل الوالديــن مــع الطفــل فــي صغــره يؤثــر عل
تشــجيع الطفــل علــى القيــام باألمــور البســيطة كربــط الحــذاء أو ترتيــب غرفتــه بنفســه، ينعكــس عليــه فــي 
المســتقبل فيصبــح شــخص اســتقاللي يســتطيع االعتمــاد علــى نفســه. ولكــن فــي كثيــر مــن األحيــان يقــوم 
الوالديــن باألمــور عــن أطفالهــم بغــرض توفيــر الوقــت، وال يوفــرون المســاحة للطفــل، مــن أجــل قيامــه 
باألمــور بنفســه ممــا يجعلــه اعتمــادي، ولذلــك مــن المهــم إعطــاءه فرصــة حتــى وإن أخطــأ فــي المــرة 

األولــى والثانيــة، ألن مثــل هــذه الفــرص تعزيــز مــن إمكانــات الطفــل وتطويــر مهاراتــه. 

نظــام بيتي واضح.	 
وجــود برنامــج واضــح يســاعد أعضــاء األســرة فــي ترتيــب أمورهــم اليوميــة،  فالنظــام البيتــي يشــمل 
ــه يميــز ســاعات الدراســة  ــى الطفــل إنجازهــا ممــا يجعل ــد المهــام التــي عل تقســيم ســاعات اليــوم وتحدي
مــن ســاعات اللعــب أو النــوم، فيكــون الطفــل مــدرك لكيفيــة مســار يومــه وهــذا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى 
التخطيــط  والتنظيــم. وغيــاب هــذا النظــام يــؤدي بالتأكيــد إلــى الفوضــى فــي المنــزل ممــا يربــك األطفــال 
ويجعلهــم أكثــر مقاومــة إلنجــاز مهامهــم، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى إرهــاق الوالديــن وخاصــة بوجــود عــدة 

أطفــال فــي المنــزل. 
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 	. لعنف ا
يمكــن أن يؤثــر العنــف علــى الطفــل طــوال حياتــه، حيــث  يكــون لــه آثــار جســدية ونفســية وعقليــة طويلــة 
ــا مــا  ــة تتســم بالعنــف، غالبً ــذي ينشــأ فــي بيئ ــل ال ــاة الطفــل ومســتقبله، أن الطف ــى حي ــر عل األمــد وتؤث
يتأثــر ســلوكه وتصرفاتــه بهــذا العنــف، فتجــده يتقبلــه كســلوك عــادي ومســموح،  وهــذا يجعلــه يتعامــل 
مــع محيطــة بعدوانيــة، باإلضافــة لذلــك تجــد العديــد مــن هــؤالء األطفــال منغلقيــن علــى أنفســهم وســريعي 

الغضــب، ممــا يؤثــر علــى عالقتهــم باآلخريــن وعلــى ثقتهــم بأنفســهم.
حيــث يؤثــر العنــف علــى تفاعــل األطفــال فــي مراحــل حياتهــم المختلفــة، ففــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، 
قــد يبــدأ األطفــال المعنفيــن فــي هــذا العمــر علــى القيــام بأشــياء اعتــادوا القيــام بهــا عندمــا كانــوا أصغــر 
ســنًاً، مثــل تبليــل الفــراش، ومــص اإلبهــام، وزيــادة البــكاء، وقــد تظهــر عالمــات خــوف مثــل: التأتــأة، 
وقــد تظهــر عالمــات القلــق الشــديد مثــل قلــق االنفصــال. وفــي مرحلــة المدرســة قــد يشــعر األطفــال فــي 
هــذه الفئــة العمريــة بالذنــب وقــد يقومــون بإلقــاء اللــوم علــى أنفســهم، ويؤثــر أيضــا العنــف المنزلــي علــى 
ــى تحصيلهــم العلمــي ومشــاركتهم فــي األنشــطة  ــر أيضــا عل ــد يؤث نظرتهــم واحترامهــم لذاتهــم، ممــا ق
ــن  ــر م ــاكل أكث ــي المش ــورط ف ــه للت ــوا عرض ــات، ويكون ــن الصدق ــى تكوي ــم عل ــية، وبقدرته المدرس
ــي  ــا ف ــدة. أم ــن الشــكوى حــول الشــعور بالصــداع وآالم المع ــر م ــم الكثي ــون لديه ــد يك ــا ق ــم، كم غيره
ــد مــن المراحــل الحرجــة فــي حيــاة الطفــل فقــد يتصــرف المراهقــون الذيــن  مرحلــة المراهقــة التــي تُع
يتعرضــون للعنــف بطريقــة ســلبية، وفــي أغلــب األحيــان تكــون لديهــم عالقــات مليئــة بالمشــاكل داخــل 

أســرهم، وفــي المدرســة أيضــا، وقــد يكــون لديهــم تدنــي احتــرام الــذات.

الحــدود و الخصوصية.	 

ــل بالجســد أو  ــد تتمث ــي ق ــا، والت ــاظ عليه ــا والحف ــي يجــب احترامه ــكل شــخص مســاحته الخاصــة الت ل
بالممتلــكات الشــخصية، ويكمــن دور الوالديــن بتعريــف أطفالهــم بماهيــة هــذه المســاحة وكيفيــة الحفــاظ 
عليهــا ومــا هــي الحــدود التــي يجــب عــدم تخطيهــا، فعلــى الوالديــن المباشــرة فــي توعيــة أطفالهــم منــذ 
الصغــر علــى كيفيــة حمايــة أنفســهم، وأن يقــوم الوالديــن بتطبيــق الخصوصيــة التــي يريــدون أن يطبقهــا 
أطفالهــم، فمثــاًل ال يقــوم الوالديــن بالمســاس بأغــراض الطفــل الشــخصية كصنــدوق ألعابــه دون ســؤاله، 

فبذلــك يســتطيع تمييزالحــدود. 
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الزائدة. 	  الحركة  K
ــث  ــة. حي ــة أم مفرط ــدة طبيعي ــة زائ ــون بحرك ــوا يتصف ــم إن كان ــن أطفاله ــز الوالدي ــم أن يمي ــن المه م
يتصــف األطفــال ابتــداء مــن 5 ســنوات بحركــة وطاقــة وحيويــة كبيــرة وطبيعيــة؛ ويحتاجــون لوســيلة 
لتفريــغ طاقاتهــم كممارســة األلعــاب الرياضيــة واألنشــطة الحركيــة، ويســتطيع الوالديــن دعــم الطفــل عــن 
طريــق إعطــاءه مهــام بســيطة وإشــراكه فــي مهــام البيــت المختلفــة. أمــا فــرط الحركــة فهــو أمــر مختلــف 
وحــال شــعور الوالديــن بالقلــق حــول هــذا الموضــوع؛ يفضــل استشــارة ذوي االختصــاص وعــدم إعطــاء 

أحــكام ُمســبقة حــول الطفــل. 

ــاعدة على الدراسة.	  المس K

مــن الضــروري أن يقــوم الوالديــن بمســاعدة أطفالهــم بإنجــاز مهماتهــم عــن طريــق توفيــر أجــواء مريحــة 
وهادئــة لهــم للقيــام بهــا، ومــن المهــم القيــام بوضــع برنامــج يومــي متــوازن لألطفال بيــن المرح والدراســة 
ــد  ــم بمواعي ــى عل ــال عل ــة وضــع البرنامــج،  فيكــون األطف ــي عملي ــث يشــاركون ف ــم أوقاتهــم بحي لتنظي
الدراســة ومواعيــد اللعــب، وبذلــك تنتظــم أفكارهــم وحركتهــم، ويفضــل أيضــا أن يكــون موعــد الدراســة 
لألطفــال جميعــا فــي نفــس الوقــت وبتقليــل جميــع العناصــر المشــتتة؛ فيســود الهــدوء فــي البيــت بحيــث 
يصبــح أكثــر مالئمــة للدراســة، ويفضــل  أن ال يتزامــن موعــد الدراســة واألطفــال يشــعرون بالتعــب أو 

الجــوع أو فــي أوقــات الليــل. 
لمســاعد أطفــال المرحلــة االبتدائيــة علــى الدراســة، يســتطيع الوالديــن إضافــة عنصــر اللعــب فــي 
التدريــس فيســاهم هــذا فــي زيــادة تركيزهــم ويســاعدهم فــي فهــم المعلومــات بطريقــة أســهل، ولكــن يجــب 
تعليــم األطفــال االســتقاللية أيضــا فــي الدراســة، فيتــرك الوالديــن مجــال للطفــل أن يــدرس وحــده بتوجيــه 

وإشــراف الوالديــن حتــى يســتطيع تعلــم االعتمــاد علــى النفــس.
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ــد الخطــوات الواســعة التــي خطاهــا اإلنســان فــي شــتى المجــاالت وخاصــة مجــال التكنولوجــي، ومــا نتــج عنهــا مــن  تُع
ثــورة معلوماتيــة، دافعـًـا  قويـًـا ومحفــًزا لتطويــر المهــارات المهنيــة  لــدى معلميــن فلســطينيين متميزيــن مبدعيــن ذوي أفــق 
ورؤيــة؛ فيمــا يتعلــق بــإدارة صفوفهــم وتعاملهــم مــع شــؤون البيئــة التعليميــة، رافضيــن كل الرفــض الجمــود الــذي يلــف 
العمليــة التربويــة واألســاليب التقليديــة المتبعــة فــي إدارة الفصــول الدراســية والتــي تتمركــز حــول االهتمــام بالكــم وحفــظ 
المعلومــات ومحدوديــة التفكيــر وعــدم وجــود مســاحات كافيــة للطــالب لتطويــر مهاراتهــم الحياتيــة التــي تمكنهــم مــن إيجــاد 
طريقهــم الحقيقــي بأنفســهم دون االعتمــاد علــى اآلخريــن أو التأثــر بهــم، عــدا عــن عــدم مراعــاة الفروقــات الفرديــة مــا بيــن 

طــالب الفصــل الواحــد.  
ــل  ــى التمثي ــل ال يتشــوق إل ــه ال يوجــد طف ــه للعــب واالنطــالق، ألن ــب وحب ــق مــع طبيعــة الطال ــا تتف إن المســرح والدرام
واللعــب، األمــران اللــذان يعتمــد عليهمــا المســرح والدرامــا. كمــا يلعــب المســرح والدرامــا دوًرا مهًمــا فــي تطويــر المهارات 
الحياتيــة للطالــب، األمــر الــذي يقــود لتحســين صحتــه النفســية وتخفيــف التوتــرات التــي مــن الممكــن أن يعانــي منهــا نتيجــة 
ــذ  ــى التلمي ــم المنهــاج األكاديمــي إل ــه. يلعــب المســرح والدرامــا دوًرا أساســيًا فــي تقدي ــه اليومــي مــع محيطــه وبيئت لتفاعل
بصــورة شــيقة وجذابــة ليصبــح التلميــذ مشــاركا إيجابيًــا بــداًل مــن أن يكــون متلقيًــا ســلبيًا؛ ممــا يســاعد علــى تيســير الفهــم 

وتعميقــه فــي ذهنــه وتحســين عمليــة تحصيلــه وأدائــه األكاديمــي. 
إن المســرح والدرامــا تســاعدان علــى تطويــر القصــص الخياليــة لــدى الطفــل، وتســاعده علــى التحــدث بحريــة وأريحيــة 
عــن قضايــا تتعلــق باإلحســاس والتقبــل والرفــض والوحــدة والرغبــة فــي وجــود صديــق، كمــا أنهــا تعالــج طريقــة التعامــل 
مــا بيــن مجموعــات صغيــرة، واســتطاعة الفــرد التعبيــر عــن مشــاعره. والهــدف مــن ذلــك هــو إتاحــة المجــال أمــام األطفــال 

لتفحــص بيئتهــم ومــا يحــدث فيهــا بشــكل إيجابــي، وتطويــر أســاليب بديلــة للتعامــل معهــا. 
ــرية  ــاكله األس ــل مش ــات لح ــدم اقتراح ــا، ليق ــب به ــي يرغ ــة الت ــدث بالكيفي ــل بالتح ــمحان للطف ــا يس ــرح والدرام إن المس
والشــخصية، كمــا يوفــران للطفــل الفرصــة للتعبيــر عــن نفســه مــن خــالل الحركــة، وهــي لغــة جيــدة تكشــف عــن أحاســيس 
مكبوتــة وغيــر مرئيــة. إن أهميــة الدرامــا والمســرح تتعــدى حــدود الصــف المدرســي والمدرســة إلــى البيــت، وهــو الحاضنــة 
األساســية والملجــأ اآلمــن للطفــل. حيــث إن الدرامــا والمســرح تســاعدان علــى تطويــر مهــارات االتصــال والتواصــل لــدى 
الطفــل، ممــا يســاعد فــي تعميــق عالقتــه مــع والديــه وأفــراد أســرته. كمــا أن المســرح أســلوب مــن أســاليب التفريــغ النفســي 
والجســدي؛ ممــا يطلــق طاقــات الطفــل وخيالــه فيمــا هــو مفيــد لــه وبالتالــي ينعكــس ذلــك علــى صحتــه النفســية؛ ممــا يجعلــه 

أكثــر إبداًعــا ووعيًــا وتركيــًزا وثقــة بالنفــس. 

دور المسرح والدراما في العملية التعليمية والحياة. 
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Kتوظيف مهارات المسرح في التعليم.

الكرة.. 1 تمرير 

يطلــب المعلــم مــن الطــالب الوقــوف فــي دائــرة، ويســأل المعلــم أحــد الطــالب أن يقــوم بتعــداد عــدد معيــن مــن 
عناصــر الــدرس، مــع إمكانيــة إضافــة حالــة معينــة يتــم تثبيتهــا للكــرة )مثــاًل: ســاخنة، بــاردة، ثقيلــة، لينــة..(، 
وعنــد  بــدء الطالــب فــي التعــداد، علــى الطالــب الــذي علــى يمينــه أن يمــرر الكــرة إلــى مــن يقــف بجانبــه مــع 
الحفــاظ علــى حالــة الكــرة ليمررهــا للطالــب التالــي حتــى تصــل عــن طريــق التمريــر إلــى آخــر طالــب )بحيــث 
يقــف علــى يســار الطالــب الــذي يقــوم بالتعــداد(، وفــي ذلــك الوقــت علــى الطالــب الــذي بــدأ بالتعــداد االنتهــاء 
مــن تعــداد العناصــر قبــل انتهــاء الطــالب مــن تمريــر الكــرة ووصولهــا إليــه، ومــن ثــم يبــدأ دور الطالــب التالــي. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة/ اللغــة اإلنجليزيــة: مــن خــالل تعــداد أســماء شــخصيات، أو عناصــر أو معانــي مــن الــدرس، 	 
أو مــن خــالل تعــداد الضمائــر أو الحــروف فــي القواعــد. 

الرياضيات: من خالل ذكر جدول الضرب لرقم معين.	 
الدراسات اإلجتماعية: التعداد ممكن أن يكون المدن الفلسطينية أو أسماء دول في قارة معينة.	 
العلوم الحياتية: أنواع األشجار، أو أنواع التربة، أو أجزاء النباتات.	 

16          المواد: كرة  - 10 30          أعمــار الطــالب:   - 8 عــدد الطــالب:

الدائرة.. 2 في  األرقام 

يطلــب المعلــم مــن الطــالب أن يقفــوا فــي دائــرة، ويقــوم بتعييــن رقــم ابتــداء مــن الرقــم “1” إلــى كل طالــب . 1
حتــى ينتهــي بعــدد الطــالب. 

يبــدأ المعلــم بالوقــوف فــي وســط الدائــرة ويذكــر رقــم معيــن ضمــن األرقــام التــي قــام بتعيينهــا فــي الخطــوة . 2
األولــى، وعلــى الطالــب صاحــب الرقــم الوقــوف ســريعا فــي وســط الدائــرة بحيــث يســتبدل المعلــم،  ويذكــر 

رقــم آخــر وثــم يتــم اســتبداله بالطالــب صاحــب ذلــك الرقــم وهكــذا. 

