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»... ال تخفى عليكم أهمية التعليم األويل يف إصالح املنظومة الرتبوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي 

ينبغي أن ينطلق منها أي إصالح، بالنظر ملا يخوله لألطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، 

متكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح يف مسارهم التعليمي، وبالتايل التقليص من التكرار والهدر 

املدريس.

كام أن هذا التعليم ال يكرس فقط حق الطفل يف الحصول عىل تعليم جيد من منطلق تفعيل مبدأ 

أداء  للرفع من  باعتباره رضورة ملحة  البرشية،  للموارد  األمثل  االستثامر  يؤكد مبدأ  الفرص، وإمنا  تكافؤ 

املدرسة املغربية.«

مقتطف من الرسالة الـملكية السامية إىل الـمشاركني فـي »اليوم الوطني حول التعليم األولـي«

الـمنظم يوم األربعاء 18 يوليوز 2018 بالصخريات.
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يندرج مرشوع تعميم وتطوير التعليم األويل يف سياق تنزيل الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح 2015 – 2030، والتي تنص 

يف الرافعة الثانية من الفصل األول منها عىل أن التعليم األويل يُعّد القاعدة األساس لكل إصالح تربوي مبني عىل الجودة 

وتكافؤ الفرص واملساواة واإلنصاف، وتيسري النجاح يف املسار الدرايس والتكويني؛ وذلك بتمكني جميع األطفال املرتاوحة 

أعامرهم ما بني 4 و6 سنوات من ولوجه.

وتحقيقا لهذه الغاية، وضامنا لجميع األطفال املغاربة أقىص قدر من املساواة يف الولوج إىل تعليم أويل ذي جودة، 

عملت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي عىل إعداد إطار منهاجي للتعليم األويل 

كوثيقة مرجعية موجهة للمنهاج الرتبوي، تهدف إىل وضع إطار ملنهاج تربوي وطني يراعي الحاجيات النفسية والرتبوية 

لفئة األطفال، ويكسبهم التعلامت األساس املراد تحقيقها يف مجال النمو مبختلف جوانبه الحسية الحركية، والعقلية 

املعرفية، والوجدانية واالجتامعية.

وقد وضع هذا اإلطار املنهاجي الخطوط العريضة للمنهاج الرتبوي، من مدخالت ومخرجات وما بينهام من عمليات 

الرتبوية  الكفايات  لتنمية  املوضوعايت  املرشوع  مدخل  عىل  ترتكز  بيداغوجة  هندسة  تبني  مع  أساسية،  بيداغوجية 

املنشودة عرب مجاالت تعلمية مرتبطة بها ارتباطا قويا. 

ونظرا ألن مقتضيات اإلطار املنهاجي تتضمن معطيات عامة حول النموذج البيداغوجي املقدم لالشتغال مع األطفال 

يف مرحلة التعليم األويل، فإن األمر يستلزم وثائق تكميلية تؤجري عددا من الجوانب التي يتوقف عليها فهم اإلطار 

املنهاجي من لدن املربيات واملربني من جهة، ومَتَثّل املقتضيات البيداغوجية والتنظيمية التي جاء بها لتأطري األنشطة 

املامرسة يف مختلف بنيات التعليم األويل من جهة أخرى.

الفاعلني  لدن  من  املنهاجي  اإلطار  فهم  تعزز  تربوية  كدعامة  البيداغوجي  الدليل  هذا  إعداد  جاء  الغرض،  ولهذا 

الرتبويني يف امليدان، وتقدم يف الوقت نفسه مناذج من األنشطة واألدوات وصيغ العمل التي ميكن االستئناس بها عند 

الحاجة. 

يشمل الدليل أربعة أجزاء متكاملة فيام بينها، تنهل كلها من الفلسفة العامة لإلطار املنهاجي التي تسعى إىل إرساء 

هوية متميزة ملرحلة التعليم األويل تجعل من هذه األخرية طورا تعليميا يركز بالدرجة األوىل عىل منو شخصية الطفل 

وإعدادها ملرحلة التعليم االبتدايئ. 

تقديم عام
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يسلط الجزء األول أضواء كاشفة عىل مكونات اإلطار املنهاجي واملنطق البيداغوجي الذي تحّكم يف بنائها، مع تقديم 

مناذج لبطاقات بيداغوجية مؤجرئة للنموذج البيداغوجي القائم عىل تكامل األنشطة وانسجامها.

ويتناول الجزء الثاين األلعاب الرتبوية والرقمية، عىل اعتبار أن اإلطار املنهاجي جعل من اللعب قاعدة مشرتكة بني 

مختلف األنشطة الرتبوية املنجزة مع األطفال بغض النظر عن املجال التعلمي املعني. 

أما الجزء الثالث، فيتناول وسائل العمل يف ارتباطها باملشاريع املوضوعاتية، وأيضا كمجال يتوقف عليه إنجاز كل 

األنشطة املربمجة ومبشاركة جميع األطفال عىل اختالف أساليبهم املعرفية ووتائر تعلمهم. 

الرتبوية يف هذا الطور  التعليم األويل إلبراز أن املامرسة  بنيات  الجزء األخري، فيتطرق للرتبية عىل الصحة يف  وأما 

التعليمي الهام تتوخى أوال وأخريا مناء الطفل عىل مختلف املستويات الجسيمة والنفسية والعقلية واالجتامعية، وأن 

التعلم الجيد هو الذي يزاوج بني االكتساب املعريف والعادات الصحية والسلوكية السليمة، مبا يضمن يف النهاية للطفل 

عيشا آمنا وكرميا خاليا من كل منغصات التوازن الجسمي والنفيس والعقيل واالجتامعي.   
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األجرأة البيداغوجية

 لإلطار املنهاجي

الق�سم الأول
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مفهوم التعليم األويل ووظائفه ودواعي إطاره املنهاجي

الكفاية العامة التي 

ينشدها هذا القسم 

من الدليل

والتقويم  والتتبع  التنشيط  وطرائق  األساسية  املقاربات  اكتساب  من  واملربية  املريب  متكني 

واملعالجة الكفيلة بضامن تفتح الشخصية واستدماج املبادئ األساس للتعلم لدى الطفولة 

املبكرة. 

األهداف التي 

ينشدها هذا القسم 

من الدليل

االقتناع بأهمية االنخراط يف تحسني مخرجات التعليم األويل بتجاوز العوائق التي تحد من 

فعاليته؛

التطبيقية، وإنتاج أنشطة  للتعليم األويل وتدارس أنشطته  املنهاجي  تعرف مكونات اإلطار 

تطبيقية عىل غرارها الستثامرها يف التعليم والتعلم؛

تعرف أهداف وأساليب استثامر الوعي الصويت والحكايات لتعزيز التعليم املبكر للقراءة.

املحتويات

1. مفهوم التعليم األويل؛

2. دواعي اإلطار املنهاجي للتعليم األويل؛

3. طبيعة مرحلة الطفولة املبكرة وأهميتها؛

4. وظائف التعليم األويل؛

5. العمل الرتبوي بالتعليم األويل؛ 

            أوال: املداخل واملحددات؛

             ثانيا: الهندسة املنهاجية؛

أ( الكفايات الرتبوية األساس مرتبة حسب مجاالت تطورها؛ 

ب( طرائق التنشيط؛

ج( التتبع والتقويم واملعالجة.

ـ مفهوم التعليم األويل ووظائفه ودواعي إطاره املنهاجي 
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1. مفهوم التعليم األويلالقسم

املفهوم العام للتعليم 

األويل

يعترب القانون 00 - 05 التعليم األويل املرحلة الرتبوية التي توفرها املؤسسات التي تستقبل 

املؤسسات يف  تلك  القانون أهداف  الرابعة والسادسة. وقد حدد هذا  ما بني سن  األطفال 

تعليم القيم الدينية والقيم الوطنية واإلنسانية، وتطوير القدرات الحسية الحركية، والتموقع 

يف الزمان واملكان، وتطوير الخيال والتعبري، ومامرسة األنشطة البدنية والفنية، واالستعداد 

لتعلم القراءة والكتابة.

مفهوم التعليم األويل 

تبعا لإلطار املنهاجي 

للتعليم األويل

طور تعليمي لتفتح شخصية الطفل)ة( وتطوير مهاراته وإعداده ملرحلة التعليم االبتدايئ. 

ويستقبل األطفال من الفئة العمرية 6-4 سنوات )املستوى األول: )5-4 سنوات(. واملستوى 

الثاين: )6-5 سنوات(.

مفهوم التعليم األويل 

تبعا ملوقعه من 

اإلصالح الرتبوي العام

الرؤية  من  الثانية  الرافعة  يف  العلمي  والبحث  والتكوين  للرتبية  األعىل  املجلس  اعترب 

الجودة وتكافؤ  القاعدة األساس لكل إصالح تربوي، مبني عىل  التعليم األويل  اإلسرتاتيجية 

الفرص واملساواة واإلنصاف، وتيسري النجاح يف املسار الدرايس والتكويني  )املجلس األعىل، 

2015(. كام أكد أن مهام هذا التعليم تتحدد يف استثامر املكتسبات اللغوية والثقافية األولية 

للطفل وإدراج اللغة العربية، واللغة الفرنسية، مع الرتكيز عىل التواصل الشفهي انسجاما مع 

طبيعة هذا املستوى من التعليم  )املجلس األعىل، 2015(.

األهداف األساسية 

للتعليم األويل

وشبه  القروي  الوسط  من  كل  يف  متتاليتني  سنتني  وخالل  املغاربة،  األطفال  كل  متكني 

الجسمي  تطورهم  تيسري  التي  الفرص،  تكافؤ  من  ميكن  ما  أقىص  من  والحرضي،  الحرضي 

الولوج  تحقيق  بغية  االجتامعية،  وتنشئتهم  استقالليتهم  تطوير  ومن  والوجداين،  واملعريف 

الناجح للتعليم املدريس.
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2. دواعي اإلطار املنهاجي للتعليم األويلالقسم األول

ميكن توضيح سياق إعداد اإلطار  املنهاجي للتعليم األويل يف العنارص اآلتية:

• دعم اإلصالحات الرتبوية التي تنجزها وزارة الرتبية الوطنية يف إطار تنزيل الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح -2015 2030، قصد 

االرتقاء مبخرجات املنظومة الرتبوية عامة، والتعليم األويل عىل وجه الخصوص.

• معالجة مشكالت تربوية فعلية يعرفها التعليم األويل املغريب وتحول دون تحقيق أهدافه ودون تجسيد اسرتاتيجيات 

إصالح التعليم برمته.

أوال: تنوع الجهات املحتضنة للتعليم األويل.

األمر الذي أدى إىل تباين يف األهداف واملقاربات البيداغوجية والتقنيات والوسائل وتكوينات املربيات واملربني، مام نتج عنه 

تباين يف الخدمات املقدمة لفائدة األطفال، وهو ما مل يتح تحقيق مبدأي اإلنصاف وتكافؤ الفرص.

ثانيا: تعميم التعليم األويل.

عىل الرغم من الجهود املبذولة من طرف الدولة، يبقى تعميم التعليم األويل يف حاجة إىل تطوير خاصة يف الوسط القروي. 

هذا باإلضافة إىل التباين يف التغطية بحسب متغريي الوسط والجنس.

ثالثا: التفاوتات بني بنيات التعليم األويل

انتشارا محدودا، يخضع إنشاء مؤسسات  العمومية  التابعة للمؤسسات  التعليم األويل  بنيات  الذي تعرف فيه  الوقت  يف 

تلك  محدودية  تأثري  إىل  العلمي  والبحث  والتكوين  للرتبية  األعىل  املجلس  أشار  السوق.وقد  ملنطق  الخاصة  األويل  التعليم 

التغطية بشكل سلبي عىل اإلنصاف وتكافؤ الفرص.) املرجع السابق(

كام أن صعوبات التمويل تحد أيضا من انتشار هذه البنيات، نظرا لرتكيز أغلبية املؤسسات يف يد القطاع الخاص، أو يف يد 

مؤسسات املجتمع املدين.

رابعا: تعدد التصورات واملقاربات املعتمدة مبجال التعليم األويل

إن عدم التوفر عىل تصور بيداغوجي واضح تؤطره هندسة منهاجية موحدة، سمح بشيوع اختيارات ومامرسات بيداغوجية 

غري واضحة ومرتجلة تعتمد يف مجملها عىل الشحن واإللقاء، واالهتامم باملعلومات املتصلة عادة  بالتعليم االبتدايئ.

أو االكتفاء يف  أكادميي ومهني مؤهل.  لتكوين  الوضع تعقدا، توظيف متدخلني تربويني دون إخضاعهم  ومام يزيد هذا 

أحسن األحوال بدورات تكوينية رسيعة. أضف إىل ذلك نقص التعبئة االجتامعية لألرس من أجل مواكبة التصورات الحديثة 

للتعليم األويل.

املتدخلني  لتعليم أويل وطني موحد يوجه  للتعليم األويل كوثيقة رسمية تؤسس  املنهاجي  ولهذه االعتبارات، جاء اإلطار 

املسجلني  األطفال  لفائدة  الخدمات ذات جودة  أدىن مشرتكا من  املجال، وينسق جهودهم مبا يضمن حدا  العاملني يف هذا 

مبختلف بنيات التعليم األويل. 
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3. طبيعة مرحلة الطفولة املبكرة وأهميتهاالقسم األول

خالفا ملا هو متداول لدى البعض من األرس، ليس التعليم األويل فرتة حراسة للطفل، وال مرحلة تعليم كالسييك كام هو الحال 

بالنسبة لباقي أسالك التعليم، إنه سلك من أسالك الرتبية واكتساب الخربات يختلف متاما من حيث طبيعته وأهدافه وأغراضه.

طبيعتها  تسم  التي  الخصائص  مختلف  وتفرضه  املرحلة،  هذه  خالل  للطفل  النامئية  الطبيعة  تحتمه  االختالف  هذا 

وامليكانيزمات التي تتحكم يف بناء شخصيته.

وملا كان عىل كل تعليم أن يرتكز عىل الطبيعة النامئية للمرحلة التي يتم فيها استقبال الطفل أو املتعلم بصفة عامة، فإن 

رصدا ملختلف املظاهر النامئية ملرحلة الطفولة املبكرة يعد أمرا مهام وأساسيا لتحقيق التناغم بني الهندسة املنهاجية والطرائق 

البيداغوجية من جهة، وبني حاجيات األطفال وإمكانياتهم النامئية من جهة أخرى. ويف ما ييل ملخص مقتضب ألبرز املظاهر 
النامئية املميزة للطفل خالل مرحلة التعليم األويل:

املرحلة 
العمرية

بعض الخصائص والتطورات 
التي تعرفها الشخصية

مالحظات

3 - 6 سنوات 

)املرحلة  ما قبل 

املدرسية(

• متثل مرحلة ما قبل التمدرس، حسب النظرية الفرويدية، مرحلة عاصفة مليئة 

بالتوترات والرصاعات الداخلية؛ إنها مرحلة »عدم التوازن« التي تجعل الطفل حاد 

االنفعاالت، متقلب املزاج، شديد املخاوف، قوي الغرية، حيث ميكن أن تربز بوضوح 

التنافس مع األخ أو األخت )complexe de Caïn( التي ستشكل كيفية  مشاعر 

حلها تأثريا عىل عالقاته مع زمالئه يف املدرسة وأثناء اللعب ويف عالقاته االجتامعية 

فيام بعد.

• أما بياجي فركز باألساس عىل النمو املعريف، ويسمي املرحلة مبرحلة ما قبل العمليات 

)stade préopératoire(، ومتتد بالنسبة إليه من السنة الثالثة إىل السابعة. ويعترب 

بياجي أن الطفل يف هذه املرحلة ما زال مل ميتلك بعد بعض العمليات املنطقية، 

كاإلحتفاظية la conservation والسيـر العكسـي la réversibilité، وأن عالقاته 

بالعامل تسمها نزعة التمركز حول الذات l’égocentrisme، حيث يرى األشياء من 

منظوره الخاص، ويتعذر عليه إدراك وجهة نظر اآلخر.

تبتدئ  منائية  أن كل مرحلة  مفادها  قناعة  ينطلق من  فالون  كان هرني  • وإذا 

املؤمن  بياجي  خالف  عىل  متقطعا،  النمو  مسار  يجعل  مام  بأزمة،  وتنتهي 

بني  تفاعل  نتاج  النمو  أن  يعترب  فإنه  الحلزوين،  ومبساره  النمو  باستمرارية 

املعطيات العصبية البيولوجية والعوامل االجتامعية. ويرى أن هذه املرحلة هي 

مرحلة الشخصانية personnalisme بامتياز، حيث تكون األولوية العاطفية عىل 

حساب الذكاء. ويتنقل الطفل بني معارضة واضحة للراشد يف السنوات الثالث األوىل 

إىل نوع من التوافق معه يف أربع سنوات، ليصري يف سن الخامسة أكرث ميال لتقليده.

تعترب مرحلة 

الطفولة املبكرة )3 

- 6 سنوات(   أو 

املرحلة  ما قبل 

املدرسية، من أهم 

مراحل اإلنسان، 

لكونها ترسم 

معامل الشخصية 

املستقبلية، كام 

أكد العديد من 

علامء النفس 

ومنهم بياجي، إذ 

اعترب هذا األخري أن 

املسار الذي تقطعه 

هذه املرحلة يؤثر 

بشكل واضح يف 

املسار الناميئ 

للشخصية فيام 

بعد.
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• يعترب غوردون ألبورت أن هذه املرحلة )مرحلة ما قبل املدرسة( تتميز بفقدان 

يتجىل  ما  وهذا  والخيال،  الواقع  بني  الخلط  بفعل  سنوات(   4( البداية  يف  الهوية 

أساسا يف اللعب اإليهامي. كام يكون الطفل خاللها »ذايت املركز«.

• ترتكز نظرية إيريكسون عىل أن كل مرحلة بها أزمة، وأن طريقة تدبري األزمة 

تؤثر عىل املراحل املقبلة، فكل مرحلة تُبنى عىل أساس انبناءات املراحل السابقة، 

وأن عدم تدبري األزمة بالشكل الجيد ميكن أن يجعل هذه األزمة تظهر يف ما بعد 

عىل شكل مشاكل نفسية اجتامعية. وتلعب األرس واملربيات واملربون دورا مهام يف 

تطوير املبادرة لدى الطفل عرب تشجيعه وتوجيهه ومساعدته. أما يف حال العكس، 

فإن مشاعر اإلثم تجاه حاجاته ورغباته تكون غالبة، مام يُحدث آثارا سلبية عىل 

)Maurice Aumond, Les dynamismes(   حياته النفسية املستقبلية
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ملخص خصائص مراحل منو الطفل
هذه مرحلة متداخلة مع املرحلة السابقة لها والالحقة لها، مام يجعل من الصعب وضع حدود فاصلة بني هذه املراحل أو 

تحديد الصفات الجسمية والعقلية تحديدا تاما.

النامئية والتكيف معها يف مختلف  الخصائص  التعليم األويل مطالبون مبراعاة هذه  بنيات  املتدخلني ضمن   إن مختلف 
محطات التدخل ولحظاته، سواء تعلق األمر بتجهيز املؤسسة، أو تخطيط األنشطة، أو تدبريها، أو إعداد األدوات الديداكتيكية، 
أو برمجة مختلف مناحي الحياة غري الصفية، أو اختيار أدوات تقويم الكفايات، أو يف كل ما يرتبط بانتقاء املربيات واملربني 

واألطر وتكوينهم.

الخصائصاملرحلة

4 - 6 سنوات

تتميز هذه املرحلة بالنمو الرسيع نسبيا يف مختلف أبعاد النمو الجسمي الذي يتطلب من املربني 
االهتامم الخاص بتغذية الطفل تغذية صحية متوازنة.

دلت الدراسات أن البنات أكرث منوا و تكامال يف النواحي الجسمية من البنني.

يف هذه املرحلة تزداد قدرة الطفل عىل التحكم يف حركاته؛ فيجد االتزان يف الحركة؛ وتبدو عليه القدرة 
عىل التسلق والتزحلق والقفز والجري.

 البد من مالحظة أهمية النوم والراحة.

 يعتمد الطفل عىل اكتساب الخربة املبارشة عن طريق حواسه أكرث مام يعتمد عىل النصائح 
واملعلومات املستقاة من اآلخرين.

إن إحساس الطفل بالوقت وإدراكه للزمن يكون ضعيفا.

ال يستطيع الرتكيز يف انتباهه طويال بل ينقل انتباهه برسعة.

هذه مرحلة نشاط عقيل رسيع التدفق، ويبدو ذلك يف تكوين الطفل للمدركات التي تزيد من قدرته 
عىل التفكري، ويف تزايد محصوله اللغوي وتعبريه، ويف كرثة ما يوجهه من األسئلة للمحيطني به إلشباع 

نهمه ويف قدرته عىل التخيل والتصور التي قد تصل إىل ربط الحقيقة بالخيال.

ففي القدرة عىل التفكري يكون للطفل استنتاجاته الرسيعة الخاصة به والتي قد ال تتفق مع منطق 
الكبار، وتدور أفكاره حول نفسه أكرث مام تدور حول تحقيق رغبات غريه. وهو ال يعتمد كثريا عىل 

التفكري املعنوي بقدر اعتامده عىل التفكري باملحسوسات؛  

إن النضج االنفعايل مرتبط بأساليب املعاملة التي يلقاها الطفل من املحيطني به. كالقدرة عىل ضبط 
االنفعال وتكوين العالقات االجتامعية والقدرة عىل االستقالل والرغبة يف االندماج مع جامعات 

األطفال.

الفطام النفيس من األرسة واملنزل عند االلتحاق بالروضة من أهم األزمات النفسية.

تكون انفعاالت الطفل حادة ورسيعة ولكنها ال تدوم طويال، ويكون رسيع التقلب واالنتقال من 
حالة الضحك إىل حالة البكاء وكذلك صداقة األطفال لبعضهم وعداواتهم ال تدوم طويال وتتغري وفقا 

للظروف.

توقف النمو االنفعايل والعاطفي للطفل عىل ما يلقاه من تشجيع أو عقاب، وعىل نوع املعاملة التي 
يشعر  بها من تدليل أو إهامل.

ضعف القدرة الطفل عىل تحمل األمل ومقاومة األمراض.

رسعة التعرض لإلجهاد ألن الطفل ال يستطيع أن يضع لنفسه حدودا للنشاط، مام يستلزم مالحظة 
مواعيد نومه وتنظيمها.



الدليل البيداغوجي للتعليم األولـي

15

4. وظائف التعليم األويلالقسم األول

للتعليم األويل أهمية كربى يف املسار التعلمي والرتبوي الالحق للطفل، نظرا ملا يؤديه من وظائف حاسمة  يف تطور شخصيته 

حاال ومستقبال، وميكن تقديم أبرزها فـي الجدول اآليت:

وجب عموما التأكيد عىل أن وظيفة بنية التعليم األويل ال ترتكز عىل شحن أذهان األطفال باملعارف الجاهزة، وال عىل ترديد 

النصوص واستهالكها، وال عىل الشحن مبضامني التعليم االبتدايئ. بل إن وظيفتها األساس هي توفري األرضية السليمة واملؤهلة 

الفوارق  النجاح فيها، وذلك يف جو يسعى إىل تقليص  الالحقة مبا يضمن  السعيد يف هذه املرحلة، والتهيؤ للمراحل  للعيش 

املعرفية لدى األطفال، وتحقيق تكافؤ الفرص دعام لجهود األرس، وإسهاما يف تحقيق االسرتاتيجيات الوطنية.