              15  - 10 20              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة\ اللغــة اإلنجليزيــة: مــن خــالل تعييــن أفعــال أو حــروف علــى الطــالب وعندمــا يتــم ذكرهــا؛ 	 

علــى الطالــب توظيفــه فــي جملــة مفيــدة. 
الرياضيــات: حســب موضــوع الــدرس ســواء جمــع أو طــرح أو ضــرب أو قســمة، فمثــاًل الجمــع، عندمــا 	 

ــب  ــم الطال ــه ورق ــع رقم ــوم بجم ــه ويق ــم مكان ــب صاحــب الرق ــن يســتبدل الطال ــم معي ــب رق ــر الطال يذك
الســابق، ومــن ثــم ذكــر رقــم آخــر للطالــب الــذي يليــه.

حلقات األســئلة.. 	

يقــوم المعلــم بتقســيم الســبورة إلــى قســمين وفــي كل قســم يرســم دائــرة تحتــوي بداخلهــا علــى عــدة دوائــر . 1
مكونــة حلقــات وبداخــل كل حلقــة يكتــب المعلــم أســئلة مــن الــدرس. 

يقســم المعلــم الطــالب إلــى مجموعتيــن بمــا يتناســب مــع عــدد الدوائــر، وعلــى كل مجموعــة الوقــوف فــي . 2
طابــور أمــام دائرتــه علــى الســبورة.

علــى أول طالــب فــي الطابــور مــن كل مجموعــة أن يغمــض عينيــه أو أن يقــوم بوضــع عصبــة عيــن وأن . 	
يتجــه إلــى الســبورة مــاًدا يــده أمامــه ومؤشــًرا إلــى دائــرة حلقــات مجموعتــه، ومــن ثم علــى الطالــب اإلجابة 
عــن الحلقــة التــي وصــل إليهــا، وفــي حــال كانــت اإلجابــة صحيحــة تحســب نقطــة لتلــك المجموعــة، ومــن 
ثــم يرجــع إلــى نهايــة طابــور مجموعتــه ليبــدأ الطالــب التالــي مــن كل مجموعــة، ويســتمر التحــدي حتــى 
ينتهــي جميــع أفــراد المجموعــات، وفحــص أي مجموعــة جمعــت أكثــر إجابــات صحيحــة لتكــون الفائــزة. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

ــى 	  ــة: مــن خــالل وضــع أســئلة مــن نصــوص المطالعــة أو جمــل،  وعل ــة\ اللغــة اإلنجليزي اللغــة العربي
ــة.  ــق وضــع الحــرف بشــكله المناســب للمراحــل االبتدائي ــر المناســب، أو عــن طري الطــالب وضــع  الضمي

الرياضيــات: مــن خــالل وضــع بعــض المعــادالت الرياضيــة البســيطة فــي الحلقــات، ويمكــن عمــل إضافــة 	 
ــم  ــن معادالته ــت م ــي نتج ــام الت ــع األرق ــوا بجم ــة، أن يقوم ــراد المجموع ــع أف ــاء جمي ــد انته ــاط بع للنش
الرياضيــة البســيطة بشــكل صحيــح، ومــن ثــم يتــم تحديــد الفائــز بنــاًءا علــى جميــع اإلجابــات الصحيحــة. 

16          المــواد: عصبة عيون  - 6 30          أعمــار الطــالب:   - 10 عــدد الطــالب:
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القصة.. 4 ارتجال 

يطلــب المعلــم مــن الطــالب الوقــوف فــي دائــرة، ويبــدأ بروايــة جــزء مــن قصــة، ومــن ثــم يقــوم برمــي الكــرة 
لطالــب آخــر فــي الدائــرة بشــكل عشــوائي وعلــى ذلــك الطالــب روايــة الجــزء التالــي مــن القصــة، ومــن ثــم يقــوم 

بتمريــر الكــرة لطالــب آخــر ليســتكمل القصــة وهكــذا. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغة العربية\ اللغة اإلنجليزية: من خالل توظيف قصص المطالعة.  	 
الرياضيات: ممكن من خالل ذكر رقم معين وعلى الطالب ذكر مضاعفات ذلك الرقم.	 
العلوم الحياتية: عن طريق عملية البناء الضوئي، أو دورة المياه، أو عمليات التكاثف والتبخر. 	 

16          المواد: كرة  - 10 20          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

ــة بين الفئات. . 5 المنافس

يقوم المعلم بتحضير بطاقات لكلمات أو أرقام معينة تنتمي إلى فئات.. 1
يقــوم المعلــم بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات متســاوية، ويطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار حركــة خاصــة . 2

لهــا باســتخدام الجســد )رفــع األيــادي ألعلــى، القفــز فــي المــكان،  التصفيــق..(، وفــي نفــس الوقــت يقــوم 
المعلــم بتوزيــع عناويــن أو فئــات علــى كل مجموعــة. 

يقــف المعلــم أمــام المجموعــات ويرفــع البطاقــة المعــدة مســبقًا وعلــى المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا البطاقة؛ . 	
أن تقــوم بالحركــة التــي تــم االتفــاق عليهــا مســبقًا مــن قبــل المجموعــة. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

ــال أو 	  ــزات أو األفع ــواع الهم ــن أن ــات الطــالب م ــون فئ ــن أن تك ــة: يمك ــة اإلنجليزي ــة\ اللغ ــة العربي اللغ
ــر. ــوع أو الضمائ ــة أو الجم ــية والقمري ــروف أو الم الشمس الح

العلوم الحياتية: عن طريق كون الفئات من أنواع الثروات الطبيعية، أو أنواع الكائنات الحية.	 
الدراسات اإلجتماعية: فئات من القارات والدول، أو أنواع المناخ، أو أنواع السلطة أو الحكم. 	 

15          المــواد: بطاقات  - 6 30          أعمــار الطــالب:   - 10 عــدد الطــالب: 
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عكــس الكلمات.. 6

يقــف الطــالب فــي دائــرة ويقــف المعلــم فــي وســطها، يبــدأ المعلــم بذكــر كلمــة وعلــى الطــالب أن يذكــروا . 1
عكســها، فمثــاًل يقــول المعلــم “نعــم” فيقــول الطــالب “ال”، ومــن ثــم يقــول المعلــم “نعــم، نعــم، نعــم” ويقــوم 

الطــالب باإلجابــة بشــكل جماعــي بقولهــم “ ال، ال، ال”. 
عنــد فهــم الطــالب للنشــاط وإتقانــه، يســتطيع المعلــم  ذكــر عــدة كلمــات فــي نفــس الوقــت وعلــى الطــالب . 2

ذكــر عكســها جميــع الكلمــات بالترتيــب.

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة\ اللغــة اإلنجليزيــة: يمكــن اســتخدام النشــاط لعكــس أو مرادفــات أو معانــي الكلمــات، أو مــن 	 
خــالل تحويــل األفعــال مــن مــاٍض لمضــارع أو أمــر أو مــن مفــرد إلــى جمــع.  

الرياضيــات: يســتطيع المعلــم  ذكــر أرقــام معينــة وعلــى الطــالب ذكــر مضاعفاتهــا أو جذرهــا التكعيبــي 	 
أو التربيعــي. 

              12  - 7 25              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:

التواصــل بالعد.. 7

يقــف المعلــم والطــالب فــي دائــرة، ويقــوم المعلــم بتفســير النشــاط كالتالــي: علــى الطــالب البــدء بالعــد ابتــداء 
مــن 1 إلــى 10، بحيــث علــى أي طالــب أن يذكــر رقــم بالترتيــب، لكــن ال يجــوز أن يتــم  ذكــر نفــس الرقــم مــن 
قبــل أكثــر مــن طالــب فــي نفــس الوقــت، وإن تــم ذلــك فعلــى المجموعــة إعــادة النشــاط مــن البدايــة، ويســتمر 

الطــالب حتــى ينتهــون مــن العــد للـــرقم 10 دون أن يذكــر أكثــر مــن طالــب نفــس الرقــم فــي نفــس الوقــت.
يعتمــد هــذا التمريــن علــى قــدرة الطــالب فــي االتصــال والتواصــل مــع بعضهــم البعــض، ويعــزز التعــاون بيــن 

أعضــاء المجموعــة.

              16  - 8 15              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

ــام 	  ــتبدال األرق ــن اس ــوان، أو ممك ــام باألل ــتبدال األرق ــالل اس ــن خ ــة: م ــة اإلنجليزي ــة\ اللغ ــة العربي اللغ
بالحــروف أو الضمائــر )المتكلــم، المخاطــب، والغائــب( أو بالحــروف األبجديــة. 

الرياضيــات: عــن طريــق اســتخدام مجموعــات األرقــام مثــاًل: 10، 20، 0	 .. أو حســب فئــات األرقــام: 	 
آحــاد، عشــرات ومئــات. 

الدراســات اإلجتماعيــة: مــن خــالل اســتبدال األرقــام بأســماء المــدن الفلســطينية أو البــالد المحيطــة 	 
بفلســطين، أو بأنــواع التضاريــس الطبيعيــة. 

ــن 	  ــات م ــماء حيوان ــل أس ــة ؛مث ــة مختلف ــات معين ــام بحيوان ــتبدال األرق ــالل اس ــن خ ــة: م ــوم الحياتي العل
الثدييــات، أو الزواحــف، أو البرمائيــات.أو الزواحــف, أو البرمائيــات.

التفاعالت.. 8 دائرة 

يقــف المعلــم والطــالب فــي دائــرة ويمســكون بأيــدي بعضهــم البعــض، ويبــدأ المعلــم بشــرح النشــاط، وهــو أنــه 
عندمــا يذكــر مــادة صلبــة علــى الطــالب الثبــات بمســك أيــدي بعــض، وعنــد ذكــر أي مــادة ســائلة علــى الطــالب 

أن يتركــوا أيــدي بعــض، وعندمــا يذكــر مــادة غازيــة عليهــم رفــع أيديهــم بالهــواء. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة\ اللغــة اإلنجليزيــة: يســتطيع المعلــم اســتبدال حــاالت المــواد بأقســام الــكالم، أو للصفــوف 	 
االبتدائيــة يمكــن اســتبدال الحــاالت بأشــكال الحــروف حســب مكانهــا فــي الكلمــة ، وعلــى الطــالب تمثيــل 
موقــع الحــرف. أمــا فــي اللغــة اإلنجليزيــة، فيمكــن تطبيــق النشــاط باســتخدام كلمــات بالجمــع أو المفــرد أو 

بالكلمــات التــي تأخــذ معهــا “Is”  أو “Are”  بحيــث يثبــت الطــالب بأيديهــم أو يتركــوا.
الرياضيــات: يمكــن اســتخدام النشــاط عــن طريــق التمييــز بيــن األشــكال الهندســية ثنائيــة األبعاد واألشــكال، 	 

ــة األبعاد.  ثالثي
العلوم الحياتية: يمكن تطبيق التمرين عن طريق ذكر مواد موصلة أو غير موصلة للتيار الكهربائي. 	 

              15  - 10 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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ــتخراج عناصره.. 	 قراءة الدرس و اس

يقــف المعلــم  والطــالب فــي مســاحة تســمح بالحركــة، ويقــوم المعلــم بتعييــن حركــة معينــة )مثــاًل: جلــوس، . 1
رفــع األيــادي فــي الهــواء، ضــرب القــدم بــاألرض( لفئــة مــن الكلمــات )حــروف، أو أفعــال، أو أســماء(. 

يبــدأ المعلــم بقــراءة نــص مــن الــدرس وعنــد ذكــره لكلمــات معينــة علــى الطــالب أن يقومــوا بالحركــة التــي . 2
تــم تعيينهــا لــكل فئــة مــن الكلمــات. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة/ اللغــة اإلنجليزيــة: مــن خــالل تطبيــق النشــاط بنــص يحتــوي علــى أنــواع األفعــال )مــاض، 	 
مضــارع وأمــر(.

ــى الطــالب أن يقومــوا بالحــركات 	  ــام بشــكل عشــوائي وعل ــق ذكــر بعــض األرق ــات: عــن طري الرياضي
ــة. ــام معين ــد ذكــر مضاعفــات أرق ــة عن المعين

العلــوم الحياتيــة: عــن طريــق ذكــر عناصــر مــن غرفــة  الصــف وتصنيفهــا إلــى فئــات مــن فلــزات أو ال 	 
فلــزات أو أشــباه الفلــزات.

يقوم المعلم بتوزيع 	 – 6 أنواع من الفاكهة على مجموعات من الطالب.. 1
يقــف المعلــم والطــالب جميعًــا فــي دائــرة ويقــف أحــد الطــالب فــي وســطها ويذكــر صنــف مــن أصنــاف . 2

الفاكهــة التــي تــم تعيينهــا.
ــوا . 	 عندمــا يذكــر الطالــب اســم الفاكهــة، علــى الطــالب الذيــن يحملــون هــذا النــوع مــن الفاكهــة أن يتبادل

األماكــن، وبهــذا الوقــت يقــوم الطالــب الــذي ذكــر اســم الفاكهــة بأخــذ مــكان أحــد الطــالب الذيــن عليهــم 
تبــادل أماكنهــم، وبالتالــي يبقــى طالــب بوســط الدائــرة؛ وعليــه ذكــر نــوع فاكهــة آخــر لتبــدأ العمليــة مــن 

جديــد، وفــي حــال ذكــر أحــد الطــالب “كوكتيــل” علــى جميــع الطــالب فــي الدائــرة تبــادل أماكنهــم. 

              16  - 6 30              أعمــار الطالب:   - 8 عــدد الطــالب: 

              14  - 8 30              أعمــار الطالب:   - 10 عــدد الطــالب: 

10 . . كتيل كو
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توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة/ اللغــة اإلنجليزيــة: مــن خــالل اســتبدال أنــواع الفاكهــة بأنــواع الجمــوع؛ فمثــاًل عندمــا يذكــر 	 
الطالــب كلمــة »مزارعــون« كل الطــالب الذيــن يندرجــون تحــت »جمــع المذكــر الســالم« عليهــم تبــادل 

أماكنهــم، وكذلــك  فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــالل التمييــز بيــن المفــرد والجمــع وأنــواع الجمــع.
المرحلة االبتدائية: ممكن استبدال أسماء الفاكهة باأللوان. 	 

الذاكرة. . 11 تحدي 

يقــوم المعلــم بتحضيرمســبق لبطاقــات تحتــوي علــى نصــوص مــن الــدرس، ويقــوم بتقســيم الطــالب إلــى . 1
مجموعــات متســاوية )مثــاًل: 	 مجموعــات(.

يقــوم المعلــم بوضــع بطاقــة أمــام المجموعــات، بحيــث يتوجــب علــى أول طالــب مــن كل مجموعــة أن يقــوم . 2
بحفــظ مــا عليهــا ويتــم تعييــن وقــت زمنــي معيــن لذلــك )مثــاًل: دقيقــة(، وعنــد انتهــاء الوقــت يخفــي المعلــم 
البطاقــة ويعييــن وقــت زمنــي مــرة أخــرى )مثــاًل:0	 ثانيــة(،  وعلــى الطالــب األول مــن كل مجموعــة 
كتابــة  مــا ورد فــي البطاقــة بشــكل صحيــح وعلــى الســبورة قبــل انتهــاء الوقــت، والطالــب الــذي يكتــب 
اإلجابــة أســرع وبشــكل صحيــح يكســب نقطــة لمجموعتــه، ويبــدأ دور الطالــب الثانــي مــن كل مجموعــة، 
وعنــد انتهــاء المســابقة مــع كل أفــراد المجموعــات يتــم احتســاب النقــاط ويفــوز الفريــق الــذي حصــل علــى 

أكبــر عــدد نقــاط.

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغة العربية\ اللغة اإلنجليزية: من خالل تطبيق النشاط بنص يحتوي على أنواع األفعال المختلفة. 	 
الرياضيات: عن طريق كتابة القوانين الرياضية أو مسائل من جدول الضرب	 

على الطالب حفظها من البطاقات.
التالوة والتجويد: ممكن كتابة الحروف التي تندرج تحت أحكام التالوة والتجويد.	 

16          المــواد: بطاقات   - 10 30          أعمــار الطــالب:   - 8 عــدد الطــالب: 
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األشكال.. 12  

يطلــب المعلــم مــن الطــالب أن يقومــوا بالمشــي بشــكل عشــوائي فــي المــكان، وأن يقومــوا باســتغالل مســاحة 
الصــف كامــاًل، ومــن ثــم يبــدأ المعلــم بذكــر بعــض األشــكال أو العناصــر؛ وعلــى الطــالب تشــكيل مــا يذكــر 

المعلــم بأجســادهم بشــكل فــردي أو مــع المجموعــة، ويمكــن إضافــة حــاالت علــى األشــكال. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغة العربية/ اللغة اإلنجليزية: عن طريق تجسيد مفردات ومعاني النصوص.	 
الرياضيات: من خالل تجسيد األشكال الهندسية أو الكسور. 	 
العلوم الحياتية: عن طريق تجسيدهم للرياح أو األشجار أو الحيوانات أو المركبات. 	 

              14  - 6 30              أعمــار الطالب:   - 10 عــدد الطــالب: 

 مــن غير كالم.. 	1

ــى . 1 ــة األول ــن المجموع ــب م ــار طال ــدأ باختي ــن، ويب ــى مجموعتي ــالب إل ــيم الط ــم بتقس ــوم المعل يق
ــوم بشــرح العنصــر عــن  ــب أن يق ــك الطال ــى ذل ــدرس، وعل ــن ال ــه عنصــر أو نــص م ويهمــس ل
ــت  ــن بوق ــى المجموعتي ــات إل ــتخدام الكلم ــوت؛ دون اس ــد والص ــر بالجس ــل والتعبي ــق التمثي طري
ــة.  ــب نقط ــر تكس ــرف العنص ــتطيع أن تع ــي تس ــة الت ــان(، والمجموع ــاًل: دقيقت ــن )مث ــي معي زمن

بعــد انتهــاء الطالــب مــن المجموعــة األولــى، يبــدأ الطالــب مــن المجموعــة الثانيــة ويكررالنشــاط، . 2
وفــي النهايــة تجمــع النقــاط وتفــوز المجموعــة التــي حصــدت أكبــر عــدد مــن النقــاط. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة/ اللغــة اإلنجليزيــة: عــن طريــق تمثيــل الطــالب لشــخصيات مــن نصــوص المطالعــة، أو 	 
بتوظيفــه فــي القواعــد كإســم الفاعــل. 

الدراسات االجتماعية: من خالل تمثيل األدوات الزراعية، أو بعض الحضارات. 	 
الرياضيات: من خالل تجسيد األشكال الهندسية.	 

16          المــواد: منبه   - 6 30          أعمــار الطــالب:   - 10 عــدد الطــالب: 
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أنشطة إحماء و تركيز و إتصال و تواصل. 

ــة المجموعة. . 1 تحي

ــدم . 1 ــن، ضــرب الق ــق مرتي ــاًل: تصفي ــكار سلســلة مــن حــركات الجســد مــع الطــالب )مث ــم بابت ــوم المعل يق
ــا. ــى إتقانه ــا حت ــب عليه ــون بالتدري ــرة(، ويقوم ــق م ــرات، تصفي ــالث م ــع ث ــة األصاب ــرة، فرقع ــاألرض م ب

يفســر المعلــم؛ أنــه ســيقوم جميــع طــالب الصــف بهــذه الحــركات بشــكل جماعــي فــي نهايــة كل حصــة مــع . 2
إضافــة كلمــة للمجموعــة فــي نهايتهــا، ومــع رفــع األيــادي ألعلــى، وتكــون كلمــة المجموعــة مــن اختيــار 

الطــالب وتعبــر عنهــم، أو يمكــن أن يذكــر كل طالــب كلمــة تعبــر عــن مــا تعلمــه فــي مــن الحصــة. 

ــة تناســبهم، 	  ــأي طريق ــم مــع الطــالب حــركات أو كلمــات خاصــة لمجموعتهــم ب يســتطيع أن يبتكــر المعل
ــرب  ــن ق ــد م ــراد المجموعــة، فيزي ــن أف ــن الوحــدة بي ــق شــعور م ــي خل ــذا النشــاط البســيط  ف يســاعد ه

ــم البعــض.  ــن الطــالب مــع بعضه ــم والطــالب وبي ــن المعل ــة بي العالق

              16  - 8 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

الشطرنج.. 2  

يقــوم المعلــم بتقســيم الطــالب إلــى مجموعتيــن متســاويتين؛ بحيــث يقــف أعضــاء المجموعــة بجانــب بعضهم . 1
البعــض بشــكل مــوازي ومقابــل الفريــق اآلخــر؛ تاركيــن مســاحة الشــطرنج بينهم.

يفســر المعلــم أن هــدف كل مجموعــة التغلــب علــى المجموعــة األخــرى؛ عــن طريــق قيــام الطــالب بالقفــز . 2
خطــوة واحــدة إلــى األمــام لالقتــراب مــن المجموعــة المقابلــة، وفــي حــال اســتطاع أحــد طــالب المجموعــة 
مــن لمــس كتــف أحــد أعضــاء المجموعــة المقابلــة يخــرج ذلــك الطالــب ويتــرك مســاحة الشــطرنج.  يذكــر 
المعلــم التعليمــات وهــي؛ أنــه يســمح لطالــب واحــد مــن كل مجموعــة القفــز لمــرة واحــدة فقــط فــي دوره، 
ومــن ثــم يتــم االنتقــال إلــى المجموعــة الثانيــة وهكــذا، وتفــوز المجموعــة التــي اســتطاعت التغلــب علــى 
جميــع أعضــاء المجموعــة المقابلــة، مــن خــالل تنســيق حركاتهــم والتواصــل مــع بعضهــم إلنجــاز المهمــة.

يساعد النشاط الطالب بالتفكير اإلستراتيجي وعلى التعاون والتفكير ضمن الفريق.	 

              16  - 10 16              أعمــار الطالب:   - 6 عــدد الطــالب: 
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األصابع. . 4 لعبة 

يقــف المعلــم مــع الطــالب فــي دائــرة، يفســر المعلــم أن علــى كل طالــب فــي الدائــرة أن يفتــح كــف يــده . 1
اليمنــى أمــام الطالــب الــذي علــى يمينــه، والتأشــير بإصبــع الســبابة فــي اليــد اليســرى باتجــاه األســفل علــى 

كــف الطالــب المحــاذي لــه مــن اليســار. 
ــع . 2 ــاك أصب ــة إمس ــب محاول ــى كل طال ــق” عل ــول “انطل ــا يق ــه عندم ــي؛ أن ــات وه ــم التعليم ــي المعل يعط

زميلــه باليــد اليمنــى واإلفــالت مــن زميلــه  فــي الجهــة اليســرى عــن طريــق رفــع إصبعــه ألعلــى، فيخــرج 
الطالــب الــذي تــم إمســاك إصبعــه مــن النشــاط حتــى يبقــى طالــب واحــد فائــز. 

يساعد النشاط الطالب على االنتباه والتركيز.  	 

              16  - 10 20              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:

المفتاح.. 	 حارس 

يبــدأ المعلــم النشــاط باختيــار أحــد الطــالب مــن الصــف ليجلــس حارًســا علــى كرســي فــي طــرف غرفــة . 1
الصــف، وأن يضــع مفتاًحــا تحــت الكرســي، ويطلــب منــه إغمــاض عينيــه أو أن يضــع عصبــة عيــن. 

فــي الجهــة المقابلــة مــن الغرفــة يقــف باقــي الطــالب تاركيــن مســاحة فارغــة بينهــم وبيــن حــارس المفتــاح، . 2
ويحــدد المعلــم خــط االنطــالق، يفســر المعلــم ســير النشــاط؛  وهــو أن علــى جميــع الطــالب التســلل باتجــاه 
ــي حــال شــعور الحــارس  ــن ف ــاح،  ولك ــى المفت ــى الكرســي  للحصــول عل ــس عل ــاح الجال حــارس المفت
بحركــة أحــد الطــالب عليــه التأشــير باتجاهــه، فيعــود ذلــك الطالــب إلــى خــط االنطــالق ليحــاول الحصــول 
المفتــاح مــن جديــد، ويســتطيع الحــارس  ذكــر كلمــة مفتــاح مــرة واحــدة، وفــي تلــك الحالــة علــى جميــع 
الطــالب الرجــوع غلــى خــط االنطــالق، حتــى يســتطيع أحــد الطــالب الحصــول علــى المفتــاح فــي النهايــة. 

ويمكــن إعــادة النشــاط باســتبدال الطالــب الــذي حصــل علــى المفتــاح بحــارس المفتــاح. 

يســاعد هــذا النشــاط فــي زيــادة روح التعــاون والعمــل الجماعــي بيــن الطــالب، كمــا أنــه يســاعد فــي تنميــة 	 
مهــارات االتصــال والتواصــل بيــن المجموعــة.

16          المــواد: مفتاح، عصبة عين، كرســي  - 10 25          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 
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عرض الدرس عن طريق القصة. 

قــراءة موضوع الدرس عن طريــق رواية قصة. . 1

يكمــن دور المعلــم هنــا بجــذب انتبــاه الطــالب لقصــة الــدرس بعــرض أحداثهــا بشــكل شــيق، عــن طريــق تعديــل 
نبــرة الصــوت ومــداه بنــاًءا علــى الشــخصية والظــروف التــي تمــر فيهــا، مــع التركيــز علــى الحالــة والشــعور 
ــتخدام  ــع اس ــريع أو بطــيء أو م ــكل س ــة القصــة بش ــن أيضــا رواي ــاس..(،  ويمك ــأس، حم ــزن، ي ــرح، ح )ف
ــم إبــراز هــذه الشــخصية  الهمــس أو رفــع الصــوت بمــا يتناســب مــع مضمــون الــدرس، بحيــث يحــاول المعل
وصفاتهــا وتصويرهــا للطــالب باســتخدام مصطلحــات قريبــة وســهلة منهــم، وبإمــكان المعلــم أن يســأل الطــالب 
عــن رأيهــم بمــا ســيحصل فــي المقطــع التالــي مــن القصــة أو أن يطلــب مــن أحــد الطــالب تمثيــل مشــهد صغيــر 
منهــا، حتــى يصبــح شــرح الــدرس عمليــة  تفاعليــة أكثــر بيــن الطــالب والمعلــم،  وبهــذه الطريقــة يصبــح فهــم 

القصــة واســتيعابها عنــد الطــالب أقــوى وأفضــل. 

يمكــن تطبيــق النشــاط فــي نصــوص المطالعــة  فــي اللغــة العربيــة  واإلنجليزيــة، أو فــي مــادة االجتماعيــات 	 
أو التربيــة اإلســالمية  بروايــة األحــداث التاريخيــة، أو فــي مــادة العلــوم لتوضيــح ســير العمليــات.

تحويــل العناصر إلى شــخصيات.. 2

ــدرس  ــل عناصــر ال ــق تحوي ــة الطــالب عــن طري ــدرس وتوســيع مخيل ــح ال ــم تبســيط  وتوضي يســتطيع المعل
ــم  ــدأ المعل ــث يب ــة حــاالت لهــذه العناصــر.  بحي ــوم الطــالب بتمثيلهــا، مــع إضاف ــى شــخصيات يق ــة إل المختلف
ــي  ــع الطــالب المشــي ف ــم يذكــر اســم عنصــر،  ولجمي ــي مســاحة الصــف ومــن ث بســؤال الطــالب للمشــي ف
المــكان مــع تجســيد ذلــك العنصــر،  ومــن ثــم يســتطيع إضافــة حالــة  فتتحــول العناصــر إلــى شــخصيات. ومــن 

ــم إلــى عمــل مشــاهد بســيطة مــن شــخصيات العناصــر بمجموعــات صغيــرة مــع الطــالب. ثــم ينتقــل المعل

اللغــة العربيــة و اللغــة اإلنجليزيــة: مــن خــالل دروس قواعــد اللغــة فمثــال يســتطيع الطــالب تمثيــل كيــف 	 
يتــم تحريــك الكلمــة مــن نصــب و جــزم و رفــع و جــر فــي الحــاالت المختلفــة أو تمثيــل عناصــر الطقــس 

و الفصــول المختلفــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة.
العلوم و الحياة: من خالل تمثيل المجموعة الشمسية, أو حركة االلكترونات و الشحنات الكهربائية. 	 
 الدراسات االجتماعية: يستطيع الطالب تمثيل حاالت الدول خالل الزمن, أو التغييرات المناخية.	 
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تمثيــل الطــالب لموضوع الدرس. . 	

يقــوم المعلــم بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات، ويطلــب مــن كل مجموعــة أن تناقــش فيمــا بينهــا لتمثيــل قصــة 
الــدرس ضمــن وقــت زمنــي معيــن، ومــن ثــم عــرض نتاجهــا أمــام المجموعــات األخــرى. يســتطيع المعلــم عقــد 
النشــاط عــن طريــق تمثيــل المجموعــات للمقطــع نفســه أو مــن خــالل تقســيم موضــوع الــدرس )بدايــة، وســط، 
خاتمــة( علــى مجموعــات الطــالب، ومــن ثــم عــرض قصــة الــدرس عــن طريــق تمثيــل كل مجموعــة للمقطــع 

الخــاص بهــا علــى التوالــي حســب ســير األحــداث.  

اللغة العربية/ اإلنجليزية: من خالل نصوص المطالعة. 	 
العلــوم الحياتيــة: يســتطيع الطــالب تمثيــل التفاعــالت الكيميائيــة، أو عمليــة ســير المــواد وتركيباتهــا فــي 	 

جســم اإلنســان )الجهــاز الهضمــي، الــدورة الدمويــة..(.
التربية اإلسالمية: عن طريق توضيح كيفية الصالة، أو الحج، أو الوضوء.	 

عــرض الدرس عن طريق دمى المســرح.. 4

مــن أجــل عــرض الــدروس بطريقــة مختلفــة وشــيقة علــى الطــالب؛ وخاصــة للمراحــل االبتدائيــة، ومــن أجــل 
كســر الحواجــز بيــن المعلــم والطــالب، يســتطيع المعلــم توفيــر دميــة مســرحية يتحكــم بهــا المعلــم مــن خــالل 
حــركات يــده وأصابعــه، ومــن خــالل تعديــل نبــرة صوتــه، ويحــدد لهــا اســًما وشــخصية معينــة مختلفــة عــن 
ــم مثقــف بأمــور  ــاة صغيــرة تبحــث عــن المعرفــة، أو عجــوز حكي شــخصيته )ممكــن أن تكــون شــخصيتها فت

ــاة(، بحيــث يســتخدمها لتوضيــح بعــض األمــور أو المســائل فــي الــدروس.  الحي

يمكنكم إيجاد طريقة صنع الدمية في صفحة “70” من الدليل. 	 

ــن  ــوم بتكوي ــم يق ــن ث ــة، وم ــرد القص ــدأ بس ــدة، فيب ــة واح ــي حص ــاطات 1 و2 و3 ف ــج النش ــم دم ــتطيع المعل يس

شــخصيات مــن عناصــر القصــة ليتــم فــي النهايــة تمثيلهــا مــن قبــل الطــالب علــى شــكل مشــاهد، ومــن ثــم بشــكل 

جماعــي لروايــة وتمثيــل القصــة كاملــة.
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هنــاك نظريــات عديــدة حــول الموســيقى وأثرهــا علــى المجتمــع. فهنــاك مــن يعتقــد بــأن الموســيقى موجــودة للترفيــه فقــط 
بأشــكال متعــددة، وهنــاك مــن يــرى فيهــا الفائــدة لإلنســان بطريقــة معينــة مــن جانــب واحــد أو عــدة جوانــب، وبالطبــع هنــاك 

مــن ال يؤمــن بــدور الموســيقى فــي أي جانــب مــن الجوانــب.
مــن هنــا انطلقــت أفكارنــا بالبحــث مــن دراســة الموســيقى  مــن الناحيتيــن : أواًل؛ الموســيقى كعلــوم موســيقية بحتــه، ثانيًــا؛ 
طــرق اســتخدام الموســيقى فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة والنفســية ومــدى تأثيرهــا كعنصــر جــاذب ومؤثــر علــى األطفــال 

والمراهقيــن، ومســاعد للمربيــن.