التجلياتالوظيفة

تأهيل املسار 
التعلمي والرتبوي

تسهم الرتبية ما قبل املدرسية بالتعليم األويل يف منح إمكانيات كبرية لألطفال؛

الرياضيات والقراءة ويف  امتالك كفايات نفسية اجتامعية أساسية والتهيؤ المتالك مهمة يف  قصد 

امتالك التعبري، ويف امتالك كفايات نفسية- اجتامعية فيام بعد.

تحقيق تكافؤ 
الفرص

تتجىل الوظيفة األساسية للتعليم األويل يف تحقيق تكافؤ الفرص أمام األطفال الكتساب القدرة عىل 

التوافق مع متطلبات املدرسة االبتدائية، بغض النظر عن التفاوت يف الرأسامل الثقايف لألرس، إىل 

جانب التخفيف من آثار الفطام النفيس الذي ميكن أن يخلقه االنفصال عن تلك األرس. 

توافق الطفل 
مع ذاته 

ومع محيطه

املفروض أن يعيش الطفل متوافقا مع ذاته ومع محيطه، متجاوزا لصعوبات توتراته، موفقا يف نهج 

املسالك السليمة لتصعيدها)Sublimation(، وإن أي إخالل بهذه الوظيفة، أو عدم االهتامم بها 

ميكن أن يجعل من بنية التعليم األويل تراهن عىل املستقبل عىل حساب الحارض، األمر الذي ميكن 

أن يحولها إىل أداة للملء والشحن.

التهيؤ ملناخ املدرسة 
االبتدائية

هذا التهيؤ يتم من خالل التخلص من االرتباط األرسي القوي؛ ومن مناخ البيت الدافئ وجدانيا، 

واالنتقال إىل مناخ املدرسة املختلف واملتثف عموما بالتعامل املوضوعي. 

وظيفة التقليص 
من آثار الفوارق 

االجتامعية

يف  التباينات  عن  الناجمة  االجتامعية  الفوارق  آثار  من  التقليص  وظيفة  األويل  التعليم  يلعب 

املرجعيات الثقافية لألرس والتي غالبا ما تسهم بشكل كبري يف ترسيخ الفوارق يف وتريات التعلم، ويف 

مستويات الذكاءات بأنواعها املتعددة.
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5.  العمل الرتبوي بالتعليم األويلالقسم األول

أوال: املداخل واملحددات

هناك مدخالن أساسيان يتحكامن يف التوجه العام لإلطار املنهاجي )cadre curriculaire( للتعليم األويل:

• مدخل اإلسهام يف منو شخصية الطفل )مدخل التطوير(

• مدخل إعداد الطفل ملرحلة التعليم االبتدايئ )مدخل اإلعداد( 

املنهاج  توجه  محددات كربى  تم وضع  اإلعداد(،  أجل  من  )التطوير  واملتفاعلني  املتكاملني  املدخلني  من هذين  وانطالقا 

الرتبوي للتعليم األويل عىل الشكل اآليت:

1. وضع منوذج بيداغوجي مرجعي لكل أمناط التدخل

يسعى اإلطار العام للنموذج البيداغوجي الذي ينبغي اعتامده يف التدخل لفائدة األطفال، إىل رسم املعامل الرئيسية للمامرسة 

البيداغوجية املمكن اعتامدها بالتعليم األويل عىل املستويات التالية:

• الكفايات الرتبوية املراد تنميتها؛

• مجاالت التعلم التي ميكن العمل يف نطاقها لتنمية الكفايات املرجوة؛

• املشاريع املوضوعاتية املقرتح إنجازها مع األطفال لتأطري أنشطة النمو واالكتساب؛

• مصفوفات األنشطة الرتبوية املقرتحة لكل مرشوع؛

• التنظيامت الرتبوية املمكن اعتامدها يف برمجة أنشطة التعلم وتنظيمها زمانا ومكانا، وطرائق التنشيط والتتبع والتقويم.

2. تهيئ الطفل لالندماج والنجاح يف التعليم االبتدايئ 

إن مرحلة التعليم األويل ال تستهدف اكتساب التعلامت بشكل مسبق، بل هي مرحلة إعداد وتهيئ للسنة األوىل االبتدائية، 

وذلك عىل مستوى: 

• التحرر التدريجي من حضن األرسة لبناء االستقاللية وخوض تجربة العيش املشرتك.

• تطوير التوافق والتآزر السيكو حريك.

• بناء األسس األولية ألدوات اكتساب املعرفة والقدرة عىل التفكري.

3. الربط بني بُعدي النمو والتعلم يف وحدة مندمجة ومتكاملة 

يسعى هذا املوجه إىل املزج بني بعد النمو وبعد التعلم مبا يجعل الثاين يف خدمة األول، ما دامت وظيفة مرحلة التعليم 

األويل وظيفة إمنائية إعدادية بامتياز، ألن مزجا من هذا النوع يضمن: 

• االلتقاء بني ما هو سيكولوجي منايئ مع ما هو تربوي تعليمي، عىل أساس أن البعد الثاين ينبغي أن يكون يف خدمة البعد 

األول.  
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• تأمني حقوق الطفل كام هي متعارف عليها دوليا. فالجمع بني النمو والتعلم يضمن للطفل مامرسة حق الرتبية والتعلم، 

دون التفريط يف حقوق أخرى مرتبطة بهذا الحق.

4. تنمية كفايات سيكو-اجتامعية تؤهل الذات وتؤصل الشعور باالنتامء 

ترتبط هذه الكفايات باملهارات الذاتية التي تزود الطفل بآليات وأدوات منهجية تضمن له تعامال إيجابيا وفعاال مع ذاته 

ومع اآلخر واملجتمع. منها عىل سبيل املثال:  

• تقدير الذات واملحافظة عليها؛

• االستقاللية واالعتامد عىل النفس؛

• القدرة عىل التحاور مع اآلخر واإلنصات إليه؛

• اتخاذ املبادرة وتنمية الحس النقدي؛

• التعاون والتكامل العالئقي؛

5. الرتكيز عىل تناغم األنشطة وانسجامها 

تقتيض وحدة التعلم عند انتقاء وتخطيط وتنظيم مضامني األنشطة الرتبوية، مراعاة ثالثة مبادئ أساسية، وهي: 

• التناغم الداخيل للمضامني الواردة يف كل نشاط يندرج يف نطاق مجال تعلمي معني.

• االنسجام بني أنشطة مجال تعلمي معني وأنشطة مجال تعلمي آخر. 

• التدريج يف بناء التعلم )من نشاط إىل آخر، ومن مجال إىل مجال، ومن مستوى درايس إىل آخر(.

6. اعتامد طرائق وتقنيات بيداغوجية حديثة يف التنشيط

إن تفتح الشخصية يقتيض الحرص عىل أن يظل الطفل منخرطا بحامس يف األنشطة الرتبوية املربمجة، ولن يكون ذلك ممكنا 

إال إذا تم اعتامد طرائق تنشيطية تستند إىل نظريات ومقاربات بيداغوجية حديثة، تعمل عىل:

• خلق فرص الدافعية للتعلم؛

• إتاحة املشاركة واالنخراط؛

• إضفاء املعنى عىل التعلامت؛

• تنمية االستقاللية؛

• تشجيع العمل الجامعي؛

• تسهيل التعلم لتحقيق النجاح.
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ثانيا: الهندسة املنهاجية:

1( الكفايات الرتبوية األساس مرتبة حسب مجاالت تطورها

بالنظر إىل الوظائف الرئيسة املوكولة لبنية التعليم األويل، وتأسيسا عىل كل ما سبق، يُفرتض أن يكون الطفل يف نهاية مرحلة 

التعليم األويل متمكنا من كفايات منائية تهم منو شخصيته يف مكوناتها املختلفة بشكل متوازن، تتلخص كام ييل:

تفريعات الكفاية )األهداف التعلمية(مجال تطورها الكفاية

المتالك  مهيأ  الطفل  يكون  أن 

أدوات مالحظة واستكشاف الذات 

واملحيط البيئي والتكنولوجي

استكشاف
الذات واملحيط

1. إنجاز بعض الحركات الكربى والدقيقة يف إطار من التوافق بني 

الحواس والعضالت.

2. اكتساب بعض العادات الضامنة للسالمة الشخصية والعامة.

3. احرتام قواعد اللعب عرب املشاركة يف اإلنجاز واملامرسة.

المتالك  مهيأ  الطفل  يكون  أن 

وبناء  التفكري،  تنظيم  أدوات 

العمليات الذهنية األولية.

تنظيم التفكري 
وبناء العمليات 

الذهنية

1. التمييز بني وضعيات أشياء مختلفة يف توجهها الفضايئ.

2. التمييز بني فرتات زمنية مختلفة من اليوم واألسبوع والشهر 

والسنة. 

3. متثل أعداد بسيطة عدا وكتابة ومتييزا. 

4. التمييز بني األلوان األساسية، واألشكال الهندسية البسيطة. 

5. مقارنة أحجام مختلفة والتمييز بينها. 

6. التمييز بني قياسات مختلفة باستعامل أدوات بسيطة للمقارنة.  

الكتساب  مهيأ  الطفل  يكون  أن 

والتواصل  اللغوي  التعبري  أدوات 

قراءة وكتابة.

التعبري

اللغوي والتواصل

التعبري  سياقات  يف  واستعاملها  ونطقها  األصوات  تعرف   .1
والتواصل الشفهي. 

إطار  يف  مبحيطه  مرتبطة  معجمية  كلامت  وتوظيف  تعرف   .2
سياقات تواصلية مختلفة. 

وتواصلية  تبادلية  سياقات  ضمن  أسلوبية  أدوات  توظيف   .3
مختلفة. 

4. تعرف وإدراك الحرف صوتا ورسام يف كلامت أو جمل وتهجيته 
أو قراءته. 

أو  قرايئ  نص  يف  املستعملة  والجمل  الكلامت  معنى  إدراك   .5
شفوي وفهم داللتها. 

يف  الحروف  أشكال  بعض  ورسم  الخطوط،  أشكال  تخطيط   .6
وضعياتها املنفردة. 
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أن يكون الطفل متحكام يف حركاته 

العامة والدقيقة، توجيها وتنظيام 

وضعيات  مختلف  يف  وأداء، 

الجسد، وكذا تحقيق التآزر الحيس 

الحريك.

التآزر السيكو 

حريك

1. إنجاز بعض الحركات الكربى والدقيقة يف إطار من التوافق بني 

الحواس والعضالت.

2. اكتساب بعض العادات الضامنة للسالمة الشخصية والعامة.

3. احرتام قواعد اللعب عرب املشاركة يف اإلنجاز واملامرسة.

الستقبال  مهيأ  الطفل  يكون  أن 

والجاميل  الفني  املنتوج  وتقبل 

للتعبري  األولية  األدوات  واكتساب 

الفني.

التعبري الفني 

والجاميل

1. تعرف بعض األمناط الفنية )مرسح، نشيد، رسم، رقص...(.

2. تقبل بعض األذواق الفنية والجاملية.

3. املشاركة يف أنشطة فنية مستثمرا ما تطور لديه من مهارات 

سمعية وبرصية وجسدية.

الستقبال  مهيئا  الطفل  يكون  أن 

والوطنية  الدينية  القيم  وتقبل 

وقواعد العيش املشرتك.

القيم الدينية 

والوطنية وقواعد 

العيش املشرتك

خالل  من  الدينية،  القيم  وبعض  والرسول  الله  إسم  تعرف   .1

التحية  آداب  يف  وتوظيفها  القرآنية  اآليات  ببعض  االستئناس 

التضامن-  التعاون-  التبادالت االجتامعية )الصدقة-  واألكل، ويف 

النظافة- احرتام البيئة- الرفق بالحيوان(.

تحية  بها:  واالستئناس  الوطنية  والرموز  القيم  بعض  تعرف   .2

العلم، النشيد الوطني، أناشيد حب الوطن/املغرب.

يف  واستدماجها  املشرتك  العيش  وقواعد  القيم  بعض  تقبل   .3

والتبادالت  املعامالت  يف  وتوظيفها  محيطه،  مع  الطفل  تفاعل 

السلوكية مع اآلخر. 
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2( تتبع النمو وتقويم التعلامت

طبيعة تتبع وتقويم النمو بالتعليم األويل

التقويم والتتبع الرتبويان يف التعليم األويل محكومان بخصوصيات املرحلة، لذا وجب االستناد فيهام إىل معطيني رئيسني:

انتقالهم إىل  اتخاذ قرار يف شأن  أو  التعليم األويل إصدار أحكام كمية لتصنيف األطفال  التقويم والتتبع يف  أ( ال يتوخى 

املستويات املوالية؛

ب(  ال تقترص مامرسة التقويم والتتبع هنا عىل املربيات واملربني، بل ميكن أن يكون من مهام مختلف األطراف املتدخلة 

من خالل  نفسه  الطفل  الرتبوي،  املؤطر  اآلباء،  اإلدارة،  املساعدات،  )املربيات  وتربيته  الطفل  تعلم  يف  مبارش  بشكل 

التقويم الذايت، األطفال اآلخرون(.

انطالقا من هذين املعطيني، ميكن تحديد طبيعة التقويم والتتبع يف التعليم األويل يف الخصائص اآلتية:

- إنهام تتبع وتقويم مستمران يطاالن مختلف لحظات تواجد الطفل ضمن بنية التعليم األويل، بل ميكن أن ميتدا إىل البيت 

أيضا؛

- إنهام يعتمدان عىل أدوات ووسائل تحققان املوضوعية يف الحكم وتشمالن مختلف جوانب شخصية الطفل؛

والتواصل  وقراءتها  املالحظات  تحليل  إىل  متتدان  بل  واملعارف،  واملهارات  السلوكات  برصد  تكتفيان  ال  علميتان  إنهام   -

بصددها والتدخل ملعالجة مكامن الخلل؛

- االنطالق من مالحظة سلوكات األطفال وتقوميها، ميكن تقويم باقي مكونات املنهاج )األهداف املسطرة، املضامني التعلمية، 

الطرائق والتقنيات املعتمدة، الوسائل املستعملة وأحيانا أدوات التتبع والتقويم ذاتها(.    

أهداف التتبع والتقويم:

يسمح تتبع وتقويم طفل يف التعليم األويل مبواكبة مساره الناميئ وصريورة مناء الكفايات املستهدفة لديه من خالل مختلف 

األنشطة املربمجة. وينصب ذلك عىل معرفة طبيعة هذا املسار والخصائص التي متيزه، وكذا الصعوبات التي تعرتضه، من أجل 

التدخل يف حينه لتصحيح االختالالت وملء الثغرات. 

ومن  األشياء  ومن  ذاته  من  ومواقفه  معارفه  من  برمتها  الطفل  والتقويم شخصية  التتبع  مجال  يطال  أن  ينبغي  ولذلك 

اآلخرين، ومهاراته الحركية وسلوكاته وترصفاته وعالقاته وإنجازاته، وكذا مشاعره وانفعاالته.

تقنيات التتبع والتقويم

ميكن ملختلف املتدخلني الذين يقومون بعمليات التتبع والتقويم االعتامد عىل مجموعة من الوسائل واألدوات املساعدة. 

وإذا كانت املالحظة تشكل أكرث الوسائل استعامال يف هذا الباب، فإن اللجوء أحيانا إىل أدوات وتقنيات أخرى يكون أمرا رضوريا 

وذا أهمية بالغة. وهكذا ميكن االستعانة، يف املجمل، باألدوات والتقنيات اآلتية:
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- املالحظة، ويف هذا الباب ميكن تنويع أمناطها، من املالحظة بالعني املجردة، إىل املالحظة باألدوات واألجهزة والشبكات؛

املقاييس والروائز العقلية؛  -

اختبارات الشخصية؛  -

االختبارات السوسيومرتية لقياس العالقات االجتامعية؛  -

السيكودراما والسوسيودراما؛  -

االستامرات؛  -

الرسومات؛  -

املقابالت...  -

إرشاك اآلباء يف تقويم أطفالهم وإخبارهم بنتائجه:

التعليم األويل االستغناء عنه، فدورهم ال يتوقف  لبنية  التأكيد أن اآلباء  ميثلون رشيكا أساسيا ال ميكن  ال مدعاة لتكرار 

إمكانياتهم  وذلك حسب  الصفية  غري  الحياة  مناحي  مختلف  يشمل  أن  بل ميكن  املؤسسة،  باب  إىل  الطفل  اصطحاب  عند 

واستعداداتهم. وقد ساهمت األمهات يف بعض التجارب يف إنجاز األنشطة ضمن الحصص التعليمية إىل جانب املريب)ة(، وكان 

لذلك دور بارز عىل توافق األطفال وتطور شخصيتهم. 

املعالجة املبنية عىل التتبع والتقويم:

اكتساب  استكامل  الطفل وتطور مساره نحو  تقدم  التعرف عىل  أداة من أجل  ذاته، بل هو  التقويم هدفا يف حد  ليس 

إما سوء فهم  نتيجة  الطفل  التي تنعكس عىل  الرتبوية  الخلل يف املامرسة  الكفايات املستهدفة. لذلك فإن تبني بعض أوجه 

خصوصيات شخصيته، أو بعض اضطراباته، أو الكيفية املالمئة للتعامل مع وترية تعلمه واكتسابه، ينبغي أن تدفع إىل اختيار 

املسلك األنسب ملعالجة ذلك. ويف هذا الباب ميكن لبنية التعليم األويل أن تلجأ إىل أمناط املعالجة اآلتية:

املعالجة اإليقاظية التي تتوخى دفع إمكانيات الطفل إىل التبلور من خالل خلق الحافزية الذاتية وإيجاد السبل الكفيلة   -

بإيقاظ القدرات الكامنة أو غري املشغلة؛

املعالجة الفورية والتي تكون موازية للتعلم؛  -

املعالجة املركزة والتي ميكن مامرستها مع الحاالت املستعصية، والتي تتطلب تدخالت متعددة ورمبا بإسهام أطراف   -

أخرى خارجية )أطباء، سيكولوجيون، مقومو النطق، مقومو الحركة وغريهم(.
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التنظيم الرتبوي

الكفاية العامة التي 

ينشدها القسم

متكني املريب)ة( من تنفيذ وتطبيق مقاربات اإلطار املنهاجي للتعليم األويل مبا ميكن من متهري 

األطفال وتفتح شخصياتهم.  

األهداف

التي ينشدها القسم

1. تدارس مناذج بيداغوجية )جذاذات( تطبيقية ألنشطة التعليم األويل؛

وفق  الدليل،  هذا  يف  املتضمنة  التطبيقية  البطاقات  غرار  عىل  بيداغوجية  مناذج  إنتاج   .2

مقتضيات اإلطار املنهاجي للتعليم األويل.

املحتويات

التنظيم الرتبوي  .1

عنارص املحتويات واألنشطة  .2

تقنيات التنشيط  .3

الهيكلة البيداغوجية السنوية ألنشطة السنة األوىل والسنة الثانية من التعليم األويل   .4

املعايري املعتمدة يف ترتيب الحروف العربية  .5

تصميم البنية الرتبوية

يشمل التعليم األويل سنتني، وتنتظم بنيته الرتبوية وفق مستويني اثنني، مستوى أول يسجل فيه أطفال الفئة العمرية 4 – 5 

سنوات، ومستوى ثان يسجل فيه أطفال الفئة العمرية 5 – 6 سنوات.

تطبيق املرجعيات واملوجهات الرتبوية املرتبطة باملنهاج الرتبوي

الرتبوية  التنظيمية  بالجوانب  املرتبطة  األويل  للتعليم  املنهاجي  اإلطار  مقتضيات  بتطبيق  االلتزام  عىل  املريب)ة(  يحرص 

واإلدارية، وبشكل خاص:  

األويل، والعمل عىل  للتعليم  املنهاجي  اإلطار  املقرتحة يف  البيداغوجية  املحددة، واملقاربات  الرتبوية  بالكفايات  االلتزام   -

تنميتها عرب مضامني وأنشطة تربوية مالمئة.

- تطبيق الطرائق الرتبوية النشيطة املحفزة عىل املشاركة واإلقبال عىل التعلم مبا يضمن تطوير شخصية الطفل عىل كافة 

املستويات السيكوحركية، والعقلية املعرفية، والوجدانية االجتامعية؛

- التتبع املنتظم لنمو األطفال وتقويم تعلامتهم، وإرشاك األرس يف كل ما يفيد منو الطفل. 

- احرتام مقتضيات املقرر السنوي الخاص بتنظيم السنة الرتبوية )الدراسية(، وإخضاع بنية التعليم األويل للجوانب املتعلقة 

باستقبال األطفال وتسجيلهم، وتنظيم الدخول والخروج، وتدبري الحياة الخارج-صفية، وبرمجة العطل الوطنية والدينية 

والعطل البينية ونهاية الفرتات الدراسية.

1. التنظيم الرتبوي
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تنظيم األركان البيداغوجية:

األركان الرتبوية هي عبارة عن أماكن يجسد كل منها موضوعا من مواضيع الحياة اليومية؛ وهي ترتكز عىل التعلم الذايت 

للطفل. وتتكون من عنارص مألوفة لدى األطفال، وتساهم يف توفري بيئة غنية ومريحة، بإمكانها أن تشكل حقال خصبا للبناء، 

اإلبداعية وتغذية مخيلته، وتحفيز حبه لالستطالع، وإغناء رصيده  تنمية طاقاته  الطفل من  والتعبري، والتعلم، بحيث متكن 

اللغوي، كام أنها تحقق فرص التواصل بني األطفال من خالل مجموعات صغرية، وتيرس فرص التعبري، تشجع األطفال عىل القيام 

مبهمة ضمن مجموعة؛ وذلك بإسهامهم يف تنظيم ركن أو تنظيفه أو جلب أشياء بعد خرجة ووضعها يف ركن من األركان .

أما يف ما يخص بناء األركان، فينبغي أن يحرص املريب واملربية عىل إرشاك األطفال يف جميع مراحل هذا البناء، قصد متكينهم 

من اإلحساس بأن العنارص املكونة لألركان ملك لهم، وبأنهم مسؤولون عن صيانتها.

بتعاون  بيداغوجية، وهي عبارة عن أحياز مكانية يجهزها املريب)ة(  أركان  التعليم األويل عىل شكل  يصمم فضاء حجرة 

مع األطفال، وتنظم بحسب املشاريع املوضوعاتية التي يتم االشتغال عليها، وينبغي تغيريها بتغيري هذه املشاريع واألنشطة 

املرتبطة بها.

ويعد تنظيم الفصل عىل شكل أركان بيداغوجية من بني أفضل طرق التعلم والنمو؛ حيث ميكن أن يتحرك ضمنها الطفل 

ويساهم يف بنائها وتطويرها ويتعلم منها مهارات الحياة. 