على االطفال
مــن أهــم الصفــات التــي يشــترك بهــا األطفــال؛ هــي الفضــول والملــل، باإلضافــة إلــى حــب التميــز، ومــن هــذا المنطلــق 
جــاءت فكــرة المدخــل الموســيقي الــذي ســيلبي طمــوح األطفــال ويربطهــم مــع هــدف التعلــم والتربيــة النفســية، والنمــو الســليم 
للعقــل.إن األدوات الموســيقية واإليقاعيــة؛ هــي عبــارة عــن ألعــاب بالنســبة لألطفــال، وتلبــي روح الفضــول لديهــم، والفائــدة 
هنــا أواًل بــأن هــذه اآلالت تحتــاج لمجهــود عقلــي وحركــي يربــي الطفــل علــى تدريــب الــذكاء واالنتبــاه، ويضمــن ســالمة 
ــع  ــي جمي ــة والتأخــر ف ــه عــن االنعزالي ــت ذات ــدة بالوق ــدة عــن االنجــراف والتهــور، وبعي ــة البعي ــر المتوازن ــة التفكي طريق

نواحــي الحيــاة، ناهيــك عــن جانــب المتعــة الــذي يؤثــر علــى الطفــل بــأن يكــون منطلــق فــي الحيــاة ويزيــد ثقتــه بنفســه.
أمــا عــن حــب األطفــال للتمييــز، فعندمــا يتميــز الطفــل فــإن ثقتــه بنفســه تــزداد وتفكيــره ببقيــة أمــور الحيــاة ســيصبح ســليًما 
بشــكل أكبــر، وإذا تضــرر هــذا التميــز ســيخلق طفــل مهمــش وســلبي فــي كل جوانــب حياتــه. ومــن هنــا يأتــي دور الموســيقى 

وخصوًصــا العــزف علــى اآلالت.

على المدرسين
ــون   ــن ال يمتلك ــين الذي ــن المدرس ــد م ــأن العدي ــب؛ نالحــظ ب ــز التدري ــدارس ومراك ــى الم ــا بنظــرة ســريعة عل ــد إلقائن عن
مهــارات مســاعدة لجــذب انتبــاه الطــالب، يلجئــون إلــى أســلوبين؛ همــا؛ األول هــو الشــدة والحــزم الزائــد الــذي يخلــق توتــر 

وعصبيــة عنــد المعلــم، ومــا يتبعــه مــن مضاعفــات جســدية.
لذلــك، المطلــوب مــن بعــض التماريــن التــي ســتذكر الحقًــا بطريقــة مبســطة، أن تكــون ســالًحا بيــد المعلــم وأداة يخرجهــا 
عنــد الحاجــة لكســر الروتيــن اليومــي لــه ولألطفــال، أو إليصــال معلومــات مــن الصعــب أن تصــل لجميــع األطفــال بســهولة، 

فتكــون الحصــة عبــارة عــن تســلية مفيــدة للطرفييــن كمــا تخلــق رابــط محبــة بيــن المــدرس والطالــب. 

دور الموسيقى في العملية التعليمية و الحياة.
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األشكال اإليقاعية البسيطة و أزمنتها. 

تمثــل الصــورة أعــاله؛ كل مــن األشــكال اإليقاعيــة البســيطة، فتمثــل كل مــن األرقــام المــدة الزمنيــة للشــكل. 
ــا قراءتــه باســتخدام حــركات الجســد )التصفيــق(: فمثــاًل إذا أردن

ــاًل: عــن طريــق التصفيــق 	  الشــكل األول: )المســتديرة(:  “Whole note“تكــون بمثابــة 	 نبضــات، مث
مــرة واحــدة مــع العــد المنتظــم مــن 1 – 	.

ــاًل: عــن طريــق التصفيــق مــرة 	  ــة نبضتيــن، مث الشــكل الثانــي: )البيضــاء(: “Half note“  تكــون بمثاب
واحــدة مــع العــد المنتظــم مــن 1 –2.

الشــكل الثالــث: )الســوداء(: “Quarter note“ تكــون بمثابــة نبضــة واحــدة، مثــاًل: عــن طريــق التصفيــق 	 
مــرة واحــدة تمثــل العــد إلــى 1.

الشــكل الرابــع: )ذات الســن(:  “Eighth note“تكــون بمثابــة نصــف نبضــة، مثــاًل: عــن طريــق التصفيق 	 
مــرة واحــدة بنصــف زمــن النغمة.

الشــكل الخامــس: )ذات الســنين(:  “Sixteenth note“ وتكــون بمثابــة ربــع نبضــة، مثــاًل: عــن طريــق 	 
التصفيــق مــرة واحــدة بربــع زمــن النغمــة.

بعض مفاهيم اإليقاع البسيط.

اإليقاع: عبارة عن نبضات في زمن معين.  	
حــركات إيقاعــات الجســد: حــركات إيقاعيــة منتظمــة بشــكل متكــرر مــع التركيــز علــى االنتظــام بالضربــات، مــن  	

خــالل المــدة الزمنيــة للحركــة وســرعة الحــركات.
أمثلــة علــى حــركات الجســد اإليقاعيــة: التصفيــق، فرقعــة األصابــع، ضــرب اليديــن علــى أجــزاء مختلفــة مــن الجســم 
)الصــدر، الفخذيــن، الخديــن(، ممكــن اســتبدال حــركات الجســد اإليقاعيــة بــاآلالت الموســيقية اإليقاعيــة، أو بــاآلالت 

اإليقاعيــة التــي يصنعهــا الطــالب. 
المــدة الزمنيــة لإليقــاع: هــي المــدة الزمنيــة التــي يتطلبهــا اإليقــاع ويمكــن قراءتهــا وكتابتهــا عــن طريــق األشــكال  	

اإليقاعيــة البســيطة المذكــورة ســابقًا. 
المقاطع اإليقاعية: هي مقاطع تحتوي أكثر من شكل إيقاعي لتكوين لحن بسيط.  	
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مثال توضيحي لتعريف الطالب لكيفية قراءة اإليقاع من خالل رسم األشكال الهندسية: 

عنــد وجــود دائــرة فــي المربــع يتــم قــراءة اإليقــاع بنبضــة واحــدة، وعنــد وجــود مربــع فــارغ يتــم الســكوت بمــدة زمنيــة لنبضــة 
واحــدة وهكــذا.

السلم الموسيقي.
ــع النغمــات الموســيقية األساســية والبســيطة. توضــح الصــورة  ــى الســلم الموســيقي لمعرفــة مواق مــن المهــم تعريــف الطــالب عل
باألســفل مواقــع النغمــات الموســيقية علــى الســلم الموســيقي،  والتــي تبــدأ بعــد مفتــاح »الصــول« فــي يســار الصــورة، بحيــث يتــم 
قــراءة النغمــات مــن »دو« أســفل اليســار وحتــى »دو« فــي أعلــى اليميــن، وعنــد القــراءة يجــب مراعــاة المــدة الزمنيــة اإليقاعيــة، 
ــى  ــا الســلم الموســيقي )عل ــع درجــة الصــوت كلمــا صعدن ــدأ الصــوت منخفًضــا وترتف ــث يب ــدرج الصــوت، بحي ــى ت ــة إل باإلضاف
الطــالب الفهــم أن ارتفــاع درجــة الصــوت ال يعنــي الميــل إلــى الصــراخ(، وعنــد قــراءة الســلم الموســيقي نــزواًل يتــم البــدء مــن 

»دو« فــي اليميــن نــزواًل بدرجــة الصــوت ووصــواًل إلــى »دو« بأســفل اليســار. 

KK.مثال على نغمات ذات أزمنة مختلفة على السلم الموسيقي

دو
رى مي فا

ال
صول

سي
دو

43



أنشطة موسيقية و إيقاعية. 

ــاع بالعد.. 1 تعريف اإليق

يجلس المعلم مع الطالب في دائرة، ويبدأ المعلم وحده بالعد من 1 – 10 مع الحفاظ على اإليقاع. . 1
يقوم المعلم والطالب بالعد من 1 – 10 مع الحفاظ على اإليقاع الذي بدأ به المعلم.. 2
يبــدأ المعلــم بالعــد بصمــت عــن طريــق اإلشــارة باألصابــع فقــط، ويطلــب مــن الطــالب العــد بشــكل صامــت . 	

معــه، مــع المحافظــة علــى اإليقــاع ومــن خــالل االســتدالل بإشــارات المعلم. 
يطلــب المعلــم مــن كل مــن طالــب أن يختــار عــدد معيــن بيــن 1 – 10، وبعــد قيــام الطــالب بذلــك يبــدأ . 	

ــق مــرة  ــوم بالتصفي ــب أن يق ــى كل طال ــط بأصابعــه، وعل ــم بالعــد بصمــت مــرة أخــرى مؤشــًرا فق المعل
واحــدة عندمــا يأتــي دور الرقــم الــذي قــام كل منهــم باختيــاره ُمســبقًا، بإمــكان الطــالب اســتخدام حــركات 

إيقاعيــة أخــرى بالجســد.

              16  - 6 35              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:

ــة و القصيرة. . 2 األصوات الطويل

يبــدأ المعلــم بكتابــة بعــض الخطــوط علــى الســبورة: خــط كامــل ويمثــل المــد فــي لفــظ الصــوت ) ____ (، . 1
وخــط متقطــع ويمثــل مــد الصــوت ثــم االنقطــاع ) __ __ __ (، ونقــاط تمثــل لفــظ الصــوت مــرة واحــدة 
لــكل نقطــة )....(، ويســتطيع جمــع عــدة خطــوط ونقــاط فــي نفــس الخــط )__ . . . _ _ (، يرســم المعلــم 
ــي الخــط  ــة ف ــار القم ــم اعتب ــاع مســتوى الصــوت وانخفاضــه، فيت ــل ارتف أيضــا خطــوط كالموجــات تمث

كمؤشــر الرتفــاع الصــوت بحيــث يتــدرج الصــوت بيــن المنخفــض والمرتفــع. 
يعيــن المعلــم حــرف معيــن ليتــم لفظــه بطــرق مختلفــة وبمســتويات مختلفــة، والــذي يســاعد بــدوره علــى . 2

كيفيــة التحكــم بالنفــس. 

              12  - 6 35              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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اإليقاع.   . 3 أوركسترا 

يقــوم المعلــم بتقســيم الطــالب إلــى 	 مجموعــات، ويقــوم بوضــع 	 كراتيــن ملونــة بألــوان مختلفــة علــى . 1
األرض، ويقــوم بربــط  كل لــون مــع حركــة إيقاعيــة معينــة )مثــاًل: الكرتونــة الخضــراء: تصفيــق، 
الكرتونــة الصفــراء: ضــرب القــدم بــاألرض، الكرتونــة الحمــراء: ضــرب اليديــن علــى الفخذيــن(، ومــع 

ــد زمــن إيقاعــي معيــن.  تحدي
يفســر المعلــم النشــاط؛ أنــه عندمــا يخطــوا علــى أي مــن الكراتيــن الملونــة، علــى مجموعــة الطــالب التــي . 2

ــم  ــوم المعل ــة يق ــة بنفــس الزمــن اإليقاعــي، وبهــذه الطريق ــوم بحركتهــا اإليقاعي ــون أن تق ــك الل تنتمــي لذل
بتغييــر خطواتــه علــى الكراتيــن المختلفــة ليخــرج الطــالب أصواتًــا إيقاعيــة تتناســب معهــا. 

15          المواد: كراتيــن ملونة  - 10 25          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب:

الحفــاظ على اإليقاع.. 4

يطلب المعلم من الطالب أن يختار كل واحد منهم حركة إيقاعية خاصة به باستخدام الجسد. . 1
يجلــس المعلــم مــع الطــالب فــي دائــرة، ويبــدأ المعلــم بالقيــام بحركــة إيقاعيــة معينــة وبمــدة زمنيــة إيقاعيــة . 2

ــة الخاصــة مــع  ــه اإليقاعي ــوم  بحركت ــرة أن يق ــى يســاره بالدائ ــذي عل ــب ال ــى الطال ــم عل ــة، ومــن ث معين
الحفــاظ علــى نفــس اإليقــاع التــي بــدأ فيهــا المعلــم. 

بعد تنفيذ جميع الطالب في الدائرة للنشاط بالمدة الزمنية المعينة، يتم إضافة إيقاع جديد.. 	

              15  - 10 25              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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ــماء باإليقاع.. 6 تعريف األس

يجلــس المعلــم والطــالب فــي دائــرة، ويقــوم المعلــم بتعريــف النشــاط عــن طريــق تطبيــق حــركات إيقاعيــة . 1
بوقــت زمنــي معيــن، ثــم يقــوم بتقســيم جملــة التعريــف )مثــاًل: “اســمي محمــد”( حســب اإليقــاع مثــاًل: تقســيم 
ــى الرجــل  ــي” )ضــرب عل ــع(، 2 “م ــة األصاب ــى 	 مقاطــع: 1 “أس” )فرقع ــد( إل ــة )اســمي محم الجمل

اليمنــى(، 	 “محمــد” )تصفيــق(.
فــي المرحلــة األولــى، يبــدأ أول طالــب بالتعريــف عــن اســمه بنفــس الطريقــة مــع الحفــاظ علــى اإليقــاع، . 2

وتقــوم المجموعــة بتكــرار مــا قــام بــه الطالــب، ومــن ثــم يتــم االنتقــال إلــى الطالــب الــذي يليــه. 
بعــد االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى مــن النشــاط، تقــوم المجموعــة بنفــس الحــركات اإليقاعيــة مــن المرحلــة . 	

األولــى، ولكــن مــع اســتبدال االســم بحركــة إيقاعيــة خاصــة بــكل طالــب، علــى أن يقــوم كل طالــب بتكــرار 
حركــة الطالــب الــذي ســبقه؛ ثــم ابتــكار حركــة خاصــة فيــه.

فــي المرحلــة األخيــرة مــن النشــاط، يقــوم جميــع أفــراد المجموعــة بتطبيــق جميــع الحــركات اإليقاعيــة مــن . 	
المرحلــة الثانيــة التــي قــام بهــا كل طالــب بشــكل متتابــع.

              15  - 11 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:

الحيوانات.. 5 أصوات 

يرســم المعلــم بعــض الحيوانــات )نحلــة، قطــة، كلــب، عصفــور..(  علــى الســبورة، ويعيــن لــكل حيــوان . 1
مــدة زمنيــة إيقاعيــة معينــة.

ــك . 2 ــة تل ــون بإضاف ــم يقوم ــن ث ــات، وم ــذه الحيوان ــوات ه ــد أص ــوا بتقلي ــالب أن يقوم ــم الط ــأل المعل يس
ــة.  ــة معين ــرعات إيقاعي ــالب بس ــا الط ــام به ــي ق ــوات الت األص

ومــن ثــم يقــوم المعلــم والطــالب بقــراءة  تلــك األصــوات أو غنائهــا بشــكل إيقاعــي منتظــم، بنــاًءا علــى . 	
المــدة الزمنيــة والســرعة اإليقاعيــة التــي تــم تعيينهــا.

              10  - 6 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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ــات إيقاعية.. 7 ــالب لمقطوع تطبيق الط

ــف؛ ولكــن . 1 ــكل مجموعــة مقطــع إيقاعــي مختل ــب ل ــى مجموعــات، ويكت ــم بتقســيم الطــالب إل ــوم المعل يق
ــة مســتخدم الزمــن اإليقاعــي “نبضــة”.  جميعهــم ضمــن زمــن محــدود مكــون مــن 8 أشــكال إيقاعي

يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات، ويتم توزيع مقطع إيقاعي لكل مجموعة.. 2
ــم أن علــى الطــالب تطبيــق المقطــع اإليقاعــي مســتخدمين حــركات إيقاعيــة جســدية خاصــة . 	 يفســر المعل

بهــم، ويعطــي المعلــم مــدة زمنيــة معينــة )مثــاًل: 10 دقائــق( للقيــام بذلــك.
يعــرض الطــالب المقطــع اإليقاعــي أمــام المجموعــات األخــرى، أو تســتطيع المجموعــات الطالبيــة . 	

ــل. ــيقي متكام ــي موس ــع إيقاع ــة مقط ــون النتيج ــث تك ــي، بحي ــيقية بالتوال ــع الموس ــرض المقاط ع

 16  - 12 35          أعمار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:

حركات فــي الطابور.. 8

يقســم المعلــم الطــالب إلــى مجموعــات متســاوية، بحيــث تتكــون كل مجموعــة مــن 5 طــالب،  ويطلــب . 1
مــن كل مجموعــة الوقــوف فــي طابــور. 