وهذه بعض األمثلة ألركان ميكن إعدادها يف كل فضاء تعلمي، من قبيل:

ركن القراءة )املكتبة(؛  -

ركن اللعب واأللعاب؛  -

ركن األشغال اليدوية والتلوين؛   -

ركن الراحة؛   -

ركن الصحة؛  -

ركن التجمع...  -

تنظيم زمن التعلم:

يتم تنظيم زمن التعلم وفق مقتضيات هذا اإلطار املنهاجي، وخاصة ما يتعلق باألنشطة الرتبوية واإليقاعات الزمنية، مع 

مراعاة الخصوصيات املحلية لكل بنية تربوية للتعليم األويل. تبعا ملا يأيت:

أسبوعا، يخصص  الدراسية يف 34  السنة  لتنظيم  السنوي  املقرر  مقتضيات  انطالقا من  السنوي،  الزمني  الغالف  يتحدد   -

األسبوعان األوالن الستقبال األطفال واستئناسهم باملناخ الرتبوي الجديد، واألسبوعان األخريان إلجراءات آخر السنة؛

- يتحدد الغالف الزمني األسبوعي بني 20 و25 ساعة أسبوعيا، موزعة عىل فرتة أو فرتتني يف اليوم حسب ظروف وإمكانات 

كل بنية للتعليم األويل؛ 
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- ويتحدد الغالف الزمني اليومي يف عدد من الساعات ال تقل عن 4 ساعات وال تتعدى 5 ساعات. ويتم تكييف هذا الغالف 

الزمني مع الظروف املناخية واالجتامعية والخصوصيات املحلية )املواسم، األسواق...(، وذلك بتشاور مع أمهات وآباء 

األطفال، ومصادقة هيئة املراقبة الرتبوية املختصة باملديرية اإلقليمية للرتبية والتكوين.

الربمجة األسبوعية لزمن التعلم )منوذج الفرتتني(

املدة الزمنيةالنشاطالتوقيتالفرتة
30 داستقبال األطفال08h 00 – 08h 30 الفرتة الصباحية

 08h 30 – 09h 00 30 دطقوس اعتيادية

 09h 00 – 10h 00  60 دحصة املالحظة واالستكشاف

 10h 00 – 10h 30 30 داسرتاحة / ملجة / ألعاب ترفيهية

 10h 30 – 11h 30 60 دحصة املامرسة والبناء

 11h 30 – 12h 0030 داستعداد للخروج

30 داستقبال األطفال14h 00 – 14h 30 الفرتة الزوالية

 14h 30 – 15h 00 30 دطقوس اعتيادية

 15h 00 – 16h 0060 دحصة التوظيف والتطبيق

 16h 00 – 16h 30 30 داسرتاحة / ملجة / ألعاب ترفيهية

 16h 30 – 17h 0030 داستعداد للخروج

الربمجة األسبوعية لزمن التعلم )منوذج الفرتتني(

09h 00 – 09h 3030 دطقوس اعتيادية

09h 30 – 10h 3060 دحصة املالحظة واالستكشاف

10h 30 – 11h 0030 داسرتاحة / ملجة / ألعاب ترفيهية

11h 00 – 12h 0060 دحصة املامرسة والبناء

12h 00 – 13h 3090 دوجبة غذاء / قيلولة

13h 30 – 14h 0030 دطقوس اعتيادية

14h 00 – 15h 0060 دحصة التوظيف والتطبيق

15h 00 – 15h 3030 داسرتاحة / ملجة / ألعاب ترفيهية

15h 30 – 16h 0030 داستعداد للخروج
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2. عنارص املحتويات واألنشطة

املرشوع املوضوعايت مدخال للتعلم واالكتساب

يعترب املرشوع املوضوعايت )projet thématique( املدخل األنسب لتنمية الكفايات الرتبوية يف ارتباطها باملجاالت التعلمية 

املحددة. 

ويف هذا اإلطار ينبغي العمل مبشاريع موضوعاتية تنتظم حولها مختلف العمليات املستهدفة يف تربية وتكوين األطفال.

ثالثة مشاريع تنجز يف املستوى األول )الفئة العمرية 4 – 5 سنوات(   -

ثالثة مشاريع تنجز يف املستوى الثاين )الفئة العمرية 5 – 6 سنوات(    -

يراَعى يف انتقاء املشاريع االعتبارات اآلتية:

انطالقها من الذات، ثم الخروج إىل األرسة، ثم االنفتاح عىل املحيط املبارش للطفل؛    •

انسجامها مع ميول األطفال واهتامماتهم، وقابليتها لشد انتباههم؛  •

إمكانية استيعابها للمفاهيم واملعارف واملعلومات والقيم والسلوكات املستهدفة؛  •

سامحها بالتكامل يف املعطيات املكتسبة، مع إتاحة الفرصة لتناول أنشطة جميع املجاالت التعلمية وزاوية املرشوع   •

نفسها؛ عىل أساس االشتغال عىل أنشطة مجال واحد كل يوم:

- اليوم األول: أنشطة مجال استكشاف الذات واملحيط

- اليوم الثاين: أنشطة بناء األدوات األساس لتنظيم التفكري

- اليوم الثالث: التعبري اللغوي والتواصل

- اليوم الرابع: تطوير السلوك السيكو حريك وتنمية الذوق الفني والجاميل

- اليوم الخامس: بناء القيم وقواعد العيش املشرتك

وانسجاما مع الكفايات الرتبوية واألهداف التعلمية املرتبطة بها، تنجز أنشطة املجال التعلمي وفق تصور منهجي يأخذ 

بعني االعتبار بناء السلوك عرب منحى متدرج يشتغل فيه الطفل من البداية إىل النهاية، ويقرتب من املفهوم املستهدف من 

النشاط من خالل اعتامد ثالث لحظات أساسية:

- املالحظة واالستكشاف، عرب تعرف املوضوع وتحفيز األطفال عىل الدخول فيه بفضول يستدعي االهتامم وتركيز االنتباه.

- املامرسة والبناء، عرب اشتغال منظم وموجه ينهمك فيه الطفل كلية يف العمل اليدوي والفكري، وما يقتضيه ذلك من 

ضوابط تفرض التعاون والتكامل والتقاسم مع األقران يف إطار العمل الثنايئ أو الجامعي.

- التطبيق والتوظيف، وذلك من خالل ترسيخ ما تعرفه الطفل  واكتسبه، واالنتقال به إىل مواقف ووضعيات جديدة تربز 

إىل أي مدى متكن الطفل من بلوغ الهدف، وأن السلوك املرغوب يف تعلمه واكتسابه قد تم تشكيله بالفعل.
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تقنيات التنشيط  .3

بحكم طبيعة التصميم البيداغوجي لفضاء التعليم األويل وما يتضمنه من موارد ووسائل تغري الطفل وتحفزه عىل التنقل 

واتخاذ املبادرة، وبحكم الطبيعة الحركية للطفل التي تدفعه إىل عدم التوقف عن النشاط والتحرك داخل هذا الفضاء، فإن 

طرائق العمل والتنشيط ينبغي أن تُبنى كلها عىل أساس اللعب والعمل اليدوي املبني عىل املالحظة وتركيز االنتباه.  ويحرص 

املربون واملربيات، عىل هذا األساس، عىل تصميم أنشطتهم مع األطفال مبراعاة ما ييل:

1( اعتامد اللعب قاعدة أساس لالشتغال 

فكل نشاط تربوي، مهام كان مجاله التعلمي، ينبغي أن ينجز باللعب، مع برمجة دقيقة ملراحل اإلنجاز ووسائل العمل   -

لعب ضمن  ثنايئ،  لعب  فردي،  )لعب  املستهدف  النشاط  يف  الوظيفي  واالنخراط  االنطالق  فرص  لألطفال  متنح  التي 

مجموعات صغرى، لعب جامعي، لعب داخل الفصل، لعب خارج الفصل(. 

2( مامرسة األنشطة التعلمية 

- كل طفل)ة( مدعو)ة( إىل إنجاز املطلوب يف النشاط، مستقال)ة( أو يف مجموعات مصغرة حسب نوع النشاط واألهداف 

املتوخاة منه.

3( تهيئ جميع وسائل العمل 

تُهيأ لكل نشاط وسائل العمل الالزمة، فردية كانت أم جامعية. كام تحدد التعليامت التي يشتغل األطفال يف ضوئها   -

بدقة ووضوح، وينبغي التأكد من مدى فهم األطفال لهذه التعليامت، واستيعابهم ملضمونها.

4( تتبع أعامل األطفال وتوجيهها 

- ال يرتك األطفال من غري مواكبة ملا يقومون به من أنشطة أبدا، فالطفل يحتاج دوما إىل مساعدة من املريب أو املربية للتقدم 

يف اإلنجاز، وكسب مزيد من الثقة يف النفس، والتدرب عىل التقاسم واملشاركة الحقيقية.
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املستوى التعلمي
املرشوع 
املوضوعايت

عدد 
األسابيع

املكونات 
الفرعية للمرشوع

عدد 
األسابيع

املستوى األول

الجسم والتغذية 

والنظافة
10 أسابيع

3 أسابيعاملكون 1 )الجسم(

3 أسابيعاملكون 2 )التغذية(

3 أسابيعاملكون 3 )النظافة(

1 أسبوعتركيب وتقويم ودعم

10 أسابيعاألرسة والبيت
3 أسابيعاملكون 1 )أفراد األرسة(

3 أسابيعاملكون 2 )مرافق البيت(

3 أسابيعاملكون 3 )أثاث البيت(

1 أسبوعتركيب وتقويم ودعم

10 أسابيعالحي ومرافقه

3 أسابيعاملكون 1 )الحي والحديقة(

3 أسابيعاملكون 2 )املاء والكهرباء(

3 أسابيعاملكون 3 )الطريق، دكان الحي، السوق(

1 أسبوعتركيب وتقويم ودعم

مجموع أسابيع 

املستوى األول
30 أسبوع

4. الهيكلة البيداغوجية السنوية ألنشطة السنة األوىل والسنة الثانية من التعليم األويل
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املستوى 
التعليمي

املرشوع 
املوضوعايت

عدد 
األسابيع

املكونات 
الفرعية للمرشوع

عدد األسابيع

املستوى الثاين

10 أسابيعاملدرسة واألصدقاء

3 أسابيع املكون 1 )مرافق املدرسة(

3 أسابيع املكون 2 )األدوات املدرسية(

3 أسابيعاملكون 3 )األصدقاء والصديقات(

1 أسبوع تركيب وتقويم ودعم

10 أسابيعالقرية واملدينة 

3 أسابيع املكون 1 )الحيوانات والفالح(

املكون 2 )امللعب، محطة املسافرين، 

املستوصف والصيدلية(

3 أسابيع 

3 أسابيعاملكون 3 )أضواء املرور وعالمات التشوير(

1 أسبوعتركيب وتقويم ودعم

عامل التكنولوجيا 

واالتصال 
10 أسابيع

املكون 1 )ألعاب إلكرتونية، الهاتف 

والحاسوب(

3 أسابيع 

3 أسابيع املكون 2 )أدوات منزلية(

3 أسابيعاملكون 3 )وسائل النقل(

1 أسبوعتركيب وتقويم ودعم

مجموع أسابيع

املستوى الثاين
30 أسبوع
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املعايري املعتمدة يف ترتيب الحروف العربية  .5

لوضع تصور ذي بعد تربوي يصنف الحروف )الصوامت( العربية وفق تدرج منطقي من األيرس تعلام إىل األصعب، ومن 

البسيط إىل املركب، تم اقرتاح ترتيب للحروف )الصوامت( العربية، يأخذ بعني االعتبار البعد النطقي والبعد الكتايب1.

اعتمد الرتتيب معايري كربى تتشكل بدورها من معايري فرعية، وذلك كام يأيت:

أفضت هذه املعايري، بعد التحليالت اإلحصائية املالمئة، إىل ترتيب جديد للحروف )الصوامت( العربية وفق قيم وأوزان 

حسابية مضبوطة، مع نقل الواو والياء إىل ذيل الرتتيب، نظرا لطبيعتهام املرتاوحة بني الصوامت واملصوتات )شبه الصوامت(. 

َويَْقرَتُِح فيام يأيت الرتتيب املتوصل إليه لجدولة تدرج األصوات والحروف يف السنة األوىل من التعليم االبتدايئ:

1 - أعد الدراسة املتعلقة برتتيب الصوامت األساتذة: مصطفى بوعناين، بنعيىس زغبوش، رشيد شاكري.

مفهوم التعليم األويل ووظائفه ودواعي إطاره املنهاجيالقسم

املعيار النطقي للجهاز 

التصويتي

تصنف الحروف )الصوامت( وفق موضع نطقها وكيفية تحقيقها، وفق معيارين فرعيني:

مقدمة  إىل  أقرب  الصامت  نطق  موضع  كان  كلام  النطق؛  موضع  األول:  الفرعي  املعيار   •

الجهاز املصويت، كان تحقيقه أسهل.

كانت  كلام  أنه  اعتبار  عىل  للصوامت،  واملركب  البسيط  التحقيق  الثاين:  الفرعي  املعيار   •

عملية تحقيق الصامت بسيطة وغري مركبة أو مكررة، كان نطق الصامت أسهل.

املعيار الحريك
ينظر يف عدد مرات رفع اليد أثناء الرسم الكتايب للحرف؛ 

وقد تبني أنه كلام زاد عدد مرات رفع اليد أثناء رسم الحرف كان تحقيقه خطيا أكرث صعوبة.

معيار الشكل البرصي

يعتمد عىل األشكال األولية التي يتألف منها كل حرف )صامت(، وعدد أشكاله الخطية يف 

عنها.  انفصاله  أو  )الصوامت(  الحروف  ببقية  اتصاله  ومدى  وآخرها،  ووسطها  الكلمة  أول 

ويتوزع هذا املعيار إىل ثالثة معايري فرعية:

• املعيار األول: األشكال األولية املؤلفة للحروف )القوس، القطعة، النقطة(، عىل افرتاض أنه 

كلام زاد عدد األشكال األولية املؤلفة للصامت، كان تحقيقه نطقيا وخطيا صعبا.

• املعيار الثاين: األشكال الخطية للحرف يف أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، عىل اعتبار أنه 

كلام تعددت التمظهرات الخطية للحرف يف الكلمة، كانت قراءته صعبة.

• املعيار الثالث: االتصال الخطي للحرف بالحروف األخرى وانفصاله عنها، إذ كلام كان رسم 

الحرف منفصال يف كلمة سهلت قراءته.

د، م، ر، ب، س، ف، ل، ص، ذ، ز، ط، ض، ن، ع، ت، ظ، ح، ه، ء، ج، خ، غ، ك، ث، ق، ش، و، ي.
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تصميم بطاقات التعلم واالكتساب بكل سنة من التعليم األويلالتعريف

هام جدا

مناذج بطاقات بيداغوجيةالنامذج

البطاقة التطبيقية للمربية واملريب وثيقة عملية تربز مراحل الحصة وكيفية تدبري أنشطة التعلم واالكتساب، منطلقة من 

التصميم املشار إليه يف الهيكلة البيداغوجية السنوية ألنشطة السنة األوىل والسنة الثانية من التعليم األويل، ومن األهداف 

املحددة لكل أسبوع ولكل مجال، ومركزة عىل بعض الوسائل املمكن توظيفها، وصيغ العمل املتنوعة؛ وتقنيات التنشيط الفعالة. 

- إعامال ملبدأ التدرج يف تدبري األنشطة البيداغوجية – االنتقال من القريب إىل البعيد، ومن املحسوس 

إىل املجرد، ومن البسيط إىل املركب،  ومن.......إىل.....  -  اقرُْتَِح يف هذا الدليل بالسنة األوىل، عند 

أجرأة أنشطة الوعي الصويت، االقتصار عىل مهارة العزل فقط )تعرف الصوت وتحديد موقعه من 

الكلمة وتحقيقه من مخرجه(، عىل أن تضاف مهارة التجزيء يف السنة الثانية؛

- لقد أُفْرَِد لكل صوت لغوي من األصوات املومأ إليها أعاله بطاقة تطبيقية للسنة الثانية، والتي ميكن 

استثامرها للسنة األوىل بعد حذف النشاط الخاص مبهارة التجزيء؛

- تستثمر هذه البطاقات يف اإلعداد للقراءة والكتابة، والتي تأيت مبارشة بعد أنشطة الحكاية والتواصل 

من املجال التعلمي 2 )التعبري اللغوي والتواصل(؛

- أنشطة األلعاب القرائية هي أنشطة اختيارية وليست إجبارية.

عدد البطاقات البيداغوجية بعدد األسابيعاملكون 1املرشوع املوضوعايت

3 مناذج/أسابيع )مبعدل بطاقة كل أسبوع(الجسمالجسم والتغذية والنظافةالسنة األوىل

األصوات اللغوية املعنية:  ]د[، ]م[، ]ر[
مرافق املدرسةاملدرسة واألصدقاءالسنة الثانية

ـ البطاقات البيداغوجية التطبيقية 
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تخطيط املكون الفرعي: الجسم )مصفوفة األنشطة(السنة األوىل

املجاالت

األسابيع

استكشاف 

الذات 

واملحيط

أدوات تنظيم 

التفكري

التعبري اللغوي 

والتواصل

1.تطوير السلوك 

الحيس الحريك

2.تنمية الذوق 

الفني والجاميل

بناء القيم 

وقواعد العيش 

املشرتك

األسبوع

األول

التعرف

 عىل أجزاء 

الجسم

إدراك التموقع: أمام/

خلف

1.تعرف معجم 

وكلامت مرتبطة 

بأجزاء الجسم

2. تعرف صوت 

]د[

3.تخطيط ورسم 

حرف الدال

1.حركات أطراف اليد

2. لعب أدوار حول 

أعضاء الجسم

احرتام الطفل 

وتثمني جسمه 

وجسم األخر

األسبوع الثاين

التعرف عىل 

الحواس 

)اللمس، 

البرص، 

السمع(

إدراك التموقع: عىل/

تحت/فوق

1. تعرف معجم 

وكلامت مرتبطة 

بالحواس )اللمس، 

البرص، السمع(

2. تعرف صوت 

]م[

3.تخطيط ورسم 

حرف امليم

1.تحديد األشياء 

باستعامل الحواس

2.القص واللصق

العلم الوطني

األسبوع الثالث

التعرف عىل 

حاستي الشم 

والذوق

متييز الزمان: الليل / 

النهار

1. تعرف معجم 

وكلامت مرتبطة 

بحاستي الشم 

والذوق

2. تعرف صوت 

]ر[

3.تخطيط ورسم 

حرف الراء

التوافق بني الحركة 

والحواس

التلوين والتزين

ألفاظ التحية
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الجسماملكون الفرعي

أجزاء الجسماملكون الجزيئ )األسبوع األول(

األهداف التعلمية: 
أن يتعرف الطفل )ة( أجزاء الجسم.  •

أن يتعرف الطفل )ة( ومييز بني وضعيات أمام / خلف.  •

أن يوظف الطفل )ة( املعجم املكتسب حول الجسم ويتعرف عىل الصوت ]د[ نطقا وشكال.  •

أن يقوم الطفل )ة( بحركات حس حركية )أجزاء الجسم( يف وضعيات )أمام/خلف(.  •

أن يقوم الطفل )ة( بلعب أدوار حول أجزاء الجسم.  •

أن يتعرف الطفل )ة( عىل بعض سلوكات السالمة الجسدية )جسمه وجسم اآلخر(.  •

استكشاف الذات واملحيطاملجال التعلمي 1

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

-توجيه  األطفال إىل ركن 
الدمى ومطالبتهم اللعب 

بها.
-تقديم النشيد »عيل 

الصغري يرقص« مع 
تشخيص مقاطعه 

بالحركات.
ومساعدتهم يف ذلك.

يلعب، يكتشف، يالحظ...
يستمع إىل النشيد.

يردد النشيد.
يشخص النشيد

رشيط سمعي
أداء املريب)ة(

ركن الدمى

نص النشيد:
عيل الصغري يرقص

باأليادي يرقص
.....

مامرسة وبناء

-إعادة تسميع النشيد 
باالقتصار عىل أجزاء 

الجسم املستهدفة.
-توزيع األطفال إىل ثالث 
مجموعات تتناوب عىل 

إنجاز األنشطة:
مجموعة 1: مطالبتهم 
بإعادة تركيب الدمية 

املفككة.

يردد مقاطع النشيد مع 
املريب)ة( مربزا أجزاء الجسم 

املعنية يف كل مرة.
مج 1: يقوم األطفال بإعادة 

تركيبها مع تسمية األجزاء.
مج 2: يعيدون تركيب صور 

املربكة مع تسمية األجزاء.

أداء املريب)ة(
أداء األطفال.

دمية مفككة
صورة مربكة

عجني

يتم تشخيص النشيد مع 
األطفال بالتناوب
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مجموعة 2: نطلب منهم 
تركيب صور املربكة.

مجموعة 3: نطلب منهم 
تشكيل أجزاء الجسم 

باستعامل العجني.
-نساعد ونوجه ونصحح.

مج 3: يشكلون أطراف 
الجسم باستعامل العجني 

مع تسمية األجزاء.

تطبيق 
وتوظيف

-نوزع عىل األطفال 
رسومات أجزاء الجسم 

ونطلب منهم قصها 
وإعادة تشكيلها مع 

تسميتها.
- لعبة تسمية أجزاء 

الجسم:

يقص األطفال رسومات 
أجزاء الجسم ويعيدون 

تشكيلها وأسامءها.
يسمي كل طفل أجزاء جسم 

صديقه أو يقف أمام مرآة 
ويسمي أعضاء جسمه.

رسومات
لصاق
مقص
مرآة

استعامل مقص محدب 
الرأسني )حفاظا عىل 

سالمة األطفال(
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تنظيم أدوات التفكرياملجال التعلمي 2

أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
وسائل 
العمل

مالحظات

مالحظة 

واستكشاف

تهيئ فضاء اللعبة:

وضع كريس أمام الدمية وآخر 

خلفها ورسم ثالثة مسارات 

متوازية يتسابق عربها ثالثة 

أطفال للوصول إىل أحد الكرسيني 

قصد الجلوس عليه.

رشح قواعد اللعبة

السهر عىل إنجاز اللعبة.

يقوم األطفال بشكل تناويب )كل 

مجموعة تتكون من ثالثة أطفال( 

بالتسابق عرب املسارات املصممة 

لهذه الغاية ومحاولة الوصول قبل 

اآلخرين ألحد الكرسيني والجلوس 

عليه.

فضاء إلنجاز 

اللعبة

كرايس

دمية

رسم مسارات

مراعاة عامل 

التكافؤ بني 

األطفال مع 

الحرص عىل 

سالمتهم

مامرسة وبناء

-يطلب من الطفل الجلوس 

أمام الدمية ويسأل عن وضعيته 

بالنسبة لهذه الدمية

-يطلب من الطفل الجلوس 

خلف الدمية ويسأل عن وضعيته 

بالنسبة للدمية

-يقوم بتسميع نشيد »أطراف 

الجسم«

يعترب األطفال عن وضعية الطفل 

باستعامل مفهومي أمام/خلف.

يردد األطفال النشيد مع تجسيد 

الحركات: »يدي اليمنى إىل األمام

يدي اليرسى إىل الوراء«

دمية 

كرايس

أداء املريب)ة(

القيام 

بحركات

تقبل جميع 

املفردات التي 

تحيل عىل 

مفهومي أمام/

خلف.

تطبيق 

وتوظيف

1. يوزع املريب)ة( رسومات عىل 

األطفال، يطلب منهم تلوين 

الطفل املوجود أمام املريب)ة( 

بلون والطفل املوجود خلفه)ا( 

بلون مغاير.

2. يضع املريب)ة( األطفال عالمة 

أمام وضع يد الدمية يف وضعية 

»أمام« و »وراء«

يلون األطفال الرسوم الجاهزة 

باأللوان املطلوبة.