يضع المعلم التعليمات، وتكون كاآلتي: . 2

عنــد التصفيــق لمــرة واحــدة، علــى أول طالــب فــي الطابــور مــن المجموعــة أن يســتبدل مكانــه مــع الطالــب 	 
الــذي يقــف فــي أول الطابــور. 

عنــد ضــرب القــدم بــاألرض، علــى ثانــي طالــب بالمجموعــة أن يســتبدل مكانــه بالطالــب الــذي قبــل األخيــر 	 
ــي الطابور.  ف

عند التصفيق مرتين، على الطالب الذي يقف في وسط الطابور أن يبقى مكانه ويعكس اتجاهه.	 

يبدأ النشاط عندما يبدأ المعلم بإعطاء التعليمات، ويستطيع المعلم إضافة تعليمات وحركات أخرى.. 	

16  - 8 20            أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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ــة المطر. . 	 مقطوع

يطلــب المعلــم مــن الطــالب االلتــزام بتطبيــق الحــركات التــي يقــوم بهــا المعلــم خطــوة بخطــوة؛  لتمثيــل صــوت 
هطــول األمطــار، ويبــدأ المعلــم كالتالــي: 

ثني الورقة والنفخ فيها )صوت الرياح(. . 1
فرقعة األصابع بشكل عشوائي بطيء ومن ثم يسرع تدريجيًا )يمثل بداية هطول قطرات المياه(.. 2
ضــرب أصبــع واحــد علــى كــف اليــد، ثــم  ضــرب إصبعيــن علــى كــف اليــد، ثــم ثــالث أصابــع، ثــم أربــع . 	

أصابــع، ثــم االنتقــال إلــى التصفيــق )لتمثيــل اشــتداد المطــر بشــكل تدريجــي(. 
ضرب األيدي على الفخذ )لتمثيل شدة هطول األمطار(. . 	
ضرب األقدام على األرض )هطول المطر بشكل غزير جًدا(.. 5

الســلم الموســيقي و حركات الجسد. . 10

1 . Do، Re، Mi، Fa، Sol، La، Si،( ــات الســلم الموســيقي ــى نغم ــف الطــالب عل ــم بتعري ــوم المعل يق
.)Do

يقــوم المعلــم بتعييــن كل نغمــة مــن الســلم الموســيقي مــع جــزء مــن أجــزاء الجســم؛ بهــدف ربــط النغمــات . 2
الموســيقية صعــوًدا ونــزواًل علــى الســلم الموســيقي )مثــاًل: ضــرب القدميــن بــاألرض: Do، ضــرب اليديــن 
بالفخــذ: Re، ضــرب اليديــن عالبطــن: Mi، التصفيــق: Fa، ضــرب اليــد علــى الصــدر: Sol، ضــرب 

.)Do :رفــع اليديــن ألعلــى ،Si :وضــع اليديــن علــى الــرأس  ،La :اليديــن علــى الخديــن
يقــوم المعلــم والطــالب بذكــر كل مــن النغمــات الموســيقية مــع القيــام بالحركــة التــي تــم االتفــاق عليهــا، . 	

مــع مراعــاة رفــع نغمــة الصــوت عنــد صعــود الســلم الموســيقي وخفضــه عنــد نــزول الســلم الموســيقي.

              10  - 6 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:

15          المواد: أوراق  - 6 30          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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اإليقاع.. 1 تحدي 

يقــوم المعلــم بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات، ويعيــن لــكل مجموعــة فئــة معينــة مــن الــدرس، ويطلــب . 1
مــن كل مجموعــة اختيــار حركــة إيقاعيــة جســدية مــع مــدة زمنيــة إيقاعيــة معينــة. 

يبــدأ النشــاط، يرفــع المعلــم بطاقــة لكلمــة تنتمــي إلــى إحــدى المجموعــات، وعلــى تلــك المجموعــة القيــام . 2
ــام  ــى المجموعــات القي ــات، وعل ــع البطاق ــم برف ــاع، ويســتمر المعل ــاظ اإليق ــع الحف ــة م ــا اإليقاعي بحركته

بحركاتهــا عندمــا تنتمــي الكلمــة لفئتهــا. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة\ اللغــة اإلنجليزيــة: مــن خــالل تعييــن فئــات مــن أقســام الــكالم أو أنــواع الحــروف أو األفعــال 	 
أو شــكل الحــروف فــي الكلمــة. أو فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــالل كــون الفئــات مــن الفصــول األربعــة 

أو أنــواع األفعــال، أو حســب الجمــع والمفــرد أو الحــروف.
العلــوم الحياتيــة: مــن خــالل تعييــن فئــات الحيوانــات مــن الفقاريــات أو الالفقاريــات، أو أنــواع المــواد مــن 	 

موصلــة وعازلــة. 
الرياضيات: عن طريق تعين فئات األرقام )آحاد وعشرات ومئات..(.	 

16          المــواد: بطاقات  - 10 30          أعمــار الطالب:   - 9 عــدد الطــالب:

Kتوظيف مهارات الموسيقى في التعليم. 
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توظيــف الموســيقى و الغناء في الشــعر و النصوص.  . 	

يقوم المعلم بتحضير وكتابة نص من الدرس أو شعر، ويقوم بوضع األشكال اإليقاعية لكل مقطع.. 1
ــى . 2 ــبة حت ــة المناس ــكال اإليقاعي ــع األش ــص م ــراءة الن ــة ق ــاع للطــالب وكيفي ــف اإليق ــم بتعري ــوم المعل يق

ــا  ــر إمتاًع ــدروس أكث ــوص ال ــح نص ــدية، فتصب ــات الجس ــة اإليقاع ــع إضاف ــا م ــن تطبيقه ــا، ويمك اتقانه
ــالب.  للط

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

ــن 	  ــعر. ويمك ــة أو الش ــي نصــوص المطالع ــتخدامها ف ــالل اس ــن خ ــة: م ــة اإلنجليزي ــة/ اللغ ــة العربي اللغ
ــة.  ــي اللغ ــة ف ــة أو األبجدي ــروف اللغوي ــع الح ــاط م ــق النش تطبي

الرياضيات: عن طريق تلحين جدول الضرب. 	 
العلوم الحياتية: من خالل تلحين أجزاء من الجدول الدوري أو أسماء الحيوانات وأصواتها وفئاتها. 	 

              16  - 6 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:

التعــارف مع الحــركات اإليقاعية.. 2

ــم فــي وســطها، ويعــرف عــن اســمه ويقــوم بحركــة إيقاعيــة  يقــف المعلــم والطــالب فــي دائــرة؛ ويقــف المعل
جســدية معينــة، ومــن ثــم علــى كل طالــب القيــام بالتعريــف عــن اســمه؛ والقيــام بحركــة إيقاعيــة مختلفــة وجديــدة 

حســب مكانــه فــي الدائــرة. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة/ اللغــة اإلنجليزيــة: عــن طريــق توظيــف الضمائــر أو الحــروف فــي جمــل مفيــدة أو تصريف 	 
األفعــال فــي الجمــل، بحيــث يذكرهــا الطالــب بــداًل مــن التعريــف باالســم، وكذلــك فــي اللغــة اإلنجليزية.

العلوم الحياتية: ممكن استبدال التعريف بأجزاء جسم اإلنسان أو أعضاء أجهزة جسم اإلنسان.	 

              16  - 6 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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 حلقــة اإليقاع.. 4

يجلــس المعلــم والطــالب فــي دائــرة، يقــوم المعلــم بحركــة إيقاعيــة باســتخدام الجســد بمــدة زمنيــة معينــة، ويذكــر 
كلمــة معينــة، وعلــى بقيــة الطــالب تكــرار مــا قــام بــه المعلــم، ولكــن كلٌّ فــي دوره حتــى يصــل للمعلــم مــرة 
أخــرى،  فيضيــف كلمــة جديــدة إلــى الكلمــة األولــى مــع الحفــاظ علــى الحــركات اإليقاعيــة الموزونــة، ويســتمر 

النشــاط بإضافــة كلمــات جديــدة.

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

أنــواع 	  المختلفــة، أو  أنــواع الحــروف  اللغــة اإلنجليزيــة: مــن خــالل تكــرار  العربيــة/  اللغــة 
الضمائــر المختلفــة )مثــاًل: “تصفيــق” هــو، “تصفيــق” هــو هــي، “تصفيــق” هــو هــي(. 

 	 6  	 ــق  6، تصفي  	 ــق  	، تصفي ــق  ــاًل: تصفي ــام )مث ــات األرق ــالل مضاعف ــن خ ــات: م الرياضي
.)12  9  6  	 9، تصفيــق 

              13  - 8 25              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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مثال: على بناء عمل فني موسيقي مبسط.

بعــد مشــاركة الطــالب فــي كتابــة كلمــات المقطوعــة الموســيقية، يقــوم المعلــم بالتأكــد مــن إتقــان جميــع الطــالب 
 . للنص

يقــوم المعلــم بمشــاركة الطــالب فــي إضافــة نغمــات موســيقية تتناســب مــع النــص الموســيقي، ويقــوم المعلــم . 1
ــكل  ــا بالش ــة غنائه ــة، وكيفي ــكال اإليقاعي ــيقية واألش ــات الموس ــع النغم ــا م ــب الطــالب عليه أيضــا بتدري

الصحيــح حتــى إتقانهــا، ومــن ثــم يمكــن إضافــة حــركات إيقاعيــة مناســبة. 
يقوم المعلم والطالب بغناء المقطع الموسيقي كاماًل. . 2

إبتكار مقطع موســيقي بســيط.. 5

تعتبــر الموســيقى إحــدى طــرق ترســيخ المعلومــات أو القيــم فــي ذهــن الطــالب، ويمكــن توظيفهــا فــي مختلــف 
المواضيــع وبعــدة طــرق.

ــالب  ــم الط ــه المعل ــم. يوج ــراف المعل ــالب، وبإش ــل الط ــن قب ــبة م ــيطة ومناس ــات بس ــة كلم ــالل كتاب ــن خ م
ــع  ــع ووض ــات والمقاط ــيم الكلم ــق تقس ــن طري ــا ع ــون بتوظيفه ــبة، ويقوم ــيطة ومناس ــات بس ــتخدام كلم باس
النغمــات الموســيقية البســيطة،  واإليقاعــات التــي تتناســب مــع هــذه الكلمــات التــي أبتكرهــا الطــالب، فعندمــا 
ــة  ــي العملي ــاركون ف ــم مش ــك يجعله ــدة، فذل ــة أو لقصي ــواء لقص ــات س ــكار الكلم ــهم بابت ــالب أنفس ــوم الط يق
ــع  ــم م ــم وتقاربه ــن تفاعله ــد م ــم، ويزي ــات عليه ــر المعلوم ــزز أث ــا يع ــط، مم ــتقبلون فق ــس مس ــة ولي التعليمي

ــم.  ــم وإبداعه ــة خياله ــى تنمي ــة إل ــة، باإلضاف ــم والمدرس ــع المعل ــض؛ وم ــم البع بعضه
ــام أو  ــوان أو األرق ــات أو األل ــاًل: النبات ــة )مث ــدروس المختلف ــع  ال ــي مواضي ــاط ف ــذا النش ــف ه ــن توظي يمك
ــز بعــض  ــاالت المدرســية الســنوية، أو لتعزي األفعــال(، أو عــن طريــق توظيفهــا لنشــاطات المدرســة واالحتف

ــة(.   ــة، أو الدراس ــة، أو الوطني ــراءة، أو النظاف ــل: الق ــال )مث ــدى األطف ــم ل القي

              16  - 6 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:

ونمــاء خيــراً  تطــرح  كــي  للمــاء             اشــتاقت    األرض 

وعطــاء خيــراً  وتمنــت  دعــاء                  للــه  فانشــقت 

وتخلــت فيهــا  مــا  ألقــت  هبــت                قــد  بريــاح  إذا 
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صناعة أدوات موســيقية باســتخدام مواد بســيطة.. 6

ــن 	  ــل م ــض األرز أو الرم ــة بع ــط وإضاف ــم متوس ــون لحج ــخ البال ــم نف ــل أو األرز:  يت ــات والرم البلون
ــًدا.  ــون جي ــط البال ــة،  ورب الفوه

المالعــق البالســتيكية وكــرات البينــج بونــج واألرز والالصــق: يتــم ثقــب كــرة البينــج بونــج ووضــع بعــض 	 
حبيبــات األرز بداخلهــا، ومــن ثــم وضــع الكــرة بيــن ملعقتيــن بشــكل تحتــوي الملعقتيــن الكــرة بالوســط، 
ويتــم تثبيتهــم باســتخدام  فــرد الســيليكون أو الصــق قــوي )فــي هــذه العمليــة يتــم إغــالق فوهــة الكــرة التــي 

تــم ثقبهــا عــن تثبيــت الكــرة بإحــدى الملعقتيــن(.
عبــوات الميــاه أو العصائــر الزجاجيــة وأقــالم الرصــاص: مــن خــالل ضــرب القلــم للعبــوة بشــكل خفيــف، 	 

ويمكــن مــأل العبــوات بالميــاه أو ضــرب القلــم بالعبــوة بأماكــن مختلفــة إلصــدار أصــوات مختلفــة. 
كاســات الكرتــون والحبــوب والالصــق: عــن طريــق وضــع بعــض مــن أنــواع الحبــوب أو البقــول )عــدس، 	 

أرز، فريكــة، حمــص( فــي كاســة كرتونيــة،  وإغالقهــا عــن طريــق وضــع كاســة كرتونيــة أخــرى، بحيــث 
تكــون الفوهــة مقابــل الفوهــة ويتــم إحكامهــا بالالصــق. 

              16  - 6 30              أعمــار الطالب:   - 5 عــدد الطــالب:
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أنشطة الفن
دليل المعلم في توظيف مهارات الفن في التعليم والحياة.
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يمكــن تعريــف الفــن التشــكيلي؛ بأنــه ذاك النــوع مــن الفنــون الــذي يعبــر مــن خاللــه الشــخص عــن أفــكاره ومشــاعره، حيــث 
يســعى إلــى تحويــل المــواد األوليــة إلــى أشــكال جميلــة؛ ويتــم إدراك هــذا النــوع مــن الفنــون مــن خــالل حاســة البصــر؛ 

لذلــك يســمى بالفــن البصــري، أو المرئــي. 
يعمــل الفــن علــى إيقــاظ المشــاعر والبهجــة للطفــل ألنــه يســاعده فــي التعبيــر عمــا بنفســه، فهنــاك أشــكال متعــددة يســتطيع 

الطفــل أن يعبــر فيهــا عــن نفســه.
كمــا وينمــي الفــن طريقــة التعبيــر عــن المشــاعر واالنفعــاالت لــدى األطفــال، ويســاعد الرســم والتلويــن فــي فهــم مكنونــات 
ــة  ــر لغ ــلوكياتهم، ويعتب ــض س ــية وراء بع ــل النفس ــم العوام ــيلة لفه ــر وس ــا يعتب ــاعرهم، وأيض ــم ومش ــال ودوافعه األطف

ــال لديهــم. ــر الخي ــى اكتشــاف وتطوي ــر، ويســاعدهم عل التواصــل والتفكي
وفــي العمليــة التعليميــة يســاعد الفــن علــى حــل مشــكلة العــدد الكبيــر فــي الطــالب، حيــث أن اســتهدافهم بأنشــطة فنيــة بســاعد 
علــى وصــول المعلومــة بشــكل أســرع؛ حيــث يعمــل تبســيطها وتوضيحهــا، وهــذا يســاعد علــى تثبيتهــا لــدى الطــالب، كمــا 

ويحــل مشــكلة التشــتت لــدى الطــالب، ويجعــل الحصــص أقــل ملــل، ويعــزز العالقــة بيــن الطــالب والمعلــم.
كمــا ويعمــل الفــن علــى دراســة المشــكالت الحقيقــة والتعــرف علــى أســبابها؛ مــع مراعــاة عــدم التركيــز علــى أعــراض 

ــة لوحدهــا متفــردة بذاتهــا. ــار كل مشــكلة حال ــال جوهرهــا، واعتب المشــكالت وظواهرهــا وإغف
كما يساعد على تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مزيد من التوافق النفسي والتربوي لألطفال عن طريق:

تهيئة الفرص لالستفادة من التعليم بأكبر قدر ممكن.. 1
الكشف عن قدرات وميول واستعدادات األطفال وتوجيهها بشكل جيد.. 2
إثارة الدافعية لدى األطفال نحو التعليم بشتى الوسائل الفنية.. 	
تعزيز الجوانب اإليجابية في شخصية الطفل والتعامل بحكمة مع الجوانب السلبية.. 	
الموازنة بين ما تكلف به المدرسة طالبها وما يطيقون تحمله.. 5
إثارة التنافس والتحدي بين الطفل وزمالئه وتشجيع التعاون والعمل الجماعي بينهم.. 6
ــد مــن التفاهــم والتعــاون المشــترك بينهــا حــول أفضــل الوســائل . 7 ــق المزي ــت والمدرســة لخل ــن البي ــة بي ــق العالق توثي

للتعامــل مــع الطالــب، والتعــرف علــى مشــكالته؛ ووضــع الحلــول المناســبة لــكل مــا يعــوق مســيرة حياتــه الدراســية 
والعامــة.