ينجز األطفال املطلوب منهم وفق 

التعليمة

رسومات 

جاهزة 

أقالم ملونة 

 

عمل فردي أو 

جامعي
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التعبري اللغوي والتواصل ]د[املجال التعلمي 3

أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
وسائل 
العمل

مالحظات

مالحظة 

واستكشاف

-تقديم الحكاية لألطفال مع 

االستعانة ببعض الصور.

-طرح أسئلة لفهم الحكاية.

-إعادة تسميع الحكاية مرة 

أخرى.

طرح أسئلة الستخراج كلامت 

تتضمن الصوت )..( املشرتك.

ينتبه األطفال للمريب  )ة(  وينصتون 

للحكاية.

-يجيب األطفال عىل أسئلة الفهم.

-يركزون ويستمعون للحكاية مرة 

أخرى.

-يجيبون عىل األسئلة ويتعرفون عىل 

الصوت )..( املشرتك.

نص الحكاية

صور

مامرسة وبناء

-توزيع  األدوار عىل األطفال 

ومساعدتهم عىل التشخيص.

-انطالقا من كلامت الحكاية 

يطلب املريب)ة( من األطفال 

التعرف عىل الصوت )..( املشرتك 

يف هذه الكلامت.

-دعوة األطفال إىل عزل الكلامت 

نفسها حسب موقع الصوت )..( 

أول_ وسط _آخر.

-النطق بالصوت )..( نطقا سليام 

بتشخيص طريقة نطقه من 

مخرجه يف الجهاز الصويت.

-النطق بالصوت )..( مع الحركات 

القصرية وتشخيصها.

-يشخص األطفال لعب األدوار 

انطالقا من الحكاية مبساعدة 

املريب)ة( لهم.

-يركز األطفال ويتعرفون عىل 

الصوت )..( املشرتك.

-يعزل األطفال الكلامت حسب 

موقع الصوت)..(.

-ينطق األطفال بالصوت )..( نطقا 

سليام.

-ينطق األطفال بالصوت )..( مع 

تشخيص الحركات.

-بطاقات 

كلامت من 

الحكاية

تطبيق 

وتوظيف

-توجيه  األطفال لرسم الحرف 

عىل الهواء ثم عىل الرمل مع 

مساعدتهم.  

-توزيع العجني عىل األطفال مع 

تتبعهم.

-دعوة األطفال إىل إعادة تشخيص 

الحكاية )لعب األدوار(.

-يحاول األطفال رسم الحرف يف 

الهواء وعىل الرمل.

-يشكل األطفال الحرف)..( عىل 

العجني.

-يشخص األطفال الحكاية بالتناوب 

مبساعدة املريب)ة(.

الرمل

العجني
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تطوير السلوك السيكوحريكاملجال التعلمي 4

أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
وسائل 
العمل

مالحظات

مالحظة 

واستكشاف

تهيئ فضاء االشتغال: رسم أرشطة 

)خطوط( عىل األرض بالرمل / 

الحىص/ الطباشري...

تقديم نشيد »عيل الصغري يرقص«

يشارك األطفال يف إعداد فضاء 

االشتغال

يردد األطفال األناشيد بعد املريب)ة( 

مع تجسيد الحركات.

فضاء يفي 

بالغرض

مواد لرسم 

الرشيط

مامرسة وبناء

-تقديم اللعبة ورشح قواعدها 

)يقف األطفال يف وضعية 

اصطفاف عىل الخط، عند اإلشارة 

يقفزون تارة إىل األمام وتارة إىل 

الوراء

- تنظيم األطفال عىل شكل حلقة، 

وباستعامل كرة صغرية يدور طفل 

حول الحلقة ويضع الكرة خلف 

أحد األطفال من اختياره ويكرر 

هذا األخري نفس الحركة 

يقف األطفال فوق الرشيط يف 

وضعية اصطفاف ويقفزون إىل 

األمام عند اإلشارة األوىل وإىل الوراء 

عند اإلشارة الثانية

يقوم األطفال باللعبة

كرة 

يستحسن أن 

ينوع املريب)ة(

الحركات.

يحرص عىل أن 

يشارك جميع 

األطفال

تطبيق 

وتوظيف

تقسيم األطفال إىل مجموعتني: 

األوىل تقف 

أمام املريب)ة( والثانية خلفه)ا(.

تغيري املكان ويغري األطفال أيضا 

مكانهم ليحافظوا عىل الوضعية 

األصلية.

ينجز األطفال

املطلوب منهم  

مكان مناسب 

للنشاط

تنجز اللعبة 

يف ظروف 

هادئة متهيدا 

للعودة للوضع 

االعتيادي 
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تنمية الذوق الفني و الجاميلاملجال التعلمي 5

أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
وسائل 
العمل

مالحظات

مالحظة 

واستكشاف

- يوزع املريب(ة) رسومات جاهزة 

ألغذية و توجه األطفال إىل 

استعامل اللون املناسب .

-يقدم مناذج جاهزة و مكتملة

-يشجع األطفال بنقط حسنة

يلون الرسومات باأللوان املناسبة 

يصبغ الرسم ممتبعا النموذج

يعرض املنتوج يف ركن األنشطة 

اإلبداعية

رسومات 

جاهزة : 

تفاحة 

موزة – 

برتقالة 

صباغة

استعامل ما 

توفر من وسائل

و مواد

مامرسة وبناء

يقدم وسائل اإلنجاز و ترشح 

املطلوب : تشكيل خرض و فواكه 

من العجينة .

- يشجع األطفال بنقط حسنة

يستعمل العجينة يف تشكيل الفواكه           

و الخرض املرسومة 

عىل الورقة .

يعرض املنتوج يف ركن األنشطة 

اإلبداعية 

رسومات 

جاهزة – 

عجينة 

مختلفة 

األلوان

تطبيق 

وتوظيف

يقدم وسائل اإلنجاز و يرشح 

املطلوب : صنع أشكال 

خرض و فواكه من الورق 

املقوى      والورق الالصق و ورق 

اللسولوفان .

يشجع األطفال بنقط 

يصنع اشكال الخرض و يتتبع مراحل 

اإلنجاز : يقطع األشكال 

يلصق الورق الالصق أو املقوى 

امللون أو ورق )السولوفان( عىل 

الرسم يعرض املنتوج يف ركن 

األنشطة اإلبداعية.

عمل جامعي 

استعامل ما 

توفر من وسائل

و مواد
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القيم وقواعد العيش املشرتكاملجال التعلمي 6

أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
وسائل 
العمل

مالحظات

مالحظة 

واستكشاف

-عرض صورة عن ميثاق القسم.

-يسأل املريب)ة(:

- ماذا يفعل األطفال يف الصورة

- هل هذا سلوك حسن أم يسء

- ملاذا هو سلوك يسء

- توجيه األطفال للتعبري. 

-يالحظ األطفال الصورة.

-يجيب األطفال: يتشاجرون، 

يتعاركون...

-يجيب األطفال سلوك يسء

-يجيبون ليس من الجيد أن أتعارك 

مع رفاقي ألننا سنؤذي أجسامنا.

-صورة مليثاق 

القسم.

مامرسة وبناء

-يسأل املريب)ة(: كيف ستؤذون 

أجسامكم؟

-يعرض صورا أخرى مليثاق القسم 

منها ما ميثل سلوكا حسنا وآخر 

ميثل سلوكا سيئا.

-تزويد األطفال بكيفية حامية 

النفس والدفاع عنها.

-يجيب األطفال: سأصاب بجروح، 

سأدفع صديقي ويصاب يف رأسه......

-يتصفح األطفال الصور.

-يعلق كل طفل عىل الصورة التي 

بيده بكل تلقائية. 

-صور مليثاق 

القسم

تطبيق 

وتوظيف

-يطلب من األطفال تشخيص 

بعض الوضعيات تحت إرشاف 

املريب)ة( )-وضعية طفلني 

يرصخان عىل بعضهام البعض   

-وضعية أطفال يلعبون باللعب 

يتشاجرون – وضعية طفل يجلس 

يف املقعد يلعب باملقص(.

-عرض صور عن سلوكات مختلفة:

-طفل يلعب باملفرقعات. 

-صور التحرش باألطفال.

- طفل ميسك سلكا ويدخله يف 

مأخذ التيار الكهربايئ....

-مطالبة كل طفل بأن 

يعطي نصيحة لكل طفل يف 

الصورة. 

-يشخص بعض األطفال الوضعيات 

واآلخرون يقيمون بالتناوب. 

-كل طفل يعطي نصيحة للطفل يف 

الصورة بالتناوب.

-صور متثل 

بعض املواقف 

والسلوكات
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الجسماملكون الفرعي

الحواس )اللمس-البرص-السمع(املكون الجزيئ )األسبوع الثاين(

األهداف التعلمية: 
أن يتعرف الطفل )ة( عىل الحواس الثالثة )اللمس-البرص -السمع(.  •

أن يدرك الطفل )ة( متوقع األشياء باستعامل عىل-فوق-تحت.  •

نطقا  الصوت]م[  ويتعرف عىل  الحواس)اللمس-البرص-السمع(  املكتسب حول  املعجم  )ة(  الطفل  يوظف  أن   •
وشكال.

أن يكشف الطفل )ة( خصائص وصفات املادة عن طريق حاسة اللمس.  •

أن يتمكن الطفل)ة(من معرفة مصدر الصوت ونوعه.  •

أن يتمكن الطفل)ة( من تعيني األشياء وضبطها.  •

أن يتمكن الطفل )ة( من تحديد أعضاء الحواس التالية: اللمس -البرص-السمع.  •

أن يتعرف الطفل )ة( عىل رمز الوطنية )العلم الوطني(.  •

استكشاف الذات واملحيطاملجال التعلمي 1

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

-عرض مواد وأشياء 
مختلفة )ملساء/ صلبة 

/ خشنة/ محببة ....( 
ومطالبة األطفال مبالحظة 

املعروضات واكتشافها.

-يالحظ األطفال األشياء 
واملواد ويكتشفونها

أشياء مختلفة 
)ملساء/ صلبة 

/ خشنة/ مدببة 
)....

مامرسة وبناء

- يضع املريب)ة( عىل 
طاولة املواد واألشياء 
ويطلب من األطفال 
التعبري عن اإلحساس 

الناتج عن ملسها.
- يطلب من األطفال 

إدخال اليد إىل الكيس 
وذكر اإلحساس عند ملس 

األشياء.
- يطلب من األطفال 

إخراج مادة معينة عند 
سامع صوت معني.

-يعرب األطفال عن اإلحساس 
الناتج عن ملس األشياء 

واملواد.
-يذكر األطفال اإلحساس 
عند ملس املواد املوجودة 

بالكيس.
- يخرج األطفال مادة معينة 

أو يشء معني عند سامع 
صوت معني. 

كيس 
أشياء مختلفة
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تطبيق 
وتوظيف

-يطلب من األطفال متييز 
عضو حاسة اللمس عن 
باقي األعضاء باستعامل 

لون معني.
- يطلب من األطفال 

تصنيف مجموعة من 
املواد حسب خاصيتها 

)ملساء / لزجة / خشنة...(
- يطلب من األطفال 

توظيف لعبة قياس البرص 
بذكر اتجاه فتحة الرمز.

- مييز األطفال عضو حاسة 
اللمس بلون معني

-يصنف األطفال املواد 
حسب خاصياتها

- يوظف األطفال لعبة قياس 
البرص  

صور
أقالم ملونة

أشياء
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تنظيم أدوات التفكرياملجال التعلمي 2

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
مالحظاتالعمل

مالحظة 

واستكشاف

-تقديم الحكاية لألطفال مع االستعانة ببعض الصور: 
 ذات صباح سمعت بنت صغرية صوت العصافري، 

ففتحت عينها، وظلت تحدق بضوء الشمس. تذكرت 
البنت أنها خبأت بعضا من حلوى التوت تحت 

وسادتها. » أمممممممممممم » ما أحىل طعمها 
! سآكلها كلها. وفجأة سمعت البنت صوتاً يقول: 
نحن األذنني لقد حاولنا إيقاظ الفتاة لكن العينني 

ظلتا تحدقان بضوء الشمس، وال تريد أن تستيقظ. 
ولقد نبهنا الفتاة لتنهض وتتناول وجبة الفطور ولكن 

اللسان فضل أكل حلوى التوت. وأيضا نلوم اليدين 
اللتني شعرتا بالدفء تحت غطاء الرسير وال تريدان 
النهوض. تضايقت العينان من كالم األذنني وقالتا يف 
غضب: حسنا لن ننظر بعد اآلن. وأضاف اللسان لن 

أقوم بتذوق أي يشء مطلقا بعد اآلن. وقالت اليدان: 
لن نلمس أي يشء ساخن أو بارد أو خشن أو ناعم من 

اآلن فصاعداً. سمع الرقم خمسة الحديث وقال لهم: 
عيب عليكم هذا الترصف ! إنكـم جميعا تشكلون 

الحواس الخمس ويجب عليكم العمل دامئاً معاً. فجأة، 
سعمت األذنان صوتا يقول: صباح الخري يا عزيزيت.... 

وهنا فتحت العينان ورأت أم الفتاة تنظر إليهام 
مبتسمة. وحضنت يدي األم وشعرت بدفئها وحنانها، 

وشم األنف رائحة كعك األم اللذيذ.
-طرح أسئلة حول فهم الحكاية.

- تسميع الحكاية مرة أخرى.

أنشطة الطفل

 -ينتبه األطفال 

للمريب )ة( وينصتون 

للحكاية.

-يجيب األطفال عىل 

أسئلة الفهم.

-يركزون ويستمعون 

للحكاية مرة أخرى.

-يجيبون عىل األسئلة 

ويتعرفون عىل 

الصوت )م( املشرتك.  

حكاية 

صور 

مرافقة 

لنص 

الحكاية

مامرسة وبناء
– سميع الحكاية مع الرتكيز عىل حوار الحواس: حاسة 

السمع – حاسة اللمس –حاسة البرص.

-يردد األطفال الجمل 

والكلامت.

بطاقات 

صور

تطبيق 

وتوظيف

توزيع األدوار عىل األطفال ومساعدتهم عىل 

التشخيص. حاسة السمع – حاسة اللمس –حاسة 

البرص

-مطالبة  األطفال بإعادة تشخيص الحكاية )لعب 

األدوار(.

-يشخص األطفال 

الحكاية بالتناوب 

مبساعدة املريب)ة(
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التعبري اللغوي والتواصل ]م[املجال التعلمي 3

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
مالحظاتالعمل

مالحظة 

واستكشاف

النشاط 1:
إعادة تسميع الحكاية وتطرح أسئلة الستخراج كلامت 

تتضمن صوت ]م[ )أم، شمس، خمسة، كالم(. ما 
الصوت املشرتك بني هذه الكلامت؟

يطلب  املريب)ة( من األطفال رفع اليد يف حالة إذا 
كانت الكلمة تتضمن صوت ]م[. 

تقديم ذوات أشياء أو صورا أو اإلشارة إىل أطفال 
تتضمن أسامؤهم الصوت ]م[ يف البداية، وطرح سؤال: 

- من هذا/هذه؟    - ما هذا/هذه؟
توجيه األطفال إىل استكشاف صوت ]م[ من خالل 

مطالبتهم بتحديد الصوت األول يف:
منزل – محمد– ُمعاٌد -مرآة -مصحة – مكتب -...؟

يسمع الطفل 

الكلامت

يصغي الطفل 

وينصت جيدا أنشطة  

املريب)ة(.

يصفق عند سامع 

الصوت.

مامرسة وبناء

النشاط 1:

• التحقيق النطقي للصوت ]م[: 

-  ترديد الكلامت نفسها والنطق بكل واحدة منها 

بطريقة سليمة وبصوت واضح ومرتفع يسمعه كل 

األطفال، مع اإلشارة إىل موضع نطق الصوت يف الجهاز 

النطقي. 

-  يردد األطفال الصوت ]م[ مع  املريب)ة( ثم يرددونه 

وحدهم، ثم يف ثنائيات، ثم فرادى، واملريب)ة( يقوم 

نطقهم.

يالحظ، يسمع ويردد 

الصوت.

النشاط 2:
• متييز الصوت وتحديد موقعه: 

- تسميع كلامت تتضمن الصامت ]م[ ومطالبتهم برفع 
اليد عند سامعه )أو الوقوف ...( والعيون مغمضة.
   - تسميع كلامت تتضمن ]م[، ومطالبة  األطفال 

بتحديد موقع الصوت )أول، وسط، آخر الكلمة( 
باستعامل اإلمياءات الجسدية: اليد اليمنى )بداية(؛ 
اليد اليرسى )نهاية(؛ الصدر)وسط(، ونطق الكلمة 

املسموعة. 

ينطق الطفل بالصوت 

/ أو الحرف 
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مامرسة وبناء

النشاط 3: 

• اقرتاح مامرسة لعبة يف مجموعات، والقيام بدور 
املوجه)ة( وامليرس)ة(:

  اللعبة 1: مسابقة:
مسابقة بني املجموعات لذكر أكرب عدد من الكلامت 

التي تتضمن الصوت ]م[ يف البداية، ثم يف الوسط، ثم 
يف األخري )أسامء األطفال، الحيوانات، األدوات ...(.

  اللعبة 2: لعبة ربط موقع الصوت بالحركة الجسدية 
املناسبة:

تقرتح مجموعة من األطفال الكلمة وتقوم مجموعة 
أخرى بالحركة الجسدية املناسبة ملوقعه مقرونة 

بالنطق السليم للصوت.
النشاط 4:

 • التحقيق الخطي للصوت ]م[: 
• يقدم  املريب )ة( بعض الكلامت السالفة، باستعامل 

السبورة أو البطاقات، ويطالب األطفال بتحديد الحرف 
األول من الكلمة، وتحديد طريقة رسمه؛

• يقدم الرسم الخطي للحروف موضوع الدرس 
بحسب مواقعه املختلفة من الكلامت متصال أو 

منفصال، باستعامل السبورة أو البطاقات مع ربط رسم 
الحرف بالصوت.

• يطالب األطفال بتشكيل رسم صورة الصوت 
)بالعجني أو الخيط...( وتلوينها يف بطاقات...

يطلب من األطفال تحديد موقع الصوت )م( أول _ 
وسط _ آخر.

-ينطق بالصوت ]م[ نطقا سليام يشخص طريقة نطقه 
من مخرجه يف الجهاز الصويت.

تطبيق 

وتوظيف

-النطق بالصوت]م[ مع الحركات القصرية وتشخيصها.

توجيه األطفال لرسم الحرف عىل الهواء، ثم عىل 

الرمل، ثم تشكيله باستعامل العجني مع مساعدتهم. 

ـ يردد الطفل 

الكلامت ثم يعني 

الصوت.
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تطوير السلوك السيكوحريكاملجال التعلمي 4

أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
وسائل 
العمل

مالحظات

مالحظة 

واستكشاف

- يعرض مجموعة من األشياء 

واملواد )حجر / قامش / نقود 

معدنية /عجني ...(

-يطلب من األطفال مالحظتها 

واكتشافها.

-يالحظون ويكتشفون املعروضات 

ويعربون عنها

أشياء ومواد 

مختلفة

حجر / نقود 

معدنية/ 

عجني /قامش

مامرسة وبناء

يطلب من كل طفل القيام 

بحركة معينة وهو يلمس األشياء 

املعروضة.

- يطلب من كل طفل مالحظة 

املعروضات ونقلها إىل مكان آخر.

- يطلب من كل طفل توزيع 

املعروضات بالحجرة عند سامع 

صوت معني.

- يطلب من األطفال قص أعضاء 

الحواس الثالثة وتثبيتها يف مكانها 

املناسب عىل صورة دمية ورقية.

-يقوم كل طفل بحركة معينة وهو 

يلمس األشياء املعروضات.

- يالحظ كل طفل األشياء ويقوم 

بنقلها

- يوزع كل طفل املعروضات 

بالحجرة عند سامع صوت معني.

-يقص األطفال أعضاء الحواس 

ويثبتونها يف مكانها املناسب عىل 

الدمية الورقية.

أشياء ومواد 

مختلفة

تطبيق 

وتوظيف

لعبة القائد: عندما يصيح كلمة 

»أذن« يحدثون صوتا ويضعون 

أيديهم عىل أذانهم، وعندما 

يسمعون كلمة »يد« يلمسون 

وجوههم، وعندما يسمعون كلمة 

»عني« يغلقون عيونهم 

- يطلب من األطفال تلوين بطاقة 

كل حاسة بلون محدد وقصها 

ونظمها يف حبل الحواس.

ينجز 

اللعبةاألطفال اللعبة
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تنظيم أدوات التفكرياملجال التعلمي 5

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
مالحظاتالعمل

مالحظة 

واستكشاف

النشاط 1:
تهيئ فضاء مالئم وثالث علب:

- يضع بالعلبة األوىل أشياء متنوعة )خشنة، ناعمة، 
لزجة، باردة...( ويطلب من الطفل ملس األشياء 

وتحديد خاصياتها وتحديد العضو الذي نستعمله.
- يضع بالعلبة الثانية أدوات مختلفة )طبلة، صفارة، 

جهاز التسجيل( ويطلب من الطفل تحديد نوع 
الصوت املسموع مع تحديد العضو الذي نستعمله
- يضع بالعلبة الثالثة مجموعة من األشياء )أزرار، 

أحجار، أقراص...( ويطلب من الطفل فرز ومتييز كل 
مجموعة عىل حدة مع تحديد العضو الذي نستعمله.

يتناوب األطفال عىل 

إنجاز املطلوب مع 

ذكر العضو املستعمل 

يف ذلك.

مامرسة وبناء

النشاط 1:
يردد املريب)ة( نشيدا حول الحواس:

بالعني أرى أمتتع   باألذن أسمع أسمع
شدو الطري صوت الضفدع

باألنف أشم األزهار  
ويذوق لساين الثامر

ويدي تلمس فأحس ثلجا أو شوك األزهار
ريب أعطاين خمس حواس

ليسهل عيشا للناس

يردد األطفال النشيد 

مع تشخيص الحركات

منديل، 

مواد 

)خشب، 

عجني، 

حجر...(

النشاط 2:
يحجب املريب)ة( عيني الطفل مبنديل ويطلب منه فرز 
األشياء املوضوعة عىل الطاولة )خشب، عجني، حجر...( 

حسب العضو املستعمل.
وبعد محاولة الفرز باالعتامد عىل اللمس، تعاد 

العملية باعتامد البرص مع التصحيح.

يقوم األطفال باتباع 

توجيهات املريب)ة( 

بإنجاز النشاط  

 

تطبيق 

وتوظيف

يطلب من األطفال قص ولصق صور األشياء تحت 

خانة العضو الذي ميكن استعامله يف اكتشاف تلك 

األشياء.

يقوم األطفال بقص 

ولصق الصور يف 

املكان املناسب

لصاق، 

مقص، 

صور

مقص 

محدب 

الرأس
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تنمية القيم والعيش املشرتكاملجال التعلمي 6

أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
وسائل 
العمل

مالحظات

مالحظة 

واستكشاف

النشاط 1:

-يعرض املريب)ة( العلم الوطني 

-يسأل األطفال

ما هذا؟ ما لونه؟ ماذا يتوسطه؟

-يالحظ األطفال العلم ويجيب 

علم بالدي 

لونه أحمر 

تتوسطه نجمة خامسية خرضاء 

علم بالدي

مامرسة وبناء

النشاط 1:

-يستدرج األطفال للوصول إىل 

أن علمنا أحمر تتوسطه نجمة 

خامسية خرضاء 

-يعرض عىل األطفال مجموعة من 

األعالم من بينها العلم الوطني.

-يردد األطفال أن علمنا الوطني 

أحمر تتوسطه نجمة خامسية 

خرضاء 

-يتعرف األطفال عىل العلم الوطني 

من بني أعالم الدول األخرى  

علم بالدي

مجموعة 

من األعالم 

الدولية  

تطبيق 

وتوظيف

النشاط 1:

-يوزع عىل األطفال نسخا جاهزة 

ويطلب منهم تلوين العلم 

الوطني بألوانه الخاصة

-يلون األطفال العلم الوطني 

باألحمر والنجمة الخامسية باألخرض.

نسخ جاهزة 

ألوان 
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الجسماملكون الفرعي

الحواس )الذوق والشم(املكون الجزيئ 3 )األسبوع الثالث(

األهداف التعلمية: 
أن يتعرف الطفل)ة( عىل حاستي الذوق والشم.  •

أن مييز الطفل)ة( بني الليل والنهار.  •

أن يستعمل الطفل)ة( معجام لغويا مكتسبا حول حاستي الذوق والشم ويتعرف عىل الصوت ]ر[ شكال ونطقا.  •

أن يتمكن الطفل)ة( من متييز أذواق األطعمة عن طريق الذوق.  •

أن يتمكن الطفل)ة( من متييز الروائح عن طريق الشم.  •

أن يتمكن الطفل)ة( من تلوين عضو حاسة الذوق وعضو حاسة الشم.  •

أن يتعرف الطفل)ة( ألفاظ التحية.  •

استكشاف الذات واملحيطاملجال التعلمي 1

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:
يضع املريب)ة( يف ركن االكتشاف علبا مهيأة 

سلفا: علب غري شفافة من البالستيك مغطاة 
بثوب رقيق مثبت بخيط مطاط بداخلها 

مواد مختلفة ذات رائحة )قهوة، بصل، 
نعناع...( 

- يطلب من األطفال شم كل علبة من 
العلب مع محاولة التعرف عىل املواد. 

-يكشف بعد ذلك عن املواد ويسأل ماذا 
استعملنا للتعرف عىل املواد؟

النشاط 2:
2.   يحرض مواد أخرى )فواكه، خرض، سكر، 

ملح...( ويضع داخل خذ طفل بدون تحريك 
لسانه ثم عىل األسنان ثم عىل اللسان مع 

تكرار التجربة ويطلب من األطفال التعرف 
عىل املواد. ويسألهم: ماذا تالحظون؟

أنشطة الطفل
شم العلب 

ومحاولة التعرف 
عىل الرائحة ثم 

يستنتج أن األنف 
هو املسؤول عن 

الشم.

يقوم األطفال 
بتذوق املواد 

ويستنتجون أن 
اللسان هو الذي 

ميكننا من اكتشاف 
مذاق املواد 

الغذائية.

علب بها مواد 
مختلفة الرائحة

مواد غذائية 
مختلفة املذاق

استعامل مواد 
نظيفة،

عدم أخذ كميات 
كبرية من بعض 
املواد كالسكر 

وامللح...
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مامرسة وبناء

النشاط 1:
باستعامل مرآة القسم يطلب من األطفال 

النظر إىل أنفهم وتحديد موضعه.
- يعرض صورة لطفل مصاب بالزكام يصعب 

عليه التنفس، والشم، وطفل سليم، ويرتك 
األطفال يعربون عن الوضعية، ويستغل 

املريب)ة( النشاط لتحسيس األطفال حول 
قواعد النظافة ورضورة التمخط بشكل جيد 

يف حالة سيالن األنف.
النشاط 2:

يطلب من األطفال النظر إىل املرآة وتحديد 
موضع اللسان. 

- يعد طبقا من املواد الغذائية ذات نكهات 
مختلفة. بعد إغامض أعني األطفال بالتناوب 

يتذوقون املواد املقدمة لهم ويحاولون 
اكتشاف مذاق املواد واكتساب مفردات 

جديدة حار، حامض، مر...

ينظرون إىل املرآة 
ويحددون موضع 
األنف من الوجه 

)وسط الوجه، فوق 
الفم، بني العينني 

لألسفل(.  
الطفل األول ال 

ميكنه شم الروائح 
ألنه مصاب بالزكام 
والثاين ميكنه الشم 

ألن أنفه سليم.

داخل الفم.

إغامض األعني 
وتذوق املواد ثم 

اكتشاف 

مرآة
صورة طفل 

مصاب بالزكام  
صورة طفل سليم

مواد غذائية ذات 
نكهات مختلفة

تطبيق 
وتوظيف

يطلب من األطفال قص ولصق صور 
وتصنيفها حسب الحاسة 

إنجاز املطلوب.
صور، مقص، 

لصاق
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تنظيم أدوات التفكرياملجال التعلمي 2

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:
-يوظف املريب)ة( مجموعة من الصور متثل 

الليل والنهار.
يتعرف األطفال عىل الليل والنهار.

-يسأل األطفال: ’’هل نحن يف النهار أم 
الليل؟’’

مباذا يتميز الليل؟

-يتعرف األطفال 
عىل فرتات اليوم: 

الليل والنهار 
انطالقا من الصور.
- يجيب األطفال 

عن السؤال.

صور

مامرسة وبناء

النشاط 1:
-يقرتح املريب)ة( غرفة مظلمة لتقريب 

مفهوم الليل والنهار وخارج الغرفة املظلمة 
للتعرف عىل النهار.

-تقسيم األطفال ملجموعتني.
-يقدم صورا ألحداث متتابعة من الصباح 

إىل الليل ويطلب منهم ترتيبها.
يقدم مربكة لليل ومربكة للنهار ويطلب 

من األطفال إعادة تركيبها.

يعرب األطفال تلقائيا 
عام يرونه داخل 
الغرفة املظلمة 

وخارجها.

يرتب األطفال 
الصور حسب 

األحداث 
يركب األطفال 
املربكات مع 

التمييز  بينهام 

-الساحة 
- صور ألحداث 

الليل والنهار 
- مربكة لليل 

وللنهار 

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
-توجيه األطفال إىل أن يحيطوا بخط صورة 

الليل، ويرسموا الشمس لصورة النهار. 
-يلونون السامء يف النهار والسامء يف الليل 

بألوانها 

-يحيط األطفال 
بخط صورة الليل 

ويرسمون الشمس 
لصورة النهار.
يلون األطفال 

السامء يف فرتيت 
الليل والنهار 

بألوانهام.

-نسخ جاهزة 
-ألوان 

قلم الرصاص 
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التعبري الشفوي والتواصل واإلعداد للقراءةاملجال التعلمي 3

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:

يعيد رسد حكاية الحواس مع الرتكيز عىل 

حاستي الشم والذوق » وأضاف اللسان 

لن أقوم بتذوق أي يشء مطلقا بعد اآلن. 

وقالت اليدان: لن نلمس أي يشء ساخن 

أو بارد أو خشن أو ناعم من اآلن فصاعداً. 

سمع الرقم خمسة الحديث وقال لهم: عيب 

عليكم هذا الترصف إنكـم جميعا تشكلون 

الحواس الخمس، ويجب عليكم العمل دامئاً 

معاً«.

- يطلب من األطفال ذكر شخصيات 

الحكاية.

يستمعون للحكاية 
-يذكرون شخصيات 

الحكاية

الحكاية
صور    

مامرسة وبناء
النشاط 1:

يطلب من األطفال ترديد الكلامت والجمل 
مع تصحيح النطق.

يردد األطفال 
الجمل.

صور

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
يوزع املريب)ة( األدوار عىل األطفال، 

ويساعدهم عىل التشخيص. مع الرتكيز عىل 
حاستي الذوق والشم.

يقوم األطفال
لعب األدواربتشخيص األدوار



الدليل البيداغوجي للتعليم األولـي

51

 التعبري الشفوي والتواصل )اإلعداد للقراءة: صوت ]ر[(املجال التعلمي 3

مالحظاتأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:

يقدم املريب)ة( ذوات أشياء أو صورا أو يشري ألطفال 

تتضمن أسامؤهم الصوت ]ر[ يف البداية، ويسأل: 

من هذا/هذه؟     ما هذا/هذه؟

يوجه األطفال إىل استكشاف صوت]ر[ من خالل 

مطالبتهم بتحديد الصوت األول يف:

رجل – رشيد– رىض -رضوان -ريم – رغد -رميساء...؟

يسمع الطفل الكلامت

ـ يصغي الطفل وينصت 

جيدا للمريب)ة(.

يصفق عند سامع 

مامرسة وبناء

النشاط 1:

• التحقيق النطقي للصوت ]ر[: 

-  يردد املريب(ة ) الكلامت نفسها وينطق كل واحدة 

منها بطريقة سليمة،وبصوت واضح ومرتفع يسمعه 

كل األطفال،مع اإلشارة إىل موضع نطق الصوت يف 

الجهاز النطقي. 

-  يردد األطفال الصوت ]ر[ مع املريب)ة( ثم 

يرددونه وحدهم، ثم يف ثنائيات، ثم فرادى املريب)ة( 

يقوم نطقهم.

النشاط 2:

• متييز الصوت وتحديد موقعه: 

- يسمع املريب)ة( كلامت تتضمن الصامت ]ر[ 

ويطالبهم برفع اليد عند سامعه )أو الوقوف ...( 

والعيون مغمضة.

  - تسميع كلامت تتضمن ]ر[، ومطالبة األطفال 

بتحديد موقع الصوت )أول، وسط، آخر الكلمة( 

باستعامل اإلمياءات الجسدية: اليد اليمنى )بداية(؛ 

اليد اليرسى )نهاية(؛ الصدر)وسط(، ونطق الكلمة 

املسموعة.

النشاط 3: اقرتاح مامرسة لعبة يف مجموعات، ويقوم 

املريب)ة( بدور املوجه)ة( وامليرس)ة( : 

ـ يالحظ يسمع ويردد 

الصوت.
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 اللعبة 1: مسابقة:

مسابقة بني املجموعات لذكر أكرب عدد من الكلامت 

التي تتضمن الصوت ]ر[ يف البداية، ثم يف الوسط، 

ثم يف األخري )أسامء األطفال، الحيوانات، األدوات 

.)...

  اللعبة 2: لعبة ربط موقع الصوت بالحركة 

الجسدية املناسبة:

تقرتح مجموعة من األطفال الكلمة وتقوم مجموعة 

أخرى بالحركة الجسدية املناسبة ملوقعه مقرونة 

بالنطق السليم للصوت.

النشاط 4:  التحقيق الخطي للصوت ]ر[: 

• يقدم املريب)ة( بعض الكلامت السالفة، باستعامل 

السبورة أو البطاقات، ويطالب األطفال بتحديد 

الحرف األول من الكلمة، وتحديد طريقة رسمه؛

• يقدم الرسم الخطي للحروف موضوع الدرس 

بحسب مواقعه املختلفة من الكلامت متصال أو 

منفصال، باستعامل السبورة أو البطاقات مع ربط 

رسم الحرف بالصوت.

• يطالب األطفال بتشكيل رسم صورة الصوت 

)بالعجني أو  الخيط...( وتلوينها يف بطاقات...

يطلب املريب)ة(  من األطفال تحديد موقع الصوت 

)م(  أول _ وسط _ آخر.

-ينطق املريب)ة( الصوت ]ر[ نطقا سليام مشخصة 

طريقة نطقه من مخرجه يف الجهاز الصويت.

يردد األطفال الجمل.

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:

-ينطق املريب)ة( الصوت]ر[ مع الحركات القصرية 

وتشخيصها.

يوجه املريب)ة( األطفال لرسم الحرف عىل الهواء 

ثم عىل الرمل ثم تشكيله باستعامل العجني مع 

مساعدتهم يف ذلك. 

يردد الطفل الكلامت ثم 

يعني الصوت.
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تطوير السلوك السيكوحريكاملجال التعلمي 4

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:

يهيئ املريب)ة( فضاء االشتغال: يرسم 

مسارات)خطوط( ودوائر عىل األرض بالرمل 

/ حىص/ طباشري...

ينشد نشيد »هيا هيا نجري جريا

يشارك األطفال 
يف إعداد فضاء 

االشتغال
يردد األطفال 
األناشيد بعد 
املريب)ة(  مع 

تجسيد الحركات.

- رمل،
-  حىص، 
- طباشري.

مامرسة وبناء

النشاط 1:
_يرشح اللعبة وقوانينها. يغمض عيني 

الطفل مبنديل ويداه إىل الخلف ويطلب 
منه اتباع الرائحة باملرور عىل املسار وعند 
تذوق املادة املقدمة له. إن كانت حامضة 
يقفز قفزة، وإن كانت حلوة يقفز قفزتني.  

وهكذا بالتناوب.

يغمض الطفل 
عينيه مبنديل 

ويداه إىل الخلف 
عند شمه الروائح 
مييش عىل املسار، 

وعند التذوق يقفز 
حسب التعليمة.

- منديل
- بعض املواد 

الغذائية

استعامل مواد 
نظيفة

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
يقسم األطفال إىل مجموعتني

مجموعة 1: كل طفل من املجموعة يحمل 
صورة األنف واآلخر صورة اللسان

مجموعة 2: كل طفل من املجموعة يحمل 
صورة ملواد مختلفة الرائحة واملذاق، وعند 
اإلشارة تجري كل حاسة نحو صورة املادة 

املناسبة

_تقسيم إىل 
مجموعتني وكل 

طفل يأخذ الصورة 
التي يريدها ويتبع 

التعليامت.

صور )األنف، 
اللسان(

صور مختلفة 
للمواد
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تنمية الذوق الفني والجاميلاملجال التعلمي 5

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:

-يقدم املريب)ة( صورا للحواس

-يطرح املريب)ة( األسئلة

مباذا نأكل؟ مباذا نشم الروائح؟

يطلب منهم عزل عضو حاسة الشم وعضو 

حاسة الذوق انطالقا من الصور. 

-يالحظ األطفال 
الصور 

-يجيب األطفال 
عن األسئلة.

- يحدد األطفال 
عضوي الحاستني 
ودور كل حاسة.

صور للحواس

مامرسة وبناء

النشاط 1:
-يقدم املريب)ة( نشيد الحواس 

أتنعم بحواس خمس 
هي نعمة من رب اإلنس 

بأنفي أشتم العطر 
بلساين أتذوق مترة 

بالعينني أبرص زهرة 
باألذنني أسمع طري 

ويدي قد جعلت للمس 
-يرشح املريب)ة( دور كل حاسة انطالقا من 

النشيد 
-يجسد الحركات لألطفال مع ترديد النشيد.

يوزع األدوار عىل األطفال

-ينصت األطفال 
للمريب)ة(

-يردد األطفال 
النشيد بالحركات 

اإليقاعية.
-يحفظ األطفال 

النشيد فرادى 
وجامعات.

يشخص األطفال 
الحواس حسب 

النشيد 

- منديل
- بعض املواد 

الغذائية

استعامل مواد 
نظيفة

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
-يوزع املريب)ة( عىل األطفال بطاقات 

األنشطة.
- يطلب منهم تلوين ما يشم بلون  

تزيني عضو التذوق باستعامل مواد مختلفة 
من قبيل حبيبات السكر أو امللح ...   

-ينجز األطفال ما 
طلب منهم.

-بطاقات، لصاق
-مواد مختلفة: 

حبيبات السكر أو 
امللح ...
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القيم وقواعد العيش املشرتكاملجال التعلمي 6

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:

- يعرض املريب)ة( عىل األطفال مجموعة من 

الصور متثل وضعيات »إلقاء التحية«

يالحظون الصور 
ويعربون عنها.

صور

مامرسة وبناء

النشاط 1:
- يطلب من األطفال تجسيد سلوك التحية 

عمليا.
- يطلب من األطفال محاكاة ذويهم يف إلقاء 

التحية.
- يطلب من األطفال ترديد ألفاظ التحية 

جامعة.

-يقوم كل طفل 
بإلقاء التحية أورد 

التحية
 - يرددون ألفاظ 

التحية جامعة 

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
- يطلب من األطفال فرز بطاقات إلقاء 

التحية وبطاقات رد التحية.
-يوزع األطفال إىل مجموعتني، يزود أفراد 
املجموعة األوىل ببطاقات »إلقاء التحية« 

وأفراد املجموعة الثانية ببطاقات »رد 
التحية«.

-يتقدم طفل من املجموعة األوىل ويلقي 
التحية، ويتقدم طفل آخر من املجموعة 

الثانية ويرد التحية.

-يفرز األطفال 
بطاقات إلقاء 

التحية عن بطاقات 
رد التحية.

صويرات
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تخطيط املكون الفرعي: مرافق املدرسة السنة الثانية

عدد البطاقات البيداغوجيةاملكون الفرعياملرشوع املوضوعايت

بعدد األسابيعمرافق املدرسةاملدرسة واألصدقاءالسنة الثانية

املكون 

الجزيئ
األسبوع

استكشاف 
الذات 
واملحيط

بناء أدوات 
تنظيم 
التفكري

بناء 
األدوات 
التغري 
التواصل

تطوير 
السلوك

الحس حريك

تنمية 
الذوق 
الفني 
والجاميل

بناء قيم 
العيش 
املشرتك

األولالقسم

التعرف 

عىل القسم 

ومحتوياته

أعلـــــــى

أسفـــــل

التعرف 

عىل الجمل 

القرائية

التدرب عىل 

مسك القلم

]د[

تلوين مرافق 

املدرسة

) ــــ (

نص مرسحي

التعاون

التضامن

الثاينالساحة

اكتشاف 

الساحة 

ودورها يف 

املدرسة

ميني

يسار

نطق 

األصوات 

واألحرف فهم 

معنى الجمل 

القرائية 

التدريب عىل 

التخطيط ]م[

لعبة حركية 

يف ساحة 

املدرسة

حكاية
سورة 

اإلخالص

اإلدارة 

واملرفق 

الصحي

الثالث

التعرف عىل 

مختلف 

املرافق 

الصحية 

باملدرسة

فصول السنة

متييز صوت 

]ر[

الربط بني 

الصورة 

السمعية 

والبرصية

كتابة الحرف 

والكلمة

نص مرسحيألعاب حركية

اللباس

املغريب
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مرافق املدرسةاملكون الفرعي

القسم ومحتوياتهاملكون الجزيئ )األسبوع األول(

األهداف التعلمية: 
أن يتعرف الطفل)ة( مرافق املدرسة.  •

أن ميوقع الطفل)ة( أشياء يف الفضاء باستعامل مفهومي أعىل / أسفل.  •

أن يتعرف الطفل)ة( صوت ]س[ سمعا ونطقا ورسام.  •

أن يتمكن الطفل)ة( من رسم وتلوين أحد مرافق املدرسة.   •

أن يشخص الطفل)ة( دور املريب)ة( واألطفال.  •

أن يشارك يف ترتيب فضاء القسم.  •

استكشاف الذات واملحيطاملجال التعلمي 1

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:
يقوم املريب)ة( بجولة داخل املدرسة مع 

األطفال.
يسأل األطفال عن مرافق املدرسة 

أين نحن اآلن؟

أثناء الجولة يالحظ 
الطفل املرافق 

ويسميها

مرافق املدرسة
 أو الصور

يستأنس املريب)ة( 
بصور إذا تعذر 

تواجد األطفال يف 
مدرسة

مامرسة وبناء

النشاط 1:
يعرض املريب )ة( صورا ملرافق املدرسة 

ويطلب منهم تسميتها.
يساعد األطفال عىل تعرف وتسمية كل 

مرفق عىل حدة وتحديد وظيفته 
يحفز األطفال من خالل لعبة التطابق عىل 

تحديد   صورة املرفق الذي يعينه بنفسه)ا( 
أو من طرف أحد األطفال.

يعيد الطفل تسمية 
املرافق.

يالحظ ومييز 
وظائف مرافق 

املدرسة
يحدد الطفل مع 

مجموعته الصورة 
املعربة عن املرفق.
يشارك الطفل يف 

تنشيط اللعبة.

صور 
وتجهيزات
الفصل أو 

املدرسة

ينجز هذا النشاط 
يف مجموعات 

صغرى.

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
لعبة الرتكيب: 

يقدم علبا من مواد مسرتجعة ويطلب 
من األطفال تركيب مجسم ملرافق املدرسة 

وتسمية كل مرفق.

يقوم الطفل 
مبشاركة أصدقائه 
يف تركيب مجسم 

مرافق املدرسة 
بتتبع توجيهات 

املريب)ة(

- علب كرتونية 
- دعامة ورقية 

- لصاق

ينجز هذا النشاط 
يف مجموعات 

صغرى
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تنظيم التفكرياملجال التعلمي 2

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:
لعبة الكرة والحبل:

يرشح املريب)ة( قواعد اللعبة:
ميسك طفالن بطريف حبل ويتبادل طفالن 

آخران الكرة برميها تارة أعىل الحبل وأخرى 
أسفله.

أنشطة  الطفل 
يلعب األطفال لعبة 

الكرة والحبل.
يعني باقي 

األطفال مسار 
الكرة باستعامل 

مكتسباتهم اللغوية 
األولية )مثال: فوق 

/تحت، أعىل / 
أسفل ...(

يحرتمون قواعد 
اللعبة.

حبل كرات

ينجز النشاط 
جامعيا

مامرسة وبناء

النشاط 1:
يقوم بتقسيم األطفال إىل فريقني متقابلني.
يطلب من كل طفل مترير الكرة آلخر وبني 
الفريقني حبل ويطرح املريب)ة( أسئلة من 

أين مرت الكرة.
ـ يصحح املفاهيم )أعىل / أسفل(

يوزع رسوما جاهزة تعرب عن لعبة الكرة 
الطائرة ويطلب منهم تلوين الكرات 
املوجودة أعىل الشبكة بلون أزرق، 

واملوجودة أسفلها بلون أحمر.

ميرر الطفل الكرة 
لرفيقه املقابل له.

 يجيب عن أسئلة 
املريب)ة(. 

يلعب ويردد 
املفهوم الصحيح.

يلون الكرات 
باللون املناسب.

حبل
كرات

رسوم جاهزة 
وأقالم ملونة

ينجز النشاط 
جامعيا

عمل فردي

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
يسمع نشيدا يجسد املفهومني )أعىل / 

أسفل(
ويطلب من األطفال تجسيد الوضعيتني 

يقدم أنشطة تطبيقية إلحاطة أشياء 
موجودة أعىل خط أو أسفله.

ـ يردد الطفل 
النشيد ويجسد 

الوضعيتني: أعىل / 
أسفل عىل إيقاع 

النشيد.
ـ ينجز الطفل 

العمل املطلوب 
منه فرديا.

رسومات تطبيقية

نص النشيد:
يدي اليمنى إىل 

األعىل
يدي اليرسى إىل 

األسفل
أدور يدي مرة

أدور يدي مرتني

عمل تطبيقي 
فردي



الدليل البيداغوجي للتعليم األولـي

59

األهداف التعلمية: 
مييز الطفل)ة( سمعا الصامت ]س[معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

يحقق هذا الصامت معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

يتعرف الرسم الكتايب لحرف )س( معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

التحقيق الخطي للحرف)س( مع الحركات القصرية؛  -

الجسدي  أشياء-صور-التعبري  ذوات   – الطفل  فيه  يعيش  الذي  املحيط  من  برصي  سند  الديداكتيكية:   الوسائل 
للداللة عىل موقع الحرف-بطاقات الحروف –عجني -رمل -لوحة كلامت-لعبة -أجهزة التسجيل الصويت -لوحات 

وحواسيب.