دور الفن في العملية التعليمية و الحياة. 
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تســاعد الدائــرة فــي فهــم واختيــار األلــوان المناســبة ألي غــرض فــي حياتنــا اليوميــة، ســواء كان ذلــك بخياراتنــا 
ــد  ــات والعدي ــم اإلعالن ــت، أو تصمي ــي البي ــاث ف ــوان األث ــد أل ــي تحدي ــاح، أو ف ــي الصب ــاء مالبســنا ف ــي انتق ف
مــن المجــاالت األخــرى، ومــن هنــا تأتــي أهميــة فهــم اللــون والدائــرة اللونيــة؛  لفهــم اختياراتنــا وحتــى يكــون 

باســتطاعتنا اختيــار التناســق اللونــي األنســب.

رسم الدائر اللونية ومزج اللون. 

األلوان دائرة  رسم 

مــن أجــل فهــم األلــوان بشــكل أعمــق، يمكــن رســم الدائــرة اللونيــة عــن طريــق رســم دائرتيــن )دائــرة كبيــرة 
وداخلهــا دائــرة أصغــر( بقلــم الرصــاص، وباإلســتعانة بالفرجــار والمنقلــة؛ يتــم تقســيمها إلــى 12 قطــاع عــن 
ــو موضــح  ــا ه ــاٍو. كم ــاع متس ــى 12 قط ــمة إل ــة مقس ــج حلق ــى تنت ــطرة، حت ــد الفواصــل بالمس ــق تحدي طري

ــة.  بالدائــرة اللوني

KKKالدائرة اللونية

تنقسم األلوان إلى ثالثة أقسام: 

األلوان األساسية: هي األلوان التي ال يمكن استخراجها من مزج ألوان أخرى. 

األلوان الفرعية: هي األلوان التي تنتج من مزج لونين أساسيين. 

ــون فرعــي  ــون أساســي ول ــج مــن مــزج ل ــي تنت ــوان الت ــة: هــي األل ــوان الثانوي األل

ــوان.  ــة األل ــى عجل ــن عل متجاوري

الدائرة اللونية. 

مسطرة      . منقلة           . فرجار           . قلم رصاص           . كرتون      د ا لمو ا
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األلوان مزج 

فــي الدائــرة اللونيــة، يفضــل البــدء بتلويــن األلــوان األساســية أواًل )األحمــر واألصفــر واألزرق( بالفرشــاة . 1
وألــوان الجــواش، ويمكــن تخفيــف كثافــة اللــون عــن طريــق تخفيفــه بإضافــة المــاء. ويتــم تلوينهــا بحيــث 

يتــم البــدء باللــون األحمــر بــرأس الدائــرة، وتتــرك 	 خانــات فارغــة بيــن كل لونيــن أساســيين.
عنــد االنتهــاء مــن األلــوان األساســية يتــم االنتقــال إلــى األلــوان الفرعيــة )األخضــر، والبرتقالــي، . 2

والبنفســجي(، ويكــون موضــع اللــون فــي الخانــة الوســطى بيــن كل لونيــن أساســيين تــم مزجهمــا تاركيــن 
قطــاع فــارغ بجانــب كل لــون فرعــي مــن الجهتيــن. بنــاًءا علــى دائــرة األلــوان يتــم المــزج بيــن كل لونيــن 

ــون الفرعــي. أساســيين لينتــج الل
 K

ــن  ــر أضعــف مــن اللوني ــون األصف ــاًل، الل ــون، فمث ــوة الل ــار ق ــن االعتب ــوان؛ يؤخــذ بعي ــد مــزج األل عن
األحمــر واألزرق، ولذلــك عنــد مــزج اللــون البرتقالــي يتــم وضــع كميــة لــون أكبــر مــن اللــون األصفــر 
ــر،  ــن األحمــر واألصف ــن اللوني ــي مناســبة بي ــون برتقال ــى تظهــر درجــة ل ــون األحمــر؛ حت ــة بالل مقارن

وكذلــك األمــر عنــد مــزج اللــون األخضــر. 
لتلويــن األلــوان الثانويــة، يكــون موقعهــا فــي دائــرة األلــوان فــي القطاعــات الفارغــة المتبقيــة، أي بيــن كل . 	

لــون أساســي وفرعــي متجاوريــن علــى العجلــة، وباإلمــكان اســتخدام األلــوان الفرعيــة التــي تــم مزجهــا 
بالخطــوة الســابقة، وبذلــك تنتــج األلــوان التاليــة: 

ه ميــا س  كأ        . يــن        تلو ة  شــا فر        . ش        ا جــو ن  ا لــو أ

أحمر + برتقالي = برتقالي محمر 	
أصفر + أخضر = أخضر مصفر 	
أزرق + بنفسجي = بنفسجي مزرق 	

برتقالي + أصفر = برتقالي مصفر 	
أخضر + أزرق = أخضر مزرق  	
بنفسجي + أحمر = بنفسجي محمر 	

تقالي بر خضــرأحمــر + أصفــر =  أ  = ق ر ز أ  + صفــر  ــجيأ أزرق + أحمر= بنفس

د ا لمو ا
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التناسق بين األلوان.
يمكننــا االســتفادة مــن عجلــة األلــوان عنــد اختيارنــا وتركيبنــا لأللــوان، فهنالــك عــدة تركيبــات لونيــة تعمــل علــى 
إبــراز اللــون بشــكل متناســق، فمثــاًل؛ إلبــراز عنصريــن أو فئتيــن يمكــن اختيــار لــون أساســي واللــون المقابــل 
ــن  ــراز عنصــر واحــد معي ــر البنفســجي. أمــا إلب ــي، أو األحمــر واألخضــر، أو األصف ــه، كاألزرق والبرتقال ل
ــوان  ــان األل ــن، ويكون ــن آخري ــار لوني ــع اختي ــو المحــور م ــون ه ــوان األساســية فيك ــار أحــد األل ــن اختي فيمك
ــي  ــر أو البرتقال ــي المصف ــاًل: األزرق مــع البرتقال ــن؛ مث ــون األساســي مــن الجهتي ــل لل ــون المقاب المجــاورة لل
المحمــر، أو باإلمــكان تقســيم الدائــرة اللونيــة إلــى نصفيــن بحيــث تمثــل الجهــة اليمنــى األلــوان الحــارة والجهــة 

اليســرى األلــوان البــاردة، فتتناســق ألــوان الجهــة البــاردة مــع بعضهــا البعــض والحــارة كذلــك. 

الرســم على السبورة.
لرسم معبر وواضح على السبورة، من المهم مراعاة بعض األمور والخطوات التالية:

ــى . 1 ــيطرة عل ــي وللس ــكل مبدئ ــع العناصــر بش ــد مواق ــًدا، لتحدي ــة ج ــادية خفيف ــوط إرش ــم خط ــدء برس الب
ــرى. ــل األخ ــاً للتفاصي ــال تدريجيً ــم االنتق ــن ث ــاحة، وم المس

استخدام أقل عدد ممكن من الخطوط لتحديد الرسمة، حتى تتم بأقل وقت ممكن.. 2
ــاة . 	 ــع مراع ــرة م ــاحات الكبي ــن المس ــد تلوي ــة عن ــي، وخاص ــكل عرض ــورة بش ــتخدام الطبش ــة اس إمكاني

ــورة.  ــب للطبش ــم مناس ــتخدام حج اس
ــة ســوداء أو أخضــر . 	 ــون الخلفي ــث أن ل ــى الســبورة معكوســة، حي ــوان عل ــار أن األل ــن االعتب األخــذ بعي

ــاه إلــى المناطــق المضيئــة  غامــق، والطباشــير بيضــاء بعكــس الرســم علــى الــورق، ولذلــك يجــب االنتب
ــاًل(.  ــون مث ــن )كالعي ــد التلوي ــة عن وليــس الغامق

ــن الطــالب، . 5 ــي ذه ــيخها ف ــم ترس ــى يت ــبورة حت ــى الس ــومات عل ــن الرس ــة لتلوي ــير ملون ــتخدام طباش اس
ويفضــل البــدء باأللــوان الغامقــة ومــن ثــم الفاتحــة، ويمكــن االســتعانة بدائــرة األلــوان لمــزج ألــوان مختلفــة 
كدمــج اللــون األحمــر مــع األصفــر إلبــراز اللــون البرتقالــي، أو تفتيــح اللــون األخضــر باللــون األصفــر 
للحصــول علــى عــدة درجــات لونيــة مثيــرة وبــارزة للطــالب، ومــن ثــم يقــوم المعلــم بإعــادة تحديــد بعــض 

الخطــوط األساســية التــي قــد تكــون مســحت مــن التلويــن. 

توطيف مهارات الفن في التعليم. 

الكتابــة على الســبورة

الرســم على الســبورة
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ــبورة. . 2 معرفة ما على الس

يقــوم المعلــم برســم عناصــر مــن الــدرس علــى الســبورة وعلــى الطــالب معرفــة الكلمــات المناســبة أو المعانــي 
التــي تتالئــم مــع هــذه العناصــر، أو العكــس بحيــث يقــوم المعلــم بذكــر كلمــة أو عنصــر وعلــى الطالــب توضيــح 
المعنــى عــن طريــق الرســم علــى الســبورة، ويســتطيع المعلــم فــي نهايــة الحصــة أن يعطــي مجــال للطــالب 

بكتابــة المصطلحــات علــى دفاترهــم مــع الرســم لترســيخها فــي أذهانهــم. 

13          المواد: طباشــير ملونة   - 6 30          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

تعييــن الكلمات على الســبورة.. 1

يرســم المعلــم نمــوذج مــن موضــوع الــدرس للطــالب، ويقــوم بتحضيــر أســئلة بنــاًءا عليــه، ومــن ثــم يقــوم . 1
بتقســيم الطــالب إلــى مجموعتيــن، ويطلــب منهــم أن يقفــوا فــي طابــور كل ضمــن مجموعتــه.

يبــدأ النشــاط، بحيــث يتجــه أول طالــب مــن المجموعــة األولــى إلــى الســبورة؛ وعليــه اإلجابــة عــن ســؤال . 2
المعلــم عــن طريــق تعييــن اإلجابــة علــى النمــوذج. 

للمراحــل االبتدائيــة، يســتطيع المعلــم تحضيــر بطاقــات اإلجابــات؛ وعلــى الطــالب أن يميــزوا الموضــع 	 
الصحيــح للبطاقــة علــى رســمة النمــوذج علــى الســبورة، وإلصاقهــا بالصــق ورقــي. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة/ اللغــة اإلنجليزيــة: مــن خــالل رســم مقاطــع مــن نصــوص المطالعــة، أو دروس الفصــول 	 
األربعــة، أو مــن خــالل معانــي الكلمــات. 

العلــوم الحياتيــة: يســتطيع المعلــم رســم نمــوذج جســم اإلنســان أو أجهــزة جســم اإلنســان، وعلــى الطــالب 	 
تمييــز موقــع األعضــاء بشــكل صحيــح علــى الســبورة.

الدراسات االجتماعية: عن طريق رسم خرائط الدول والقارات، أو عناصر المناخ.	 
الرياضيــات: عــن طريــق رســومات لتوضيــح المســائل الحســابية أو فــي دروس الكســور واألشــكال 	 

الهندســية. 

16          المواد: طباشــير ملونة   - 8 20          أعمــار الطــالب:   - 6 عــدد الطــالب: 
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رسام.. 	 أسرع  تحدي 

بعــد انتهــاء المعلــم مــن شــرح الــدرس، يقــوم بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات متســاوية، بحيــث تقــف كل . 1
مجموعــة بطابــور أمــام الســبورة وبعيــًدا عنهــا.

يبــدأ التحــدي ويتجــه أول طالــب مــن كل مجموعــة إلــى الســبورة، ويبــدأ المعلــم بســؤال الطــالب ســؤااًل . 2
مــن الــدرس؛ وعليهــم رســم اإلجابــة علــى الســبورة وتلوينهــا بلونيــن مختلفيــن، ومــن يقــوم برســم اإلجابــة 
الصحيحــة وتلوينهــا بشــكل صحيــح وأســرع يفــوز بنقطــة لمجموعتــه، ومــن ثــم يرجــع الطالــب إلــى أخــر 
الطابــور، ويبــدأ الطالــب الــذي يليــه مــن كل مجموعــة حتــى يشــارك جميــع الطــالب، فتفــوز المجموعــة 

التــي حصــدت أكبــر عــدد مــن النقــاط.

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

ــدرس، أو بأمــور 	  ــي مــن ال ــق ســؤالهم لرســم كلمــات ومعان ــة: عــن طري ــة/ اللغــة اإلنجليزي اللغــة العربي

ــة.  نصــوص المطالع
الرياضيات: عن طريق سؤالهم لرسم الكسور، أو المثلثات بالزوايا المختلفة، أو األشكال الهندسية. 	 
العلــوم الحياتيــة: عــن طريــق ســؤالهم لرســم أحــد مصــادر الطاقــة، أو نــوع نبــات معيــن، ومــن ثــم علــى 	 

الطــالب تمييــزه مــن فلقــة أو فلقتيــن.

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

ــردات 	  ــم المف ــن خــالل رس ــم م ــح المفاهي ــق توضي ــة: عــن طري ــة االنجليزي ــة أو اللغ ــة العربي اللغ
أو  الســوق،  عناصــر  أو  المنــاخ،  عناصــر  أو  الفاكهــة،  أســماء  مثــل:  الكلمــات   ومعانــي 

الــدرس. شــخصيات 
العلــوم والحيــاة: عــن طريــق رســم أجهــزة جســم اإلنســان علــى الســبورة، أو الكواكــب وتمييزهــا 	 

عــن بعضهــا باأللــوان واألحجــام.
ــاح، أو التضاريــس 	  الدراســات اإلجتماعيــة: عــن طريــق توضيــح حــاالت الطقــس أو حركــة الري

ــدول. ــة، أو خرائــط ال الجغرافي
الرياضيــات: عــن طريــق توضيــح األرقــام وتمييزهــا باأللــوان للمراحــل االبتدائية.	 

16        المواد: طباشــير ملونــة  و بطاقات  - 9 30        أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 
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إعرف ما الرســمة.. 4

يقــوم المعلــم بتقســيم الطــالب إلــى مجموعتيــن متســاويتين، يبــدأ المعلــم مــع المجموعــة األولــى ويطلــب . 1
مــن أحــد الطــالب أن يرســم عنصــر مــن عناصــر الــدرس علــى اللــوح، وعلــى بقيــة أفــراد المجموعــة أن 
تســتنتج مــا هــو ذلــك العنصــر خــالل وقــت زمنــي معيــن )مثــاًل: دقيقتــان(، وإن كانــت اإلجابــة صحيحــة 

يتــم تســجيل نقطــة لذلــك الفريــق.
ينتقــل المعلــم للمجموعــة الثانيــة؛ ويطلــب مــن أحــد أفرادهــا أن يرســم عنصــر آخــر للمجموعــة، ويســتمر . 2

المعلــم بالنشــاط بيــن المجموعتيــن، ويتــم تحديــد المجموعــة الفائــزة بنــاًءا علــى عــدد اإلجابــات الصحيحــة، 
أي علــى مجمــوع النقــاط لــكل مجموعــة.