صيغ العمل : فردي، ثنايئ، مجموعات صغرى، جامعي.

السابق: د، م، ر، ب، 

الالحق:  س، ف، ل، ص، ذ، ز، ط، ض، ن، ت، ظ، ح، ه، ء، ج، خ، غ، ك، ث، ق، ش، و، ي.

التعبري اللغوي والتواصل )مكون اإلعداد للقراءة(املجال التعلمي 3

مالحظاتأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:
يقدم ذوات أشياء أو صورا أو يشري ألطفال تتضمن 

أسامؤهم الصامت ]س[ يف البداية، ويسأل: 
• من هذا/هذه؟     ما هذا/هذه؟

يوجه األطفال إىل استكشاف صوت ]س[ من خالل 
مطالبتهم بتحديد الصوت األول يف:

سمري – سوسن – سعيد -سلوى -سامي –سالف... 

يسمع الطفل الكلامت
يصغي الطفل وينصت 

جيدا للمريب)ة(.

يصفق عند سامع 
الصوت.

مامرسة وبناء

النشاط 1:
• التحقيق النطقي للصوت ]س[: 

-  يردد الكلامت نفسها وينطق كل واحدة منها بطريقة 
سليمة،وبصوت واضح ومرتفع يسمعه كل األطفال،مع 

اإلشارة إىل وضع نطق الصوت يف الجهاز النطقي. 
-  يردد األطفال الصوت ]س[ مع املريب)ة( ثم يرددونه 

وحدهم ثم يف ثنائيات ثم فرادى، واملريب)ة( يقوم نطقهم.
النشاط 2:

متييز الصوت وتحديد موقعه: 
- يسمع كلامت تتضمن الصامت ]س[ ويطالبهم برفع اليد 

عند سامعه )أو الوقوف ...( والعيون مغمضة.
- يسمع كلامت تتضمن ]س[، ومطالبة األطفال بتحديد 

موقع الصوت )أول، وسط، آخر الكلمة( باستعامل 
اإلمياءات الجسدية: اليد اليمنى )بداية(؛ اليد اليرسى 

)نهاية(؛ الصدر)وسط(، ونطق الكلمة املسموعة كام يف 
)جلس، قسم،ساحة، ...( 

يالحظ يسمع ويردد 
الصوت.

يستخرج الطفل الصوت 
/ أو الحرف ثم يلونه.
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النشاط 3:
• اقرتاح مامرسة لعبة يف مجموعات، والقيام بدور 

املوجه)ة( وامليرس)ة(:
اللعبة1: مسابقة:

• مسابقة بني املجموعات لذكر أكرب عدد من الكلامت التي 
تتضمن الصوت ]س[ يف البداية، ثم يف الوسط، ثم يف األخري 

)أسامء األطفال، الحيوانات، األدوات ...(.
اللعبة2: لعبة ربط موقع الصوت بالحركة الجسدية 

املناسبة:
• تقرتح مجموعة من األطفال الكلمة وتقوم مجموعة 

أخرى بالحركة الجسدية املناسبة ملوقعه مقرونة بالنطق 
السليم للصوت؛

النشاط 4 :
التحقيق الخطي للصوت ]س[:

• تقديم بعض الكلامت السالفة، باستعامل السبورة أو 
البطاقات، ومطالبة األطفال بتحديد الحرف األول من 

الكلمة، وتحديد طريقة رسمه؛
• تقديم الرسم الخطي للحروف موضوع الدرس بحسب 

مواقعه املختلفة من الكلامت متصال أو منفصال، باستعامل 
السبورة أو البطاقات مع ربط رسم الحرف بالصوت.

• مطالبة األطفال بتشكيل رسم صورة الصوت )بالعجني أو 
الخيط...( وتلوينها يف بطاقات...

تطبيق 
وتوظيف

• كتابة الكلامت السابقة والتي تتضمن الصوت ]س[، 
يف مواقع مختلفة بحركات مختلفة، ومطالبة األطفال 

باستخراج املقطع املتضّمن للحرف وقراءته مع حركته.
النشاط 4 : 

ألعاب قرائية:
• لعبة إضافة مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 

معنى؛
• لعبة حذف مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 

معنى؛
• لعبة تغيري مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات معنى؛

.......................... •

يالحظ الطفل الكلامت 
يرددها ثم يعني الصوت 

ويقرأه مع حركته.



الدليل البيداغوجي للتعليم األولـي

61

تطوير السلوك الحيس الحريكاملجال التعلمي 4

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:
تهيئ فضاء مناسب للعبة البحث عن 

الكنز. 
رشح قواعد اللعبة حيث تخفى لعبة 

)الكنز( خلف أحد مرافق املدرسة 
ومرافقة األطفال للوصول إىل الكنز  

وتشجعيهم عىل تسمية املرافق التي 
يتواجدون فيها.

يبحث األطفال عن 
الكنز ويذكرون يف كل 
مرة اسم املرفق الذي 

يتواجدون به.

يذكر األطفال اسم 
املرفق الذي يوجد فيه 

الكنز.

لعبة 

يف حال عدم توفر 
املرافق 

تخفى اللعبة )الكنز( 
يف كل مرة وراء 
صورة مرفق من 

مرافق املدرسة ويعرب 
األطفال عن مكان 
اللعبة باستعامل 

جمل من قبيل: توجد 
اللعبة وراء القسم .... 

مامرسة وبناء

النشاط 1:
عرض  رسوم ملونة ملرافق املدرسة 

عىل السبورة 
- توزع عىل كل مجموعة رسوم 

جاهزة وغري ملونة ملرفق من بني 
املرافق امللونة املعروضة عىل 

السبورة.
- يطلب من كل مجموعة تلوين 

املرفق املقدم لها بنفس لون املرفق 
املعروض عىل السبورة.

- تغيري املرفق الخاص بكل مجموعة 
بعد االنتهاء من عملية التلوين.

ينجز األطفال املطلوب 
بتتبع تعليمة املريب)ة(. 

رسومات جاهزة 
غري ملونة،

أدوات الصباغة 
أو أقالم ملونة.

ينجز العمل يف إطار 
مجموعات ويتم 

توجيه األطفال إىل 
ضبط الحركة الدقيقة: 

)الجلسة السليمة، 
مسك القلم بطريقة 

صحيحة، وضعية 
الجسد...(

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
ـ لعبة الفرز: إعداد وسائل اللعبة 

)سلتان – صويرات ملرافق املدرسة – 
صويرات مختلفة(

رشح طريقة اللعب.
مطالبة األطفال برسم وتلوين مرفق 

من اختيارهم.

يلعب األطفال يف 
مجموعتني متنافستني 

لعبة الفرز: يعزل 
األطفال صويرات 

مرافق املدرسة من بني 
الصويرات 

ويضعونها يف السلة’
 وتفوز املجموعة التي 

عزلت أكرب عدد من 
الصويرات.

ينجز األطفال املطلوب.

- سلتان
- صويرات ملرافق 

املدرسة 
- صويرات 

مختلفة 
- أوراق الرسم 

- امللونات.

- يلعب األطفال 
جامعيا.

- يعطي املريب)ة(  
إشارة بدء ونهاية 

اللعبة.

رسم حر

الهدف التعلمي:
- أن يتمكن الطفل من رسم وتلوين أحد مرافق املدرسة.
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مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

-يعرض املريب)ة( ثالث صور ملرافق 
املدرسة: 

املدرسة، الساحة، القسم 
-يطرح أسئلة حول مضمون الصور 

من قبيل: 
ماذا متثل الصورة؟

ماذا يوجد يف املدرسة؟
هل تعجبك املدرسة؟
ماذا يوجد يف القسم؟

ماذا يوجد يف الساحة؟
-يستدرج املريب)ة( األطفال لبناء 

النص املرسحي املقرتح .

- يجيب األطفال عىل 
أسئلة املريب)ة(: يوجد 

باملدرسة أقسام.
 املدرسة جميلة وهي 

بيتي الثاين.
الساحة واسعة وألعب 

فيها.
أتعلم يف القسم.

يف القسم سبورة ومكتب        
ومقاعد.

صور ملصقة عىل 
السبورة متثل 

املدرسة ومرافقها. 

النص املرسحي:
1 الدور األول: أنا 

املدرسة بيتكم الثاين، 
وهذه مرافقي:
2  الدور الثاين:

أنا الساحة الواسعة 
فيها تلعبون 

ومترحون.
3  الدور الثالث: 

أنا القسم الجميل، 
بداخيل سبورة و 
مكتب و مقاعد .

مامرسة وبناء

- يعرض املريب)ة( النص املرسحي 
عىل األطفال، ويسمعه مع تشخيص 

ألدواره بحركات معربة.
- يوظف املريب)ة( صويرات ملرافق 
املدرسة الواردة يف النص املرسحي.

يستمع االطفال 
إىل النص املرسحي 

ويتتبعون األدوار التي 
يشخصها املريب)ة(.

يشاهد األطفال 
الصويرات. 

صويرات 
تشخيص املربية 

النص املرسحي :
أنا املدرسة بيتكم 

الثاين وهذه مرافقي:
أنا الساحة الواسعة يف 

تلعبون ومترحون
أنا القسم الجميل، 

بداخيل سبورة 
ومكتب و مقاعد .

تطبيق 
وتوظيف

النص املرسحي مع تشخيص األدوار.
-يوزع األدوار عىل األطفال 

ويساعدهم عىل التشخيص بتمثيل 
حركاتها أو بإبداع حركات أخرى من 

اختيارهم.       
-يحفظ املريب)ة( األدوار لألطفال.

يشخص كل طفل دوره 
معربا بحركات جسدية 

وإشارات ميمية.

يسرتجع كل طفل دوره 
مبساعدة املريب)ة(. 

لوحات تشخيص 
النص املرسحي.

الهدف التعلمي:
- أن يشخص الطفل)ة( دور املريب)ة( واألطفال.

تنمية الذوق الفني و الجاميلاملجال التعلمي 5
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القيم وقواعد العيش املشرتكاملجال التعلمي 6

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

-يعرض املريب)ة( صورة عن ميثاق 
القسم.

-يطرح سؤال: ماذا يفعل األطفال يف 
الصورة؟ هل هذا سلوك حسن أم 

يسء؟ ملاذا هو سلوك يسء؟
-يوجه األطفال للتعبري.

-يالحظ األطفال الصورة.
-يجيب األطفال: يتشاجرون، 

يلعبون داخل القسم...
-يجيب األطفال سلوك يسء.

-يجيبون: ليس من الجيد أن 
ألعب داخل القسم.

يجب أال أبعرث محتويات 
القسم.

-صورة مليثاق 
القسم.

مامرسة وبناء

-يسأل املريب)ة(: كيف نحافظ عىل 
قسمنا؟

-يعرض صورا أخرى مليثاق القسم 
منها ما ميثل سلوكا حسنا وأخر ميثل 

سلوكا سيئا.
-يقدم لألطفال كيفية حامية القسم 

واملحافظة عىل نظامه.
-يطلب من األطفال التعاون عىل 
إعادة ترتيب القسم وحثهم عىل 

املشاركة يف الحفاظ عىل محتوياته.

يجب األطفال: ال نرمي 
القاممة داخله، ال نبعرث 
محتوياته... نحافظ عىل 

نظفته......
-يتصفح األطفال الصور.

-يعلق كل طفل عىل الصورة 
التي بيده بكل تلقائية.

- صور مليثاق 
القسم

تطبيق 
وتوظيف

يطلب املريب)ة( من األطفال 
تشخيص بعض الوضعيات تحت 

إرشافه)ا( )-وضعية طفالن يرميان 
األوراق عىل األرض-وضعية أطفال 
يلعبون بلعب القسم ويرمونها هنا 

وهناك – وضعية طفل يجلس يف 
املقعد يلعب باملقص(.

-يعرض املريب)ة( صورا عن سلوكات 
مختلفة:

-طفل يلعب بامللونات والدفاتر. 
- طفل يلعب بقصص القسم....
-يطلب من كل طفل أن يعطي 

نصيحة لكل طفل يف الصورة.

يشخص بعض األطفال 
الوضعيات. 

-كل طفل يعطي نصيحة 
للطفل يف الصورة بالتناوب.

-صور مليثاق 
القسم

-صور متثل 
بعض املواقف 

والسلوكات

الهدف التعلمي:
- أن يشارك الطفل )ة( يف ترتيب فضاء القسم.   
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مرافق املدرسةاملكون الفرعي )األسبوع الثاين(

الساحة – فضاء اللعباملكون الجزيئ 

األهداف التعلمية: 
•  أن يتعرف الطفل فضاء الساحة أو فضاء اللعب  

•   أن يتعرف اختالف فضاءات اللعب والساحات

استكشاف الذات واملحيطاملجال التعلمي 1

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
العمل

مالحظات

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:
مرافقة األطفال إىل الساحة )فضاء اللعب(

توجيه األطفال لتشكيل دائرة 
تحفيظ كلامت النشيد مع الرشح 

- يشكل األطفال الدائرة.
- يستمع األطفال للنشيد.

- يردد األطفال النشيد مع 
الحركات.

نص النشيد 

نص النشيد:
يف املدرسة

نشاطنا 
عجيب نلعب 
ومنرح ويومنا 

سعيد...

مامرسة وبناء

النشاط 1:
• إعادة كلامت النشيد عىل مسامع األطفال.   

• مساءلة األطفال: - أين نلعب؟ 
- أين نحن اآلن؟

- هل أعجبتكم الساحة؟
• عرض ملصق لصورة لساحة املدرسة 

وطرح أسئلة من قبيل : ماذا تالحظون يف 
الصورة؟ماذا يفعل األطفال؟ 

• عرض صورة لفضاء ساحة مصغر )فضاء 
داخل قسم للتعليم األويل. (

• توجيه األطفال الكتشاف الفرق بني الصورتني 

يردد األطفال النشيد
يجيبون عن األسئلة.

يالحظ األطفال الصورة 
ويجيبون عن أسئلة 

املريب)ة( 
يالحظ األطفال الصورة 

ويجيبون عن األسئلة
يكتشف األطفال فضاء 

الساحة  

صورة 
لفضاء 
الساحة

صورة 
لفضاء 
اللعب 

عمل فردي 
مع الحرص 

عىل مشاركة 
جميع األطفال

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
• توزيع بطاقات أطفال يف وضعيات مختلفة:

- بطاقة طفل يلعب بالكرة 
- وأخرى لطفل يرسم القسم 

- وبطاقة طفل يلعب يف الساحة 
• مطالبة األطفال بتصنيف البطاقات 

• توجيه األطفال إىل الرتكيز عىل النشاط 
املتعلق بالساحة.

يصنف األطفال البطاقات 
مع التعبري عن نشاطهم:
يقفز الطفل يف الساحة 
يرسم الطفل يف القسم.

يعرب األطفال عن األنشطة 
التي يقوم بها يف الساحة: 
باستعامل أفعال: ألعب يف 

الساحة، أجري يف الساحة , 
أقفز يف الساحة ......

بطاقات



الدليل البيداغوجي للتعليم األولـي

65

الهدف التعلمي: 
- أن يتعرف الطفل مفهومي: ميني/ يسار 

بناء أدوات تنظيم التفكرياملجال التعلمي 2

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
العمل

مالحظات

مالحظة 
واستكشاف

ترديد نشيد ’’يدي اليمنى’’ مع 
الحركات،

ومع الرتكيز عىل مفهومي ميني / 
يسار. 

تجسيد وضعية املفهومني انطالقا 
من ثالث أطفال وسؤال  األطفال 
عن مكان وجود كل واحد منهام 

بطرح أسئلة، مثل:
- أين يوجد أحمد بالنسبة لعيل؟

- أين يوجد سعيد بالنسبة لحنان؟

يستمع األطفال للنشيد 
ويرددونه. 

يجسدون حركات النشيد 

يالحظ األطفال الوضعية 
ويجيبون عن األسئلة 
ويرددون التعبري عن 

الوضعيات التي يشخصونها. 
- يوجد أحمد ميني سعيد 
- يوجد سعيد ميني لييل 

- توجد ليىل يسار سعيد 

النشيد

نص النشيد:
 يدي اليمنى إىل األمام 
يدي اليرسى إىل الوراء 

أدور يدي مرة أدور يدي 
مرتني رجيل اليمنى إىل 
األمام رجيل اليرسى إىل 

الوراء 

مامرسة 
وبناء

توجيه األطفال إىل رفع اليد اليمنى 
إىل األعىل واليرسى إىل األسفل 
الحرص عىل مالحظة وضعيات 

األطفال وتصحيحها.
استثامر لوحة الطفل داخل املرافق 

طرح أسئلة عىل األطفال:
- ماذا يوجد ميني أحمد؟ 
- ماذا يوجد عن يساره؟

إرشاك جميع األطفال يف النشاط. 

يرفع األطفال اليد اليمنى 
إىل األعىل واليرسى إىل 

األسفل 
يجيب األطفال: 

- يوجد ميني أحمد دفرت.
- يوجد يسار أحمد لوحة.

- ينجز األطفال النشاط.

لوحة
)صورة(

كراسة أقالم 
ملونة

عمل جامعي

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:
توزيع الكراسات عىل األطفال 

ومطالبتهم بإنجاز النشاط 
-  ألون السيارة التي توجد ميني 

املكتب باألزرق.
-  أحيط ما يوجد يسار املكتب 

باألصفر.

ينجز األطفال األنشطة تبعا 
لتعليامت 
املريب)ة(.

كراسة + 
أقالم ملونة

قلم 
الرصاص

عمل فردي
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األهداف التعلمية: 
- الربط بني الصورة السمعية واملرئية للساحة 

  النطق بصوت ]م[ وكلامت تتضمنه نطقا سليام.
- التمكن من كتابة حرف امليم وكلامت بها حرف امليم  

تنمية التعبري اللغوي التواصلاملجال التعلمي 3

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
العمل

مالحظات

النشاط 1:
- إسامع نص الحكاية بصوت 
مسموع ومرتفع مع تشخيص 

أحداث الحكاية.

يستمع األطفال وهم 
متحلقون حول  املريب)ة( يف 

وضعية جلوس داخل ركن 
االستقبال 

نص 
الحكاية

يسأل  املريب)ة( األطفال: 
ماهي اللعبة املفضلة 

لديكم؟
تعالت أصوات األطفال 

حامسا: 
- أنا أفضل الغميضة،

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:
سؤال األطفال عن شخصيات 

الحكاية 
أين يلعب األطفال؟ ماهي اللعبة 

املفضلة لديك؟

يجيب األطفال عن أسئلة  
املريب)ة(

يذكر كل طفل لعبته 
املفضلة  

وأنا أفضل األرجوحة، وأنا 
أحب لعبة الطوق

- ما رأيكم لو خرجنا إىل 
الساحة لنمرح ونلعب 
ألعاب حركية جامعية؟

النشاط 1:
مطالبة األطفال برتديد التعابري، 

مثل:
يف الساحة نلعب، يف الساحة نجري، 

يف الساحة منرح.
الحرص عىل تصحيح التعابري 

وترديدها

- يعيد األطفال نطق 
التعابري نطقا سليام 

- يستعمل األطفال الرصيد 
اللغوي من الجمل واملعجم 

السابق املتعلق مبرافق 
املدرسة.

خرج األطفال فرحني: 
نعم نعم موافقون.

النشاط 1:
تسميع األطفال كلامت تتضمن 

الصامت ]م[ ومطالبتهم برفع اليد 
عند سامعه 

تسميع كلامت تتضمن الصوت يف 
مواقعه الثالث: أول – وسط – آخر 

الكلمة.
تسميع كلامت تتضمن ]م[ 

وتوجيههم الستكشاف الصوت: 
مدرسة – ملعب – مربية مع 

االستعانة بصور: ما هو الصوت 
الذي يتكرر يف هذه الكلامت؟

يسمع الطفل للكلامت 
يصغي جيدا

يصفق عند سامع الصوت.
يكتشف صوت ]م[.

يردد الصوت بصوت واضح. 

بطاقات 
متضمنة 
للصوت
صور  
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مامرسة 
وبناء

النشاط 1:
تسميع نشيد الصوت مع الحركات 

مشخصة بحركات اليدين 
- تقديم  لعبة قرائية وتنظيم 

األطفال يف مجموعات وتوجيههم 
إىل  ذكر الكلامت املتضمنة لصوت 
]م[: م -ما – م – مو -مي -ما – م 

-ـمـ
- كتابة الكلامت السالفة عىل 

السبورة، يالحظ األطفال الصوت 
رسام ونطقا 

مدرسة – قلم – ملعب – دمية  

يردد األطفال النشيد مع 
الحركات. 

يلعب األطفال لعبة 
الكلامت.

تهجئة الصوت يف كلامت  

نص النشيد 
عىل دعامة 

صوتية 

لعبة 
الكلامت 

نص النشيد 
ميم ميم 

ما أجمله صوت امليم 
فتح امليم م َ   َم   م َ

ضم امليم م ُ م ُ م ُ
كرس امليم ِم  ِمِم

و السكون ْمْم

كتابة كلامت عىل السبورة وتجزيئها 
إىل مقاطع ومطالبة األطفال 

بتجزيء الكلامت األخرى مد/ر/
س/ة مشخصني املقاطع بالتصفيق.

يصنف الطفل بعدد املقاطع 
الصوتية املوجودة بالكلمة 

ومييزون عدد املقاطع بعدد 
التصفيقات.

حركات 
وإيقاعات 

املقاطع 
الصوتية

تطبيق 
وتوظيف

كتابة حرف امليم عىل السبورة 
بخط واضح وكبري.

توزيع العجني لصنع حرف امليم
ومطالبة األطفال برسم الحرف 

يف مواقعه )أول – وسط – آخر( 
الكلمة.

يالحظ األطفال
كيفية كتابة حرف امليم.

يرسم األطفال الحرف 
عمل فرديعجني

توزيع األلواح لكتابة حرف امليم 
مع الحركات القصرية والطويلة:

كتابة كلامت عىل السبورة 
ومطالبتهم بكتابتها 

قسم – ملعب – مدرسة – ماما.
مع الحرص عىل تصحيح الكتابات 

غري السليمة.

يكتب األطفال الحرف مع 
الحركات 

يكتب األطفال الكلامت
عمل فردي وجامعياأللواح

يوزع  املريب)ة(  أوراق )كراسة( 
التخطيط  والكتابة إلنجاز أنشطة 

تخطيط حرف امليم.

يكتب األطفال الحرف عىل 
األوراق )الكراسات(

أوراق 
كراسات
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األهداف التعلمية:  
- يقوم الطفل بحركات متناسقة أثناء مترير الكرة.

- يتمرن الطفل عىل ضبط حركاته أثناء اإلنجاز )البصم بالصباغة(.

تطوير السلوك الحس حريكاملجال التعلمي 4

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
العمل

مالحظات

مالحظة 
واستكشاف

النشاط 1:

اصطحاب األطفال إىل الساحة 

تشكيل فريقني، يتكون كل فريق 

من سبعة أطفال ميررون كرة يف ما 

بينهم.

 يتمثل قانون اللعبة يف عدم تجاوز 

الكرة حدود امللعب.

يتبع األطفال التعليامت 

املطلوبة منهم.

يلعب األطفال بالكرة 

فيمررونها بينهم مع الحرص 

عىل ضبط حركة التمرير.