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة/ اللغــة اإلنجليزيــة: عــن طريــق اســتخدام ورســم معانــي الكلمــات من الدرس.	 
أو 	  الزهــرة  أو  النبــات  أجــزاء  أو  الكائنــات  بيــن  التمييــز  المعلــم  يســتطيع  الحياتيــة:  العلــوم 

األشــجار. أنــواع ورق 
مــن صحــاري 	  التضاريــس  أو  الطقــس،  حــاالت  رســم  طريــق  عــن  االجتماعيــة:  الدراســات 

الــدول.  وجبــال وســهول، أو أعــالم 
الرياضيــات: عــن طريــق رســم األشــكال الهندســية، أو رســم الكســور وتمييزها.	 

16          المواد: طباشــير ملونة   - 9 20          أعمــار الطــالب:   - 10 عــدد الطــالب: 
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أواًل.. 1 يرسم  من 

الرسم على الورق أو الكرتون.

يقــوم المعلــم بتوزيــع أوراق وأقــالم وألــوان علــى الطــالب، ويفســر النشــاط؛ وهــو أنــه ســيقوم بســؤال الطــالب 
لتعــداد عناصــر مــن الــدرس، وعليهــم رســم اإلجابــة الصحيحــة وكتابــة اســم العناصــر فــي وقــت زمنــي معيــن؛ 
مثــاًل: 10 دقائــق، وعندمــا ينتهــي أي طالــب مــن ذلــك عليــه رفــع يــده مــع الرســمة، فيقــوم المعلــم بتفقــد اإلجابــة 

وتصحيحهــا إن لــزم األمــر، ويســتكمل المعلــم النشــاط بســؤال آخــر. 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:
ــى الطــالب 	  ــات، وعل ــض الكلم ــة أو بع ــر كلم ــق ذك ــة: عــن طري ــة اإلنجليزي ــة/ اللغ ــة العربي اللغ

كتابــة ورســم تضــاد أو مــرادف تلــك الكلمــات، أو باللغــة اإلنجليزيــة مــن خــالل ســؤال الطــالب 
لذكــر أدوات مــن غرفــة الصــف أو عناصــر فــي الطبيعــة.

ــب 	  ــة، أو بالطل ــرة الكهربائي ــوز الدائ ــن رم ــالب ع ــؤال الط ــم س ــتطيع المعل ــة: يس ــوم الحياتي العل
ــاه. ــر أو دورة المي ــف أو التبخ ــات التكاث ــة؛ كعملي ــي الطبيع ــات ف ــض العملي ــير بع ــم س ــم رس منه

ــا يحدهــا 	  ــن م ــق ســؤال الطــالب رســم خارطــة فلســطين وتعيي ــة: عــن طري الدراســات االجتماعي
ــا.   ــة بداخله ــس الطبيعي ــدن أو التضاري ــن الم ــدول، أو تعيي ــن ال م

12          المواد:أوراق و ألوان  - 8 30          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

الدرس.. 2 قصة  رسم 

يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات، ويعين لكل مجموعة مقطع من قصة الدرس. . 1
ــل . 2 ــب مــن الطــالب تحوي ــى المجموعــات، ويطل ــوان عل ــن أو أوراق 	A وأل ــع كراتي ــم بتوزي ــوم المعل يق

مقطــع القصــة الــذي تــم تحديــده إلــى مقطــع مصــور باســتخدام الرســم، ويعطيهــم وقــت زمنــي معيــن )مثــاًل: 
10 دقائــق(. 

بعد انتهاء الطالب من الرسم، تعرض كل مجموعة نتاجها على التوالي حتى انتهاء القصة. . 	

A3 و ألوان 16          المواد: أوراق   - 10 30          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 
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تخيــل معنى الدرس. . 	

يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات، ويطلب من كل مجموعة قراءة نص الدرس بتمعن. . 1
يــوزع المعلــم أوراق وأقــالم وألــوان علــى الطــالب، ويطلــب مــن كل مجموعــة أن تتعــاون فيمــا بينهــا وأن . 2

تقــوم بتوضيــح مــا فهمتــه مــن النــص الــذي تــم قراءتــه عــن طريــق الرســم، ويعطيهــم مهلــة زمنيــة )مثــاًل: 
20 دقيقــة(. 

بعــد انتهــاء الطــالب مــن رســم الــدرس، يطلــب المعلــم مــن كل مجموعــة أن تعــرض مــا قامــت برســمه . 	
لبقيــة المجموعــات، وأن تشــرح مــا تــم فهمــه مــن الــدرس، وكيــف تــم التعبيــر عنــه بالرســم. 

يســتطيع المعلــم تطبيــق النشــاط بشــكل فــردي؛ بحيــث يعبــر كل طالــب عمــا فهمــه مــن نــص الــدرس، ومــن 	 

ثــم مشــاركة بقيــة الطــاب بمــا قامــوا برســمه.

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغة العربية/اللغة اإلنجليزية: عن طريق نصوص المطالعة أو الشعر.	 
ــم 	  ــزة جس ــير أجه ــل: س ــة؛ مث ــات معين ــى عملي ــوي عل ــي تحت ــدروس الت ــن خــالل ال ــة: م ــوم الحياتي العل

ــار.  ــول األمط ــة هط ــان أو عملي اإلنس
الدراسات االجتماعية: عن طريق توضيح سير بعض الغزوات أو الفتوحات اإلسالمية.  	 

A3 و ألوان 16     المواد:المواد: أوراق   - 10 25     أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغــة العربيــة/ اللغــة اإلنجليزيــة: يمكــن تطبيــق النشــاط مــن القصــص أو الشــعر فــي المطالعــة.	 

العلــوم الحياتيــة: عــن طريــق وصــف تكويــن البرق والرعــد، أو مراحل اإلنبات. 	 
الدراســات االجتماعيــة: عــن طريــق وصــف ســير بعض أحــداث المعارك أو الحروب. 	 
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توضيح الدرس عن طريق التشكيل بالمعجون. 

12          المــواد: كراتيــن و معجون ملون  - 8 30          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 

بعــد االنتهــاء مــن شــرح الــدرس، يقســم المعلــم الطــالب إلــى مجموعــات ويعيــن لــكل مجموعــة موضــوع . 1
ــم مــن كل مجموعــة التعــاون  ــب المعل ــم يطل ــون، ث ــن والمعجــون المل ــا بعــض الكراتي ــر له ــن، ويوف معي
لتوضيــح الــدرس مــن خــالل اســتخدام المعجــون؛ لتشــكيل عناصــر تنــدرج ضمــن الموضــوع ومــن ثــم 

عرضــه علــى الكرتــون، ويعطيهــم وقــت زمنــي معيــن للقيــام بذلــك )مثــاًل: 15 دقيقــة(.
بعد انتهاء الوقت، تقوم كل مجموعة بعرض و تفسيراألشكال التي قامت بها ضمن الموضوع. . 2

ــم. . 4 اإلجابة عن طريق الرس

بعــد االنتهــاء مــن توضيــح الــدرس، يقــوم المعلــم بتوزيــع أوراق أو كراتيــن وألــوان لــكل طالــب، ويطلــب . 1
مــن كل منهــم رســم عناصــر تنتمــي لفئــات مــن الــدرس ويعطيهــم وقــت معيــن لذلــك )مثــاًل: 10 دقائــق(. 

بعــد االنتهــاء مــن الرســم، يقــوم المعلــم بســؤال بعــض األســئلة، أو ذكــر بعــض الفئــات التــي قــام بتحضيرها . 2
ُمســبقًا والتــي تنحصــر إجاباتهــا علــى الرســومات التــي رســمها الطــالب، وبنــاًءا علــى ســؤال المعلــم علــى 

الطــالب الذيــن تتمثــل اإلجابــة برســمتهم أن يقفــوا ويرفعــوا رســوماتهم.

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

العلــوم الحياتيــة: ممكــن أن تكــون الفئــات حســب البــذور مــن فلقــة أو فلقتيــن، ويكــون الطــالب قــد قامــوا 	 
برســم بعــض أنــواع الفاكهــة، حيــث يقــف الطــالب التــي تنــدرج فاكهتهــم تحــت إحــدى هــذه الفئــات.

الدراســات االجتماعيــة: يســتطيع المعلــم  ذكــر أســماء معالــم جغرافيــة حــول العالــم، ويكــون الطــالب قــد 	 
رســموا خرائــط القــارات فيرفــع الطــالب بطاقاتهــم عنــد توافــق المعالــم المذكــورة مــع القــارة. 

ــدد 	  ــن ع ــم ع ــئلة المعل ــون أس ــث تك ــة، بحي ــية مختلف ــكال هندس ــم أش ــتطيع الطــالب رس ــات: يس الرياضي
الزوايــا مثــاًل: “شــكل يحتــوي علــى 	 زوايــا” أو “شــكل يحتــوي علــى أكثــر مــن زاويــة قائمــة”، فيقــف 

ــات. ــك الصف ــوي رســوماتهم تل ــي تحت الطــالب الت

12          المــواد:أوراق و اقالم و ألوان  - 8 30          أعمــار الطــالب:   - 5 عــدد الطــالب: 
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وســائل تعليميــة للمواضيــع المختلفة.

تعتبــر الوســائل التعليميــة مهمــة للعمليــة التعليميــة؛ ألنهــا تســاعد المعلــم فــي توصيــل المعلومــات إلــى الطــالب 
بطريقــة مرحــة؛ وســهلة الفهــم؛ وجاذبــة النتبــاه الطــالب، خاصــة أن كانــت متقنــة الصنــع وذات ألــوان متناســقة. 
يســتطيع المعلــم مشــاركة الطــالب فــي صنــع الوســائل التعليميــة؛ ممــا يجعــل الطالــب أكثــر انخراًطــا بالعمليــة 

التعليميــة، ولكــن مــع التأكيــد أن ال يقــوم الطــالب باســتخدام أي أدوات قــد تتســبب لهــم بالحــوادث. 

قلــم رصــاص  .  قلــم فلوماســتر  .  ألواح فليــن  .  الصق ورقي  .  غراء
 ألوان غواش  .  جرائد  .  فرشــاة ألوان  .  مســطرة  .  مشــرط

يبــدأ المعلــم برســم مخطــط بســيط للجســم المــراد تشــكيله بالفليــن علــى ورق، ويتــم تحديــد حجــم الجســم . 1
وقياســاته مــع االنتبــاه إلــى المســقط العلــوي والجانبــي.

يقــوم المعلــم بوضــع ألــواح الفليــن بشــكل طبقــات فــوق بعضهــا البعــض حســب طــول وعــرض وســمك . 2
ــة واحــدة،  ــح كتل ــق الغــراء لتصب ــوم بإلصاقهــا ببعضهــا البعــض عــن طري المجســم المــراد تشــكيله، ويق
ــح عــن  ــاً بالشــكل الصحي ــى يجــف كلي ــي وتركــه حت ــق الالصــق الورق ــه عــن طري ــوم بتثبيت ــم يق ومــن ث

طريــق وضــع جســم ثقيــل عليــه لتثبيتــه. 
ــتخدام . 	 ــه باس ــم إلصاق ــذي ت ــن ال ــى الفلي ــي عل ــي والجانب ــقط األمام ــن المس ــمة م ــد الرس ــل وتحدي ــم نق يت

ــة الزوائــد الكبيــرة  ــم الفلوماســتر؛ مــع مراعــاة القياســات التــي تــم تحديدهــا ُمســبقًا، ومــن ثــم يتــم إزال قل
ــقط  ــار المس ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــة، م ــر دق ــل األكث ــى التفاصي ــا إل ــاًل تدريجيً ــرط منتق ــتخدام المش باس
ــى يكتمــل المجســم. ــا حت ــا وترتيبه ــم اســتخدام ورق الزجــاج لحــف الزواي ــم يت ــه.  ومــن ث ــي وانحناءات الجانب

عمل مجســمات مــن الفلين.. 1

توظيف النشــاط في الحصــص الصفية:

اللغة العربية/ اللغة اإلنجليزية: عن طريق عرض مواضيع نصوص المطالعة. 	 
العلوم الحياتية: من خالل عرض عملية التبخر أو عملية أو توضيح مراحل عملية البناء الضوئي. 	 
الرياضيــات: مــن خــالل اســتخدام المعجــون لرســم جــداول الضــرب بألــوان مختلفــة أو لتمثيــل الزوايــا. 	 

المختلفــة.

د ا لمو ا
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يقــوم المعلــم بنقــع قطــع الجرائــد بوعــاء فيــه مــاء، ومــن ثــم يســتخدم الفرشــاة والغــراء لتثبيــت هــذه القطــع . 	
علــى الفليــن، وإللصــاق الجرائــد بطريقــة أفضــل، يتــم دهــن الغــراء تحــت قطعــة الجريــدة وفوقهــا لضمــان 
التماســك مــن الجهتيــن، وتســتمر العمليــة حتــى يتــم تغليــف المجســم كامــاًل وثــم تركــه حتــى يجــف، )فــي 

حــال كثافــة الغــراء عاليــة باإلمــكان تخفيفــه بالميــاه(. 
بعــد االنتهــاء مــن تغليــف المجســم وجفافــه كليــاً، يســتطيع المعلــم أن يبــدأ بتلوينــه بألــوان الجــواش ويمكنــه . 5

االســتعانة بدائــرة األلــوان للوصــول إلــى النتيجــة المطلوبــة، وقــد يحتــاج المعلــم إلــى تلويــن عــدة طبقــات 
للوصــول إلــى النتيجــة المرغوبــة. 

يســتطيع المعلــم تزييــن المجســمات بعــد تلوينهــا باســتخدام مختلــف المــواد حســب رغبــة المعلــم والطــالب؛  	
ويمكــن إشــراك الطــالب فــي صنــع مجســمات الفليــن المختلفــة عــن طريــق تقســيم الطــالب إلــى 
مجموعــات؛ ممــا يعــزز مــن روح الفريــق والتعــاون بيــن الطــالب. أمــا للطــالب األصغــر ســنًّا يســتطيع 

ــن المجســم.  ــن وتزيي ــي تلوي ــم مشــاركتهم ف المعل

صنع وتوظيف مجسمات تخدم مختلف المواد. 

اللغة االنجليزية )درس الفصول األربعة(.  	

ــن، ويعلوهــا  ــة فلي ــر مــن طبق ــة مســتوية مــن أكث ــع قاعــدة متين ــق صن ــق المجســم عــن طري يمكــن تطبي
أربعــة قواطــع مربعــة مــن الفليــن؛ بحيــث تفصــل القاعــدة المربعــة إلــى أربعــة أقســام ليحتــوي الشــكل علــى 

مســاحة للفصــول األربعــة فــي كل مربــع.
ــدان  ــا بعي ــرة، وتثبيته ــن الصغي ــرات الفلي ــن أو ك ــن القط ــج م ــتاء بثل ــن فصــل الش ــم تزيي ــكان المعل  بإم
األســنان لعمــل رجــل الثلــج، أمــا لفصــل الربيــع يمكــن قــص ورود ملونــة مــن الكرتــون وتثبيتهــا بعيــدان 
األســنان أو العيــدان الخشــبية الطويلــة،  باإلضافــة إلــى إلصــاق مقصوصــات ورقيــة ملونــة مثنيــة علــى 
ــع شــمس صفــراء مــن  ــم صن ــع، أمــا فصــل الصيــف فيســتطيع المعل ــل فراشــات الربي ــن لتمث جــدار الفلي
كــرات الفليــن الصغيــرة وتثبيتهــا بجــدار الفليــن بالصــق قــوي، وإضافــة بعــض الرمــال لتمثيــل الشــاطئ، 
وبعــض الكورنيــش األزرق لتمثيــل البحــر، ولفصــل الخريــف يمكــن االســتعانة بأغصــان أشــجار جافــة 
ــل مــن  ــة لونهــا مائ ــوم مــن القطــن وقصاصــات ورقي ــة غي ــل تســاقط األشــجار بالخريــف مــع إضاف لتمث

ــل أوراق األشــجار المتســاقطة. ــي؛ ليمث ــى البرتقال األخضــر إل
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الدراسات االجتماعية )خارطة فلسطين وتضاريسها(.  	

يمكــن تطبيــق النشــاط عــن طريــق عمــل مجســم لخارطــة فلســطين؛ عــن طريــق وضــع طبقتيــن مــن الفليــن 
وقــص شــكل الخارطة.

مــن خــالل هــذا المجســم يســتطيع المعلــم تحديــد المــدن الفلســطينية، وممكــن القيــام بذلــك بتثبيــت أزرار 
ــي  ــال والت ــن الجب ــة م ــس فلســطين المختلف ــد تضاري ــم أيضــا تحدي ــكان المعل ــة، وبإم ــع كل مدين ــي موق ف
ــون البنــي، أمــا الســهول  ــه بالل ــد وتلوين ــم عــن طريــق إقامــة مرتفــع بســيط مــن الجرائ ــد يحددهــا المعل ق
فيســتطيع المعلــم أن يعبــر عنهــا باســتواء ســطحها، ويمكــن أيضــا أن يميــز المعلــم المــدن المختلفــة عــن 

تمثيــل مــا يميزهــا عــن المــدن األخــرى.

العلوم و الحياة )الكرة األرضية(. 	

ــم قصــه بشــكل  ــث يت ــن، بحي ــق مجســم كــروي الشــكل مــن الفلي ــق المجســم عــن طري ــم بتطبي ــدأ المعل يب
ــم اقتطــاع  ــى يت ــص حت ــم اســتكمال الق ــن ث ــرة، وم ــز الك ــى وســط ومرك مســتقيم باســتخدام المشــرط حت

ــة منفرجــة مــن الكــرة. زاوي
بعــد اقتطــاع جــزء مــن كــرة الفليــن وتمليســه، يتــم إضافــة الجرائــد مــع الغــراء، ومــن ثــم تلوينــه بالطبقــة 
األوليــة. يقــوم المعلــم بتلويــن طبقــات األرض المختلفــة وتمييزهــا عــن بعضهــا البعــض )القشــرة، والســتار، 
والنــواة الخارجيــة والداخليــة( فــي المقطــع الــذي تــم اقتطاعــه، ويقــوم بتلويــن األرض مــن الخــارج بألــوان 

اليابســة والمــاء.

يبــدأ المعلــم بلــوح الكرتــون؛ ويقــوم بتقســيمه بقلــم الرصــاص إلــى قســمين أو أكثــر للفئــات، بنــاًءا علــى . 1
موضــوع الــدرس.

يقــوم المعلــم بتثبيــت لــوح الكرتــون مــن الخطــوة األولــى علــى لــوح بوليجــان بإســتخدام الالصــق الســائل؛ . 2
بهــدف إتمــام لوحــة واحــدة ثابتــة. 

الفئات.. 2 لوحة 
قلــم رصــاص  .  لوح كرتــون  .  لوح بوليجان  .  شــريط الصق مــن الجهتين

A4  .  أقالم فلوماســتر  .  الصق ســائل  .  مقص د  كرتــون ملــون  ا لمو ا
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يحــدد المعلــم أشــكال تمثــل هــذه الفئــات، ويقــوم برســمها وتحديدهــا بقلــم رصــاص علــى الكرتــون الملــون . 	
ليتــم قصهــا وتلوينهــا بأقــالم الفلوماســتر، ومــن ثــم تثبيتهــا بإســتخدام الالصــق الســائل علــى القســم 

ــي اللوحــة. المخصــص لهــا ف
يقــوم المعلــم بقــص كراتيــن 	A الملونــة إلــى أربــاع مكونــا بطاقــات، ويقــوم بكتابــة عناصــر تنتمــي إلــى . 	

الفئــات التــي تــم تحديدهــا فــي اللوحــة علــى هــذه البطاقــات.
بعــد قــص جميــع بطاقــات العناصــر، يتــم تثبيــت الشــريط األول مــن شــريط الصــق الجهتين علــى خلفية كل . 5

 بطاقــة؛ والتأكــد مــن تثبيــت الجهــة األخــرى مــن الشــريط علــى لوحــة الفئــات بمــا يتناســب مــع البطاقــات.

عــن طريــق هــذه الوســيلة، يقــوم المعلــم بســؤال الطــالب عــن عناصــر الفئــات، وعلــى الطــالب أن يقومــوا 
ــوم بتحــدي  ــم أن يق ــدرج منهــا، ويســتطيع المعل ــي تن ــة الت ــح تحــت الفئ ــات بشــكلها الصحي بتثبيــت البطاق
ــات  ــن البطاق ــدد م ــر ع ــع أكب ــي تجم ــة الت ــات، والمجموع ــى مجموع ــيمهم إل ــق تقس ــن طري الطــالب ع

الصحيحــة تفــوز. 

يمكن تطبيق هذه الوسيلة بمختلف المواضيع: 

اللغة العربية/ اللغة اإلنجليزية: ممكن تقسيم الفئات حسب أنواع الحروف أو األفعال أو الضمائر. 	

ــن  	 ــى الطــالب تعي ــة، وعل ــى اللوح ــان عل ــم اإلنس ــم مخطــط لجس ــم رس ــتطيع المعل ــة: يس ــوم الحياتي العل

أعضــاء جســم اإلنســان عــن طريــق البطاقــات، أو باإلمــكان تحديــد الفئــات بيــن أنــواع النبــات مــن فلقــة 

أو فلقتيــن، وعمــل البطاقــات كأشــكال الفواكــه أو الخضــار، وعلــى الطــالب أيضــا إدراجهــا فــي المــكان 

ــح.  الصحي

68



ــن النصــف . 1 ــتطيل م ــي كل مس ــوم بثن ــم يق ــون، وث ــن الكرت ــة م ــتطيالت ملون ــص 7 مس ــم بق ــوم المعل يق
وبالتســاوي ليصبــح مربــع، ومــن ثــم يقــوم بتكبيــس الجانبيــن بإحــكام تــارًكا الفوهــة مــن األعلــى مفتوحــة، 
فيصبــح شــكله كالجيــب، ومــن ثــم يقــوم المعلــم بقــص مربــع بحجــم المربعــات التــي نتجــت مــن نصــف 

المســتطيل؛ بحيــث تمثــل هــذه الجيــوب عربــات القطــار ويمثــل المربــع أول عربــة فــي القطــار.
يثبــت المعلــم الجيــوب التــي قــام بصنعهــا علــى الكرتونــة أو لــوح البوليجــان عــن طريــق الالصــق أو فــرد . 2

الســيليكون علــى شــكل صفيــن، بحيــث يحتــوي الصــف األســفل علــى 	 مربعــات جيــوب والصــف األعلــى 
ــام بقصهــا ُمســبقًا فــي أول الصــف األعلــى مــن  ــة المربعــة التــي ق علــى ثــالث جيــوب، ويضــع الكرتون

اليميــن. 
يبــدأ المعلــم بتعييــن مالمــح القطــار فيقــوم بقــص 16 دائــرة لتمثــل العجــالت، فيثبــت عجلتيــن بأســفل كل . 	

مربــع. ويســتطيع المعلــم توضيــح معالــم القطــار أكثــر بتثبيــت نافــذة مصنوعــة مــن الكرتــون علــى عربــة 
القطــار األولــى، وربمــا يضيــف مدخنــة كرتونيــة أيضــا وبعــض القطــن للدخــان. ويســتطيع المعلــم كذلــك 
ــاد أو الصــول، ويســتطيع أيضــا أن  تزييــن القطــار كمــا يشــاء، أو اســتبدال الكرتــون بمــواد أخــرى كاللب

يســتعين بعجلــة األلــوان. 

يســتطيع المعلــم اســتخدام هــذه الوســيلة فــي مختلــف المــواد، فيقــوم بكتابــة بطاقــات تحتــوي علــى أســئلة مــن 
ــا  ــم أيض ــدور المعل ــرح، وبمق ــوائي وم ــكل عش ــا بش ــالب عنه ــؤال الط ــوب؛ لس ــي الجي ــا ف ــدرس ووضعه ال
اســتخدام الوســيلة لعمــل تحديــات بيــن الطــالب، أو إلضافــة أجــواء مــن المنافســة والتعزيــز عنــد شــرح الــدرس 

وســؤال الطالــب عنــه.
ــالت ورود، أو  ــار ببت ــات القط ــتبدل عرب ــاًل يس ــكال فمث ــف األش ــيلة بمختل ــذه الوس ــل ه ــم عم ــتطيع المعل يس

ــكال. ــن األش ــا م ــن أو بغيره ــماك، أو بفناجي ــف األس بحراش

األسئلة. . 	 قطار 
كرتــون ملون  .  لــوح كرتــون أو بوليجان  .  فرد ســيليكون أو الصق قوي 

أقالم  .  ألوان فلوماســتر  .  مكبســة د ا لمو ا
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ــون . 1 ــى الكرت ــرأس( عل ــن دون ال ــع اليدي ــذع م ــي )الج ــة الخارج ــكل الدمي ــد ش ــم وتحدي ــم برس ــدأ المعل يب
ــا. ــام بتحديده ــي ق ــص الرســمة الت ــوم بق ــم يق ــة، ومنث ــوذج للدمي ــل نم ــو يمث ــر؛ فه الكبي

ــم . 2 ــي ت ــة الت ــة، ويضــع الكرتون ــزي الدمي ــتخدامه ل ــد اس ــذي يري ــاد ال ــاش أو اللب ــي القم ــم بثن ــوم المعل يق
تحديدهــا وقصهــا علــى القمــاش، بحيــث تغطــي طبقتــي القمــاش أجــزاء الكرتونــة جميعهــا، ومــن ثــم يتــم 
ــم نســختين متماثلتيــن )بســبب ثنــي القمــاش(  ــدى المعل ــة، فيصبــح ل ــد الكرتون قــص القمــاش حســب تحدي

ــة مــن القمــاش.  للكرتون
يقــوم المعلــم بثنــي القمــاش اآلخــر )الــذي يمثــل لــون البشــرة(، ويرســم دائــرة كبيــر ودائرتيــن صغيرتيــن، . 	

ومــن ثــم يقــوم بقــص الدوائــر فيحصــل علــى دائرتيــن كبيرتيــن وأربــع دوائــر صغيــرة. 
يقــوم المعلــم بتخييــط أطــراف الدائرتيــن الكبيرتيــن ببعضهــم البعــض لجمعهمــا، وكذلــك للدائرتيــن . 	

الصغيرتيــن، ولكــن تاركيــن فوهــة مــن كل منهــا لحشــيها بالصــوف، وأيضــا تاركيــن الجــزء الــذي توضــع 
ــط.  ــد دون تخيي ــه الي ب

يقــوم المعلــم بجمــع جميــع أجــزاء الدميــة مــع بعضهــا البعــض عــن طريــق تخييطهــا، فيقــوم بتثبيــت الجــذع . 5
مــع الــرأس )الكــرة الكبيــرة التــي تــم حشــيها بالصــوف(، واأليــدي مــع الكفيــن )الكرتيــن الصغيرتيــن اللتــان 

تــم حشــيهما بالصوف(. 
باســتخدام الالصــق القــوي أو فــرد الســيليكون يقــوم المعلــم بتثبيــت الخيــوط الصوفيــة علــى رأس الدميــة . 6

ليشــكل شــعرها. 
فــي المرحلــة األخيــرة مــن الدميــة، يقــوم المعلــم بتزيينهــا بتثبيــت األزرار أو العيــون، باإلضافــة إلــى قــص . 7

بعــض القمــاش لتمثيــل األنــف والفــم، ويســتطيع المعلــم أن يبتكــر ويزيــن الدميــة بشــكل يالئــم شــخصيتها.

صنع دمية لنشــاطات المســرح أو لروايــة القصص. . 4
قطــع قمــاش أو لبــاد  .  صوفخيوط صوفية  .  إبــرة خيوط صوف

أزرار أو عيــون  .  كرتــون كبيــر  .  مقص  .  الصق د ا لمو ا
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فــي كثيــر مــن األحيــان نســتخدم الرســم علــى الجــدران لتعزيــز بعــض القيــم أو لنقــل رســالة إيجابيــة بطريقــة 
جميلــة ومحببــة لنــا ولألطفــال، ســواء فــي المــدارس أو النــوادي أو مراكــز األطفــال، يســتطيع المعلــم االســتعانة 
بخطــوات رســم الجداريــات أدنــاه؛ ويفضــل أيضــا رســمها بمشــاركة الطــالب لتعزيــز الشــعور باالنتمــاء للمــكان 

وللقيــم المرســومة. 

خطوات رسم الجداريات: 

اختيــار جــدار أو ســطح مناســب بالحجــم والموقــع للجداريــة، والتأكــد مــن تنظيفــه جيــًدا قبــل البــدء بــأي . 1
عمــل. عنــد تحديــد موقــع الجداريــة يتــم أيضــا تحديــد نــوع الطــالء المســتخدم، ففــي الجــدران الخارجيــة 
يتــم اســتخدام طــالء ذو أســاس زيتــي؛ ألنــه أكثــر مقاومــة لعوامــل الطقــس، أو ذو أســاس إكريلــي )وهــو 
األفضــل واألكثــر أمنــاً للطــالب(، أمــا فــي الجــدران الداخليــة؛ فيمكــن اســتخدام ألــوان أخــرى؛ كالجــواش 

بســبب غيــاب تأثيــر العوامــل الجويــة. 
ــا يتناســب مــع نســب الجــدار . 2 ــورق بم ــى ال ــم رســم اســكتش توضيحــي عل ــع العمــل، يت ــد موق بعــد تحدي

وقياســاته، ومــن ثــم يتــم تحديــد ورســم الخطــوط األوليــة باســتخدام الطبشــور أو قلــم الرصــاص أو الفحــم 
علــى ســطح الجــدار، وقبــل االنتقــال إلــى الطــالء، يفضــل وضــع بعــض الجرائــد علــى األرض المقابلــة 

للجــدار المــراد الرســم عليــه؛ للتأكــد مــن عــدم اتســاخ األرض مــن بقــع الطــالء فــي الخطــوة المقبلــة. 
بعــد االنتهــاء مــن تحديــد الخطــوط األوليــة يتــم تحديدهــا بالطــالء، ومــن ثــم يتــم البــدء باأللــوان الغامقــة . 	

منتقــاًل إلــى الفواتــح، وهنــا يمكــن االســتعانة بعجلــة األلــوان وكيفيــة مــزج األلــوان لصنــع تناســق لونــي 
جميــل، مــع االنتبــاه إلــى عــدم اختــالط بعــض األلــوان عنــد الطــالء وتنظيــف الفرشــاة جيــًدا بالمــاء عنــد 

االنتقــال مــن لــون آلخــر.
بعــد تحديــد الرســمة وتوضيحهــا باأللــوان، يتــم االنتقــال إلــى التفاصيــل األكثــر دقــة، مــع مراعــاة اســتخدام . 	

حجــم فرشــاة مناســب مختلفــة عــن الفرشــاة المســتخدمة للمســاحات الكبيــرة. 
ــة . 5 ــية والنهائي ــم الخطــوط األساس ــح ورس ــادة توضي ــم إع ــة، يت ــن الجداري ــم وتلوي ــن رس ــاء م ــد االنته عن

ــل.  للعم

الجداريات.  رسم 
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72

 . ير تقد و  ـــكر  ش

تتوجــه منظمــة KnK بــكل الشــكر والتقديــر ألولئــك الذيــن مــدوا لنــا يــد العــون والمســاعدة وســاهموا فــي بنــاء وإعــداد هــذا الدليــل، 
وفــي مقدمتهــم مديريــة التربيــة والتعليــم فــي أريحــا؛ ولجميــع المعلميــن والمعلمــات ومديــري المــدارس المســتهدفة ضمــن المشــروع 
الذيــن كان لهــم الــدور األكبــر، حيــث  اســتضافونا وســمحوا لنــا بحضــور حصصهــم الصفيــة، ونقلــوا لنــا خبراتهــم القيمــة. كمــا 
ونتقــدم بالشــكر لــكل مــن منشــطين مركــز الطفــل والقائميــن عليــه؛ لمشــاركتهم نشــاطاتهم وأفكارهــم، ولجميــع المؤسســات الشــريكة 

التــي قامــت بتزويدنــا بأفــكار جديــدة وشــيقة، والتــي ركــزت جهودهــا علــى تعزيــز وتدريــب المعلميــن والمعلمــات.

لوال مسيرتنا المميزة معا لما استطعنا إنجاز هذا الدليل، لنساهم ولو بقطرة إلعداد جيل واعٍ وقادر على العطاء؛
 ولبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

إعداد و تصميم: 
. فارس شــّما نــور 

الرسومات التوضيحية:
ــب. ي د أ ــندر  لكس أ ــا  ن تيتيا
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