يطبق األطفال قانون اللعبة 

املقدم وهو عدم تجاوز 

حدود امللعب

كرة القدم 

رشيط 

تحديد 

امللعب 

نشاط جامعي  

مامرسة 
وبناء

النشاط 1:

تهيئ الوسائل يف ركن الرسم.

رشح طريقة العمل وإنجازها 

أمامهم.

توجيه األطفال ومساعدتهم يف 

إنجاز املطلوب.

يشارك األطفال يف إعداد 

الوسائل يف ركن الرسم.

يالحظ األطفال طريقة 

إنجاز املريب)ة( وأثر 

بصمته)ا( بالصباغة عىل 

الورقة. 

يضعون أيديهم يف الصباغة 

ويبصمون بها عىل أوراق 

بيضاء.

الصباغة 

أوراق 

بيضاء

إعداد جامعي للنشاط

عمل فردي

تطبيق 
وتوظيف

النشاط 1:

يوزع املريب)ة( رسومات جاهزة 

مللعب كرة القدم.

يطلب من األطفال تلوينها حسب 

النموذج املقدم.

يلون األطفال املطلوب

رسومات 

جاهزة
العمل يف مجموعات 
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األهداف التعلمية:  
- أن يلعب الطفل ويركب مربكة مرافق املدرسة

- أن يعرب الطفل عن ساحة املدرسة برسم حر ويلونه،

تنمية الذوق الفني والجاميلاملجال التعلمي 5

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

تهيئ فضاء الساحة لنشاط لعبة 

الصيد.

رسم دائرة عىل أرضية الساحة ووضع 

بطاقات ملرافق املدرسة:

من )قسم. مكتب. طاولة. ساحة. 

مرحاض. ألعاب. عشب. أشجار. زهور. 

كرايس...( 

وكل بطاقة عليها مساك من الحديد.

وعملية الصيد تتم بصنارة صيد: عبارة 

عن عصا بها خيط متصل مبغناطيس 

مكان الصنارة 

رشح اللعبة كالتايل: توجه قصبة الصيد 

إىل البطاقات املثبتة مبساك حديدي 

حيث يجذب املغناطيس حديد مساك 

البطاقات املمثلة ملرافق املدرسة 

ومكوناتها.

توجيه األطفال لتصنيف البطاقات التي 

اصطادوها وتسميتها.   

يستمع األطفال لتعليامت 

املريب)ة(  ويشاركون يف إعداد 

الفضاء ووسائل اللعب.

يلعب األطفال لعبة صيد 

البطاقات 

مع الرتكيز عىل بطاقة املرفق 

املقصود ويوجه املغناطيس 

صوب املساك لجدبه.

يجمع األطفال مرفق الساحة 

وما يرتبط بها من ألعاب: 

عشب، زهور...

- بطاقات 

للمرافق  

- عصا

- خيط

- قطعة 

مغناطيس 

مساكات الورق 

املحتوية عىل 

مادة الحديد

عمل بالتناوب 

مع الحرص عىل 

إرشاك جميع 

األطفال

مامرسة 
وبناء

عرض اللوحة الجدارية للساحة

وتوزيع قطع املربكة املمثلة للساحة 

لتكوين لوحة مطابقة للوحة الجدارية 

عىل السبورة.

يالحظ األطفال اللوحة 

الجدارية 

يرتب األطفال قطع املربكة 

املطابقة للوحة الجدارية عىل 

السبورة.

- اللوحة

- الجدارية

- رسمها بشكل 

مكرب

- قطع جزئية

- للوحة 

- مربكة 

قطع لعبة 

املربكة عبارة 

عن شكل مكرب 

للوحة الجدارية.



الدليل البيداغوجي للتعليم األولـي

70

إحضار نفس الصورة مكربة ومقطعة 

ألجزاء

دعوة األطفال إىل تركيب الصورة 

حسب النموذج وتركيبه عىل أرضية 

الساحة مع مساعدتهم.

ينظم األطفال القطع حسب 

املطلوب بتوجيه من املريب)ة(.

يشكل األطفال مشهد مركب 

)مربكة( ويعربون عن  

أفعالهم.

تطبيق 
وتوظيف

توزيع رسومات جاهزة للساحة بها 

لصاق ورشح التعليمة كالتايل: تزيني 

الرسومات الجاهزة بأوراق ملونة 

مختلفة   

يزين األطفال الرسومات بلصق 

األوراق امللونة املختلفة عليها 

حسب املتوفر. 

- رسومات 

جاهزة

- لساحة 

املدرسة

- أوراق ملونة 

- لصاق 

عمل فردي   

وجامعي 
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األهداف التعلمية:  
أن يتمكن الطفل من االستامع الجيد والرتديد السليم لسورة اإلخالص.  -

أن يحفظ ويستظهر سورة اإلخالص.  -
أن يشارك يف نشاط تعاوين: ترتيب ونظافة ساحة املدرسة.  -

قيم وقواعد العيش املشرتك )سورة اإلخالص(املجال التعلمي 6

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

تسميع السورة لألطفال وهم ينصتون  

إعادة التسميع ثالث مرات باستعامل 

رشيط صويت.

عرض لوحة قرآنية 

ترتيل آيات سورة اإلخالص آية آية 

بصوت مسموع.

مساعدة األطفال عىل القراءة 

الصحيحة.

يستمع األطفال لتعليامت 

ينصت األطفال إىل السورة 

يردد األطفال جامعة اآليات 

القرآنية متتبعني أداء املريب)ة(.

يردد األطفال فرادى آيات 

سورة اإلخالص مقتدين بأداء 

املريب)ة(.

السورة مرتلة 

عىل رشيط 

صويت.

 لوحة قرائية 

عمل جامعي

مامرسة 
وبناء

تصحيح نطق األطفال وتشجيعهم 

جميعا عىل احرتام مخارج الحروف 

وقواعد الوقف.

تحفيظ اآليات بالتتابع. 

االستامع إىل األطفال  وهم يستظهرون 

السورة مع الحرص عىل تصحيح 

مخارج الحروف والكلامت.

يردد األطفال فرادى اآليات 

بصوت مسموع  

يعيد كل طفل اآلية تبعا 

لتوجيه 

ومنوذج املريب)ة(.

يردد األطفال اآليات القرآنية 

ويستظهرونها مرتبة

يستظهر األطفال السورة.

صوت املريب)ة(
عمل جامعي

تطبيق 
وتوظيف

توجيه األطفال – بعد خروجهم إىل 

الساحة – للقيام بتنظيف الساحة 

وترتيب فضاء اللعب

يستظهر األطفال السورة.

يتعاون األطفال عىل نظافة 

الساحة    وترتيب فضاء 

اللعب جامعة تحت توجيه 

املريب)ة(.

األلعاب 
عمل جامعي
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مرافق املدرسةاملكون الفرعي )األسبوع الثالث(

إدارة مؤسسة التعليم األويلاملكون الجزيئ 

الهداف التعلمي: 
• أن يتعرف الطفل إدارة املؤسسة التي يتعلم فيها 

استكشاف الذات واملحيطاملجال التعلمي 1

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
العمل

مالحظات

مالحظة 
واستكشاف

اصطحاب األطفال لجولة يف إدارة املدرسة.
استقبال املدير األطفال ويجيب عن أسئلتهم.

يصحح  املريب)ة( تعابري األطفال.

يخرج األطفال يف انتظام إىل 
إدارة املؤسسة 

يسأل األطفال املدير عام 
يالحظونه ويثري اهتاممهم.

يعرب األطفال عام يالحظونه.
ويرددون أسامء األشياء التي 

شاهدوها: مكتب ملفات، 
بطاقات، خزانات، كتب ...

جولة جامعية 
يف إدارة 
املؤسسة

مامرسة 
وبناء

يستثمر املريب)ة( زيارة األطفال لإلدارة 
ويسألهم:

- أين كنا قبل قليل؟
- من استقبلنا؟

- ماذا شاهدتم يف اإلدارة؟
تصحيح تعابري األطفال وتقديم أسامء األشياء: 
إدارة، مكتب، خزانة، كتب، ملفات، بطاقات، 

صورة صاحب الجاللة، علم بالدي، ... 
واالستعانة يف ذلك بالصور.

 لعب األدوار: 
- تشخيص دور الطفل واملدير 

ومطالبة األطفال مبحاكاة الحوار الذي أجروه 
مع املدير يف ما بينهم.

يجيب األطفال عن أسئلة 
املريب)ة( فرادى 

يعيد األطفال اإلجابات لتثبيت 
مسميات األشياء التي تعرفوا 

عليها يف اإلدارة. 

يلعب األطفال دور املدير 
والطفل وهام يتحاوران.

صور 
اإلدارة 

حوار
 لعب 
أدوار 

العمل يف 
مجموعات

تطبيق 
وتوظيف

توزيع صور لبنايات مختلفة وأدوات وتجهيزات 
متعلقة بها ومطالبة األطفال بفرز الصور 

والتجهيزات املتعلقة باإلدارة فقط.
استعامل رسوم إلنجاز نشاط الربط بني بناية 

اإلدارة والتجهيزات الخاصة بها. 

يفرز األطفال البطاقات 
املتعلقة باإلدارة وتجهيزاتها 

تبعا لتعليمة املريب)ة(.
يصل األطفال بخط بني صورة 

اإلدارة وصور التجهيزات 
الخاصة بها.

صور
أقالم 

الرصاص

عمل جامعي

إنجاز فردي
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الهداف التعلمي:  
• يتعرف الطفل عىل الفصول  األربعة وترتيبها الزمني .

تنظيم التفكري وبناء العمليات الذهنيةاملجال التعلمي 2

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
العمل

مالحظات

مالحظة 
واستكشاف

تسميع النشيد لألطفال. 
 ترديد النشيد مقطعا مقطعا مع مراعاة 

اإليقاع الصويت ونطق الكلامت.
إعادة املقطعني: 

يف السنة : أربع فصول     شتاء وربيع 
صيف وخريف 

سؤال األطفال
 كم فصال يف السنة؟ 
ماهي فصول السنة؟

االستامع إىل إجابة األطفال مع احرتام 
ترتيب الفصول األربعة.

متع األطفال للنشيد 
يردد األطفال مع املريب)ة( كلامت 

النشيد.
يجيب األطفال:

يف السنة أربع فصول:
- فصل الربيع،
- فصل الشتاء،

- فصل الخريف،
- فصل الصيف.

رشيط 
سمعي

نص النشيد:
دقي دقي يا 

طبول
 واسمعوا 
ماذا أقول:
يف السنة 

أربع فصول:
شتاء وربيع 

صيف 
وخريف ...

مامرسة 
وبناء

ض صور متثل الفصول األربعة.

صورة  لفصل   
الخريف

صورة  لفصل 
الربيع

صورة   لفصل 
الشتاء

صورة  لفصل 
الصيف

سؤال األطفال عن كل صورة عىل حدة: 
مثال لوحة فصل الشتاء:

- ماذا تالحظون يف الصورة؟
- ماذا يرتدي عامد ...؟

- كيف هي أوراق األشجار؟

يالحظ األطفال الصور ويعربون 
عنها ويجيبون عن أسئلة املريب)ة(

مييز األطفال الفصول ويرددونها 

يجيب األطفال عن األسئلة:
مثال: األمطار تتساقط، الربد قارس، 

عامد يلبس معطفا صوفيا... 

لوحات 
جدارية

بالنسبة 
للصور يجب 

أن تبني 
الحاالت 
املميزة 
للفصول 
األربعة 
)الجو، 
اللباس، 
أوراق 

األشجار(.

تطبيق 
وتوظيف

يوزع املريب)ة( صويرات فصول السنة 
ويطلب من األطفال ترتيبها زمنيا من 1 إىل 

.4
لعبة التطابق: وضع دعامة عبارة عن لوحة 
تتضمن أربعة فصول مع صور مطابقة لها، 

ومطالبة األطفال: وضع كل بطاقة عىل 
الصورة املطابقة لها عىل الدعامة. 

توزيع رسومات جاهزة عىل األطفال 
ومطالبتهم بتلوينها حسب النموذج )صورة 

الفصول األربعة( )يعلق النموذج عىل 
السبورة(.

يالحظ الطفل الصويرات ويرتب 
الفصول باستعامل األرقام   

1 – الشتاء،
2– الربيع،

3 – الصيف، 
4 – الخريف .

يلعب األطفال لعبة التطابق، 
ويعربون باستعامل عبارات: 

فصل الربيع، هذه بطاقة فصل 
الربيع

- لوحات
- بطاقات

- صور 
لفصول 
السنة  

- بطاقات 
فصول 
السنة 

املطابقة.

عمل يف 
مجموعات.

نشاط فردي
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األهداف التعلمية:  
• تعرف تجهيزات اإلدارة.

• النطق بصوت ]ر[ نطقا سليام.
• كتابة حرف الراء وكلامت تتضمنه.

التعبري اللغوي والتواصلاملجال التعلمي 3

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
العمل

مالحظات

مالحظة 
واستكشاف

عرض صورة لطفلة رفقة أمها  
متوجهتني إىل إدارة مؤسسة.

سؤال األطفال:
- ماذا تالحظون يف الصورة؟

- من يف الصورة؟ 

- يالحظ األطفال الصورة 
- ويجيبون عن أسئلة املريب)ة(

- طفلة رفقة أمها 
- مدير املدرسة متوجه إىل اإلدارة

صورة

الصورة:
أم تصطحب 

ابنتها 
لتسجيلها 

يف مؤسسة 
التعليم األويل

يستثمر املريب)ة( معطيات الصورة 
ويسأل: 

- من رافقكم إىل املدرسة يف اليوم 
األول؟

- من استقبلكم؟
- وأين؟ ...

يجيب األطفال عن أسئلة املريب)ة( 
رافقتني أمي ...

- استقبلنا مدير املدرسة 
- استقبلنا باإلدارة ورافقنا يف جولة 

داخل املدرسة ومرافقها 
- يردد التعابري والكلامت واألجوبة

مشاركة جميع 
األطفال

تهيئ فضاء القسم للقيام بنشاط لعبة 
فرز األدوات املكونة إلدارة املؤسسة.

مطالبة األطفال برتتيب األدوات حسب 
أماكنها.  

خزانة 
اإلدارة

مكتب 
املدير 

ينصت األطفال لتعليامت 
املريب)ة(.

يفرز األطفال األدوات حسب 
تعليامت املريب)ة(

اقات مصورة 
األدوات 

املوجودة 
باإلدارة 
بطاقات 

قرائية 

عمل يف 
مجموعات

مامرسة 
وبناء

ترديد كلامت تتضمن صوت ]ر[ وطرح 
السؤال: ما هو الصوت املتكرر يف 

الكلامت التالية:
إدارة – مدرسة – رمان – دلو –
ترديد نشيد الصوت مع تجسيد 

الحركات والنطق السليم. 
إعادة ترديد النشيد.

- يستمع األطفال للكلامت 
ويجيبون: صوت ]ر[.

- يستمع األطفال للمربية وهي 
تنشد نشيد صوت الراء. 

- يردد األطفال كلامت النشيد مع 
تصحيح النطق. 

نص النشيد
راء راء ما 

أجمله صوت 
الراء 

فتح الراء َر 
ر ر

 ضم الراء ر 
ر ر

 كرس ر ر ر
والسكون   ر 
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مطالبة األطفال بإعادة نطق صوت ]ر[ 
نطقا صحيحا. 

مطالبتهم بذكر كلامت تتضمن صوت 
]ر[ إلغناء رصيدهم.

ترديد كلامت تتضمن صوت ]ر[ 
ومطالبتهم بالتصفيق عند سامع صوت 

]ر[.

يعيد األطفال نطق صوت ]ر[.

يذكر األطفال كلامت أخرى 
تتضمن صوت ]ر[.

يصفق األطفال عند سامع صوت 
]ر[

مطالبة األطفال بتجزيئ كلمة مدرسة 
مـــد / ر / س / ة والتصفيق عند كل 

جزء.

قراءة صوت ]ر[ مع الحركات القصرية 
والطويلة حسب مواقعها:

– مدرسة -ورد – مدير – مربية.

يجزئ األطفال الكلامت  
يعيد األطفال نطق صوت ]ر[مع 

الحركات.

تهجئة كلامت تتضمن صوت ]ر[.

تطبيق 
وتوظيف

توزيع العجني عىل األطفال ومطالبتهم 
بتشكيل حرف الراء.

توزيع األلواح لكتابة حرف الراء مع 
الحركات وبعض الكلامت

يشكل األطفال حرف الراء من 
العجني بتتبع توجيهات املريب)ة(.

يكتب األطفال حرف الراء مع 
الحركات وبعض الكلامت.

العجن
األلوان

أوراق جاهزة 
ملونات

دفاتر

عمل فردي

عمل فردي

توزيع أوراق جاهزة لتلوين حرف 
الراء.

توزيع كراسة الكتابة عىل األطفال 
إلنجاز أنشطة التخطيط والكتابة.

يكتب املريب)ة( عىل السبورة كلامت 
تتضمن حرف الراء يف مواقعه 

املختلفة: رمان , مدير , مريم...

ينجز األطفال املطلوب وهو تلوين 
حرف الراء.

- يكتب األطفال حرف الراء 
وكلامت تتضمن حرف الراء عىل 

الكراسات 
ينقل األطفال الكلامت   -

املكتوبة عىل السبورة إىل 
كراساتهم.
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الهداف التعلمي:  
• تنمية الجانب الحس حريك لدى الطفل عن طريق األلعاب.

تنظيم تطوير السلوك الحس حريكاملجال التعلمي 4

وسائل أنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل
العمل

مالحظات

مالحظة 
واستكشاف

تقديم لعبة الكنز ورشح قواعدها: 
تكوين ثالث مجموعات من ثالثة أطفال 

وتخبئ يشء )كرة مثال( يف ركن ما 
ومطالبتهم بالبحث عنه حسب التوجيهات 

املقدمة.
تسأل املجموعة التي وجت الكنز: 

- أين وجدمتوه؟
- من وجده؟

يتنافس األطفال يف البحث عن 
الكنز.

 تفوز املجموعة التي وجدت 
الكنز.

يجيب األطفال عىل أسئلة 
املريب)ة(.

الوسائل

كرة 
جوائز  أو 

نقط حسنة  

عمل 
باملجموعات
مع الحرص 
عىل إرشاك 

جميع 
األطفال يف 

اللعبة.

مامرسة 
وبناء

يهيئ املريب)ة( فضاء القسم للعبة أخرى 
بعنوان » السباق«. 

يشكل صفا من 4 أطفال وأمامهم طاولة 
عليها بطاقات ألدوات تستعمل داخل 

اإلدارة وأخرى دخيلة )ال تتعلق باإلدارة(.
يرشح املريب)ة( املطلوب: تتحدد اللعبة 

بزمن وعند إشارة املريب)ة( يجمع األطفال 
البطاقات الخاصة باإلدارة  

ويضعونها يف السلة املخصصة لها. 
 ويعترب فائزا من جمع أكرب عدد من 

البطاقات الصحيحة.

 يستمع األطفال للتعليمة 
ويتنافسون عىل جمع أكرب عدد 

من البطاقات الخاصة مبرفق 
اإلدارة.

يعرب األطفال عام يقومون به 
ويسمون البطاقات التي جمعوها.

- بطاقات 
- سلة 

- صفارة 
املريب)ة(

يلعب 
األطفال 
جامعيا 
ويحرص 
املريب)ة( 

عىل إرشاك 
جميع 
األطفال

تطبيق 
وتوظيف

توزيع رسومات لتجهيزات اإلدارة ومطالبة 
األطفال بتلوينها وفق النموذج. 

يلون األطفال الرسومات حسب 
النموذج املطلوب. 

رسومات 
جاهزة 
منوذج 
جاهز 

عمل فردي
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الهداف التعلمي:  
• -أن يشخص الطفل دوره يف املرسحية.

تنمية الذوق الفني والجاميلاملجال التعلمي 5

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

تهيئ فضاء القسم 
وإعداد وسائل التشخيص 

تسميع النص املرسحي 
لألطفال باستعامل 

صور مشخصة ملشاهد 
املرسحية.

يشارك األطفال يف 
إعداد فضاء تشخيص 

املرسحية.

يستمع األطفال للنص 
املرسحي متتبعني أدوار 

شخصيات املرسحية  

نص املرسحية

صور ممثلة ملشاهد 
املرسحية 

)قد يستعمل 
املريب)ة( الوسائل 

املتوفرة لديه)ا(

نص املرسحية: تهيئ فضاء القسم 
كأنه إدارة يشخص األطفال دور 

املدير والطفل واألم. 
األم: السالم عليكم 

املدير: عليكم السالم ورحمة الله 
مرحبا سيديت ومرحبا بصغريي 

)واالبتسامة عىل محياه( 

مامرسة 
وبناء

إعادة النص املرسحي 

تهيئ الفضاء لتمثيل 
النص املرسحي.

توزيع األدوار عىل 
األطفال )األم، الطفل، 

املدير( وتحفيزهم عىل 
لعب أدوارهم عدة 

مرات. 

يستمع األطفال للنص 
املرسحي. 

يشخص كل طفل دورة 
مبساعدة املريب)ة( 
يعيد الطفل دوره 

املرسحي حتى يتمكن 
من تشخيصه 

ميثل األطفال أدوار 
الشخصيات مقلدين 

أداء املريب)ة(

مستلزمات
املكتب

+
كرايس

األم: صغريي يود أن يلتحق 
مبدرستكم ليلعب ويتعلم.

املدير: مرحبا سيجد طفلنا كل 
ما يحتاجه لينمو ويلهو ويتعلم. 
فهيا يا صغريي لتكتشف بنفسك 

فضاءك الجديد.

تطبيق 
وتوظيف

توزيع رسومات جاهزة 
للتلوين )طفل يلقي 
التحية عىل املدير(. 
ترشح كيفية صنع 

مجسم للمدرسة من 
كارتون ومواد مسرتجعة 

ينجز األطفال النشاط 
بإتباع تعليامت 

املريب)ة(.

يصنع األطفال مجسم 
املدرسة بإتباع 

توجيهات املريب)ة(.

كارتون مواد 
مسرتجعة
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الهداف التعلمي:  
• أن يتعرف الطفل اللباس املغريب ومييزه عن باقي األزياء األخرى .

بناء القيم وقواعد العيش املشرتكاملجال التعلمي 6

مالحظاتوسائل العملأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

مرافقة األطفال إىل محل بيع 
املالبس التقليدية أو إحضار مالبس 

مغربية تقليدية
 أو عرض صورا لها.

مطالبة األطفال مبالحظة املالبس 
وتسميتها.

الحرص عىل تصحيح أسامء املالبس 
وتصنيفها )مالبس الذكور + مالبس 

اإلناث(
توجيه األطفال إىل الرتكيز عىل 

اللباس املغريب.

يرافق األطفال املريب)ة( يف 
خرجة إىل محل بيع املالبس 

التقليدية.
يالحظ األطفال املالبس 

املوجودة باملحل.

يسمي األطفال هذه املالبس 
ويصنفونها إىل مالبس للرجال 

وللنساء.

خرجة إىل محل 
بيع املالبس 

التقليدية
نشاط جامعي

مامرسة 
وبناء

إحضار مالبس مغربية تقليدية 
ومطالبتهم بتسميتها 

توجيه األطفال للحضور مرتدين 
مالبسهم التقليدية قبل املجيء إىل 

املدرسة. 
تهيئ فضاء الساحة لتنظيم عرض 

أزياء لألطفال.
توجيه األطفال للتعبري عام شاهدوه 

من مالبس وذكر بعض خصائصها 

يسمي األطفال املالبس: 
جلباب، قفطان، عاممة، 

طربوش ...
 يشارك األطفال يف نشاط 

عرض األزياء ويالحظون مالبس 
زمالئهم ويسمونها: قفطان 

أخرض، جلباب أبيض ...  
يذكر األطفال خصائص اللباس 

التقليدي املغريب من حيث 
األلوان والشكل وجاملها 

ومناسبة ارتدائها 

عمل جامعيمالبس تقليدية

تطبيق 
وتوظيف

توزيع رسومات جاهزة لجلباب 
تقليدي واملطالبة بتلوينها 

يلون األطفال الرسومات   
- رسومات 

جاهزة
- أقالم ملونة

عمل
فردي
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هام جدا

التنظيم الرتبوي والبطاقات 
البيداغوجية...

1. البطاقات البيداغوجية التطبيقية لحصص التعلم واالكتساب

ومن  البعيد  إىل  القريب  من  االنتقال   – البيداغوجية  األنشطة  تدبري  يف  التدرج  ملبدأ  إعامال   -

املحسوس إىل املجرد ومن البسيط إىل املركب، ومن.......إىل.....  -  اقرتحنا يف هذا الدليل بالسنة 

األوىل عند أجرأة أنشطة الوعي الصويت االقتصار عىل مهارة العزل فقط )تعرف الصوت وتحديد 

موقعه من الكلمة وتحقيقه من مخرجه( عىل أن تضاف مهارة التجزيء يف السنة الثانية؛

لقد أفردنا لكل صوت لغوى من األصوات املومأ إليها أعاله بطاقة تطبيقية للسنة الثانية والتي   -

ميكن استثامرها للسنة األوىل بعد حذف النشاط الخاص مبهارة التجزيء؛

الحكاية  أنشطة  بعد  مبارشة  تأيت  والتي  والكتابة،  للقراءة  اإلعداد  يف  البطاقات  هذه  تستثمر   -

والتواصل من املجال التعلمي 2 )التعبري اللغوي والتواصل(؛

أنشطة األلعاب القرائية هي أنشطة اختيارية وليست إجبارية.  -

عدد البطاقات البيداغوجية بعدد األسابيعاملكون 1املرشوع املوضوعايت

3 مناذج/أسابيع )مبعدل بطاقة كل أسبوع(الجسمالجسم والتغذية والنظافةالسنة األوىل

األصوات اللغوية املعنية:  ]د[، ]م[، ]ر[
مرافق املدرسةاملدرسة واألصدقاءالسنة الثانية
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األهداف التعلمية: 
-   مييز الطفل)ة( سمعا الصامت ]د[معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.

يحقق هذا الصامت معزول، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

يتعرف الرسم الكتايب لحرف )د( معزول، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

التحقيق الخطي للحرف)د( مع الحركات؛  -

الجسدي  التعبري  الطفل – ذوات أشياء- صور-  الذي يعيش فيه  سند برصي من املحيط  الديداكتيكية:   الوسائل 
للداللة عىل موقع الحرف- بطاقات الحروف –عجني - رمل - لوحة كلامت- لعبة - أجهزة التسجيل الصويت - 

لوحيات وحواسيب 

صيغ العمل : فردي، ثنايئ، مجموعات صغرى، جامعي

السابق:   ال يشء . 

الالحق:   م، ر، ب، ، ف، ل، ص، ذ، ز، ط، ض، ن، ت، ظ، ح، ه، ء، ج، خ، غ، ك، ث، ق، ش، و، ي.

املستوى الثاين: 
املرشوع املوضوعايت: املدرسة واألصدقاء

املكون 1: مرافق املدرسة املجال التعلمي: التعبري اللغوي والتواصل )اإلعداد للقراءة (

الوعي الصويت: الصوت: ]د[ /حرف الدال: دالنموذج األول

مالحظاتأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

تقديم ذوات أشياء أو صور أو يشري ألطفال تتضمن 
أسامءهم الصوت ]د[ يف البداية، وطرح األسئلة: 

• من هذا/هذه؟     ما هذا/هذه؟
توجيه األطفال إىل استكشاف صوت ]د[  من خالل 

مطالبتهم بتحديد الصوت األول يف:
دادا – دود – دادي - ُدمو - ديدي - َدرٌْب - داالص.....؟

أنشطة الطفل 
يسمع الطفل)ة( 

الكلامت
يصغي الطفل جيدا 

للمريب)ة(.
يصفق عند سامع 

الصوت واألعني مغلقة.

مامرسة وبناء

النشاط 1:
التعرف )العزل(

• التحقيق النطقي للصوت ]د[: 
-  يردد املريب)ة( الكلامت نفسها مع النطق بكل واحدة 
منها بطريقة سليمة،وبصوت واضح ومرتفع يسمعه كل 

األطفال،مع اإلشارة إىل موضع نطق الصوت يف الجهاز 
النطقي. 

-  يردد األطفال الصوت ]د[ مع املريب)ة( ثم يرددونه 
وحدهم ثم يف ثنائيات ثم فرادى؛ واملريب)ة( يقوم نطقهم.

يالحظ يسمع ويردد 
الصوت.

يستخرج الطفل)ة( 
الصوت / أو الحرف ثم 

يلونه.
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النشاط 2:
متييز الصوت وتحديد موقعه: 

- تسميع األطفال كلامت تتضمن الصوت ]د[  ومطالبتهم 
برفع اليد عند سامعه )أو الوقوف...( والعيون مغمضة.
- تسميع كلامت تتضمن ]د[، ومطالبة األطفال بتحديد 

موقع الصوت )أول، وسط، آخر الكلمة( باستعامل 
اإلمياءات الجسدية: رفع اليد اليمنى )بداية(؛ رفع اليد 

اليرسى )نهاية(؛ وضع اليدين عىل الصدر)وسط(،  ونطق 
الكلمة املسموعة كام يف )دين،حديد، يد،...( 

النشاط2: 
التجزيء املقطعي:

- أقدم كلامت تتضمن الصوت ]د[ يف مواقع مختلفة 
مقرونا بالحركات القصرية، وأطلب من األطفالتجزيئها 

شفهيا )باستعامل التصفيق(، مثل:

أنجز 

النشاط 

شفهيا دون 

كتابته عىل 

السبورة

التجزيء املقطعيالكلمة
املقطع الصويت 
املتضمن لـ ] د [

َدَخـــَل

ُمـــــُدٌن

ِدمـــاٌء

َد/َخـــــ/ــــــَل 

)3تصفيقات(

ُمـــــ/ــــــُد/ٌن 

)3تصفيقات(

ِد/ما/ٌء )3تصفيقات(

/َد/

/ُد/

/ِد/

النشاط 3:
• اقرتاح مامرسة لعبة يف مجموعات، القيام بدور املوجه)ة( 

وامليرس)ة(:
اللعبة1: مسابقة:

• مسابقة بني املجموعات لذكر أكرب عدد من الكلامت التي 
تتضمن الصوت ]د[ يف البداية، ثم يف الوسط، ثم يف األخري 

)أسامء األطفال، الحيوانات، األدوات ...(.
اللعبة2: لعبة ربط موقع الصوت بالحركة الجسدية 

املناسبة:
• تقرتح مجموعة من األطفال الكلمة وتقوم مجموعة 

أخرى بالحركة الجسدية املناسبة ملوقعه مقرونة بالنطق 
السليم للصوت؛
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النشاط 4 :  التحقيق الخطي للصوت ]د[:
• يقدم  املريب)ة( بعض الكلامت السالفة، باستعامل 

السبورة أو البطاقات، ويطالب األطفال بتحديد الحرف 
األول من الكلمة، وتحديد طريقة رسمه؛

• يقدم الرسم الخطي للحروف موضوع الدرس بحسب 
مواقعه املختلفة من الكلامت متصال    أو منفصال، 

باستعامل السبورة أو البطاقات مع ربط رسم الحرف 
بالصوت.

• يطالب األطفال بتشكيل رسم صورة الصوت )بالعجني أو 
الخيط...( وتلوينها يف بطاقات...

تطبيق 
وتوظيف

• كتابة الكلامت السابقة والتي تتضمن الصوت ]د[، 
يف مواقع مختلفة بحركات مختلفة، ومطالبة األطفال 

باستخراج املقطع املتضّمن للحرف وقراءته مع حركته.
النشاط 4 : ألعاب قرائية:

• لعبة إضافة مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 
معنى؛

• لعبة حذف مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 
معنى؛

• لعبة تغيري مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات معنى؛
.......................... •

ٌد     َحديٌد  َحـ  ـديـ 

يالحظ الطفل)ة( 
الكلامت يرددها، ثم 

الحرف الصوت ويقرأه 
مع حركته.
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األهداف التعلمية: 
-   مييز الطفل)ة( سمعا الصامت ]م[معزوال ، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.

يحقق هذا الصامت معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

يتعرف الرسم الكتايب لحرف )م( معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

التحقيق الخطي للحرف)م( مع الحركات؛  -

الوسائل الديداكتيكية:  سند برصي من املحيط الذي يعيش فيه الطفل)ة( – ذوات أشياء- صور- التعبري الجسدي 
للداللة عىل موقع الحرف- بطاقات الحروف –عجني - رمل - لوحة كلامت- لعبة - أجهزة التسجيل الصويت - 

لوحيات وحواسيب 

صيغ العمل : فردي، ثنايئ، مجموعات صغرى، جامعي

السابق:   د . 

الالحق:  ر، ب، ، ف، ل، ص، ذ، ز، ط، ض، ن،ت، ظ، ح، ه، ء، ج، خ، غ، ك، ث، ق،  ش، و، ي.

الوعي الصويت: الصوت:]م[/حرف امليم:مالنموذج الثاين

مالحظاتأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

يقدم ذوات أشياء أو صورا أو يشري ألطفال تتضمن 
أسامؤهم الصوت ]م[ يف البداية، ويسأل: 

• من هذا/هذه؟     ما هذا/هذه؟
يوجه املريب)ة(األطفال إىل استكشاف صوت ]م[  من خالل 

مطالبتهم بتحديد الصوت األول يف:
ِمداٌد – ِمْن – ُمعيٌد - مامادو - ميٌم – ُمدٌّ - َمناها.....؟

يسمع الطفل الكلامت
يصغي الطفل وينصت 

جيدا للمريب)ة(.

يصفق عند سامع 
الصوت.

مامرسة وبناء

النشاط 1:
• التحقيق النطقي للصوت ]م[: 

-  يردداملريب)ة( الكلامت نفسها وينطق بكل واحدة 
منها بطريقة سليمة،وبصوت واضح ومرتفع يسمعه كل 

األطفال،مع اإلشارة إىل موضع نطق الصوت يف الجهاز 
النطقي. 

-  يردد األطفال الصوت ]م[ مع املريب)ة( ثم يرددونه 
وحدهم ثم يف ثنائيات ثم فرادى واملريب)ة( يقوم نطقهم.

النشاط2:
متييز الصوت وتحديد موقعه: 

- يسمع املريب)ة( كلامت تتضمن الصامت ]م[  ويطالبهم 
برفع اليد عند سامعه )أو الوقوف ...( والعيون مغمضة.
- تسميع كلامت تتضمن ]م[، ومطالبة األطفال بتحديد 

موقع الصوت )أول، وسط، آخر الكلمة( باستعامل 
اإلمياءات الجسدية: اليد اليمنى ) بداية(؛ اليد اليرسى 

)نهاية(؛ الصدر)وسط(،  ونطق الكلمة املسموعة كام يف 
)جلس، قسم،ساحة، ...(

يالحظ يسمع ويردد 
الصوت.
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النشاط 2:

متييز الصوت وتحديد موقعه: 

- يسمع املريب)ة( كلامت تتضمن الصامت ]م[  ويطالبهم 

برفع اليد عند سامعه )أو الوقوف ...( والعيون مغمضة.

- تسميع كلامت تتضمن ]م[، ومطالبة األطفال بتحديد 

موقع الصوت )أول، وسط، آخر الكلمة( باستعامل 

اإلمياءات الجسدية: اليد اليمنى ) بداية(؛ اليد اليرسى 

)نهاية(؛ الصدر)وسط(،  ونطق الكلمة املسموعة كام يف 

)جلس، قسم،ساحة، ...( 

النشاط 3:

• يقرتح املريب)ة( مامرسة لعبة يف مجموعات، ويقوم بدور 

املوجه)ة( وامليرس)ة(:

اللعبة1: مسابقة:

• مسابقة بني املجموعات لذكر أكرب عدد من الكلامت التي 

تتضمن الصوت ]م[ يف البداية، ثم يف الوسط، ثم يف األخري 

)أسامء األطفال، الحيوانات، األدوات ...(.

اللعبة2: لعبة ربط موقع الصوت بالحركة الجسدية 

املناسبة:

• تقرتح مجموعة من األطفال الكلمة  وتقوم مجموعة 

أخرى بالحركة الجسدية املناسبة ملوقعه مقرونة بالنطق 

السليم للصوت؛

النشاط 4: التجزيء املقطعي:
-أقدم كلامت تتضمن الصوت ]م[ يف مواقع مختلفة مقرونا 

بالحركات القصرية، ويطلب من األطفالتجزيئها شفهيا 
)باستعامل التصفيق(، مثل:

أنجز 

النشاط 

شفهيا دون 

كتابته عىل 

السبورة

التجزيء املقطعيالكلمة
املقطع الصويت 
املتضمن لـ ] د [

 

َمـــَدٌد

ُمـــــُدٌن

ِدمـــاٌء

َمـ/َد/ٌد )3 

تصفيقات(

ُمـــــ/ــــــُد/ٌن)3 

تصفيقات(

ِد/ما/ٌء)3 تصفيقات(

/َد/

/ُد/

/ِد/
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النشاط 5:
التحقيق الخطي للصوت ]م[:

• يقدم  املريب)ة( بعض الكلامت السالفة، باستعامل 
السبورة أو البطاقات، ويطالب األطفال بتحديد الحرف 

األول من الكلمة، وتحديد طريقة رسمه؛
• يقدم الرسم الخطي للحروف موضوع الدرس بحسب 

مواقعه املختلفة من الكلامت متصال أو منفصال، باستعامل 
السبورة أو البطاقات مع ربط رسم الحرف بالصوت.

• يطالب األطفال بتشكيل رسم صورة الصوت )بالعجني أو 
الخيط...( وتلوينها يف بطاقات...

يستخرج الطفل الصوت 
/ أو الحرف ثم يلونه

تطبيق 
وتوظيف

• كتابة الكلامت السابقة والتي تتضمن الصوت ]م[، 
يف مواقع مختلفة بحركات مختلفة، ومطالبة األطفال 

باستخراج املقطع املتضّمن للحرف وقراءته مع حركته.
النشاط 6 : ألعاب قرائية:

• لعبة إضافة مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 
معنى؛

• لعبة حذف مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 
معنى؛

• لعبة تغيري مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات معنى؛
.......................... •

يالحظ الطفل الكلامت 
يرددها ثم يعني الصوت 

ويقرأه مع حركته.
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األهداف التعلمية: 
مييز الطفل)ة( سمعا الصامت ]ر[معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

يحقق هذا الصامت معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

يتعرف الرسم الكتايب لحرف )ر( معزول، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

التحقيق الخطي للحرف)ر( مع الحركات؛  -

الجسدي  التعبري  الطفل – ذوات أشياء- صور-  الذي يعيش فيه  الديداكتيكية:  سند برصي من املحيط  الوسائل 
للداللة عىل موقع الحرف- بطاقات الحروف –عجني - رمل - لوحة كلامت- لعبة - أجهزة التسجيل الصويت - 

لوحيات وحواسيب 

صيغ العمل : فردي، ثنايئ، مجموعات صغرى، جامعي

السابق:   د، م . 

الالحق: ب، ، ف، ل، ص، ذ، ز، ط، ض، ن،ت، ظ، ح، ه، ء، ج، خ، غ، ك، ث، ق،  ش، و، ي.

الوعي الصويت: الصوت:]ر[/حرف الراء : رالنموذج الثاين

مالحظاتأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

يقدم املريب)ة( ذوات أشياء أو صورا أو يشري ألطفال 
تتضمن أسامؤهم الصوت ]ر[ يف البداية، ويسأل: 

• من هذا/هذه؟    
• ما هذا/هذه؟

يوجه املريب)ة( األطفال إىل استكشاف صوت ]ر[  من خالل 
مطالبتهم بتحديد الصوت األول يف:

رَماٌد – رَدَّ – رَميٌم - ُربْسوْن - ريُم – رَْدٌم -.....؟

أنشطة الطفل
يسمع الطفل الكلامت

يصغي الطفل جيدا 
للمريب)ة(.

يصفق عند سامع 
الصوت.

مامرسة وبناء

النشاط 1:
• التحقيق النطقي للصوت ]ر[: 

-  يردد املريب)ة( الكلامت نفسها وينطق بكل واحدة 
منها بطريقة سليمة،وبصوت واضح ومرتفع يسمعه كل 

األطفال،مع اإلشارة إىل موضع نطق الصوت يف الجهاز 
النطقي. 

-  يردد األطفال الصوت ]ر[ مع املريب)ة( ثم يرددونه 
وحدهم ثم يف ثنائيات ثم فرادى املريب)ة( يقوم نطقهم.

النشاط2:
متييز الصوت وتحديد موقعه: 

ع املريب)ة( كلامت تتضمن الصامت ]ر[  ويطالبهم  - يسمِّ
برفع اليد عند سامعه )أو الوقوف ...( والعيون مغمضة.
- تسميع كلامت تتضمن ]ر[، ومطالبة األطفال بتحديد 

موقع الصوت )أول، وسط، آخر الكلمة( باستعامل 
اإلمياءات الجسدية: اليد اليمنى ) بداية(؛ اليد اليرسى 

)نهاية(؛ الصدر)وسط(،  ونطق الكلمة املسموعة كام يف 
)جلس، قسم،ساحة، ...( 

يالحظ يسمع ويردد 
الصوت.
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النشاط 3:
• يقرتح املريب)ة(مامرسة لعبة يف مجموعات، ويقوم بدور 

املوجه)ة( وامليرس)ة(:
اللعبة1: مسابقة:

• مسابقة بني املجموعات لذكر أكرب عدد من الكلامت التي 
تتضمن الصوت ]ر[ يف البداية، ثم يف الوسط، ثم يف األخري 

)أسامء األطفال، الحيوانات، األدوات ...(.
اللعبة2: لعبة ربط موقع الصوت بالحركة الجسدية 

املناسبة:
• تقرتح مجموعة من األطفال الكلمة وتقوم مجموعة 

أخرى بالحركة الجسدية املناسبة ملوقع الصوت املعني منها 
مقرونة بالنطق السليم للمقطع الذي يتضمنه.

النشاط 4: 
التجزيء املقطعي:

- أقدم كلامت تتضمن الصوت ]ر[ يف مواقع مختلفة 
مقرونا بالحركات القصرية، ويطلب من األطفالتجزيئها 

شفهيا )باستعامل التصفيق(، مثل:

أنجز 

النشاط 

شفهيا دون 

كتابته عىل 

السبورة

التجزيء املقطعيالكلمة
املقطع الصويت 
املتضمن لـ ] د [

 

رَمـــاٌد

ُمـــــراٌد

رِمـــاٌل

َر/ما/ٌد )3تصفيقات(

ُمـــــ/را/ٌد)3 

تصفيقات(

ِر/ما/ٌل)3تصفيقات(

/َد/

/ُد/

/ِد/

النشاط 5 :
التحقيق الخطي للصوت ]ر[:

• يقدم  املريب)ة( بعض الكلامت السالفة، باستعامل 
السبورة أو البطاقات، ويطالب األطفال بتحديد الحرف 

األول من الكلمة، وتحديد طريقة رسمه؛
• يقدم الرسم الخطي للحروف موضوع الدرس بحسب 

مواقعه املختلفة من الكلامت متصال أو منفصال، باستعامل 
السبورة أو البطاقات مع ربط رسم الحرف بالصوت.

• يطالب األطفال بتشكيل رسم صورة الصوت )بالعجني أو 
الخيط...( وتلوينها يف بطاقات...

يستخرج الطفل الصوت 
/ أو الحرف 
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تطبيق 
وتوظيف

•كتابة الكلامت السابقة والتي تتضمن الصوت ]ر[، 
يف مواقع مختلفة بحركات مختلفة، ومطالبة األطفال 

باستخراج املقطع املتضّمن للحرف وقراءته مع حركته.
النشاط 6 :

ألعاب قرائية:
• لعبة إضافة مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 

معنى؛
• لعبة حذف مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 

معنى؛
• لعبة تغيري مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات معنى؛

.......................... •

يالحظ الطفل الكلامت 
يرددها ثم يعني الصوت 

ويقرأه مع حركته.
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األهداف التعلمية: 
مييز الطفل)ة( سمعا الصامت ]س[معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

يحقق  هذا الصامت معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

يتعرف الرسم الكتايب لحرف  )س( معزوال، ويف مواقع مختلفة من الكلمة.  -

التحقيق الخطي للحرف)س( مع الحركات القصرية؛  -

الجسدي  التعبري  الطفل – ذوات أشياء- صور-  الذي يعيش فيه  الديداكتيكية:  سند برصي من املحيط  الوسائل 
للداللة عىل موقع الحرف- بطاقات الحروف –عجني - رمل - لوحة كلامت- لعبة - أجهزة التسجيل الصويت - 

لوحيات وحواسيب

صيغ العمل : فردي، ثنايئ، مجموعات صغرى، جامعي

السابق:   د، م، ر ، ب . 

الالحق: س، ف، ل، ص، ذ، ز، ط، ض، ن،ت، ظ، ح، ه، ء، ج، خ، غ، ك، ث، ق، ش، و، ي.

مرافق املدرسة املجال التعليمي : ) مكون اإلعداد للقراءة (املحور الفرعي : 

مالحظاتأنشطة الطفلمهام املريب)ة(املراحل

مالحظة 
واستكشاف

يقدم املريب)ة( ذوات أشياء أو صورا أو يشري ألطفال 
تتضمن أسامؤهم الصامت  ]س[ يف البداية، ويسأل: 

• من هذا/هذه؟     ما هذا/هذه؟
يوجه األطفال إىل استكشاف صوت ]س[  من خالل 

مطالبتهم بتحديد الصوت األول يف:
سمري – سوسن – سعيد - سلوى سانداو - سامي - سالف - 

ساالر.....؟

 يسمع الطفل الكلامت
 يصغي الطفل وينصت 

جيدا للمريب)ة(.

يصفق عند سامع 
الصوت. 

مامرسة وبناء

النشاط 1:
• التحقيق النطقي للصوت ]ع[: 

-  يردد املريب)ة( الكلامت نفسها وينطق بكل واحدة 
منها بطريقة سليمة، وبصوت واضح ومرتفع يسمعه كل 

األطفال، مع اإلشارة إىل موضع نطق الصوت يف الجهاز 
النطقي. 

-  يردد األطفال الصوت ]ع[ مع املريب)ة( ثم يرددونه 
وحدهم ثم يف ثنائيات ثم فرادى واملريب)ة( يقوم نطقهم.

النشاط2:
متييز الصوت وتحديد موقعه: 

- يسمع املريب)ة( كلامت تتضمن الصامت ]س[  ويطالبهم 
برفع اليد عند سامعه )أو الوقوف ...( والعيون مغمضة.

     - تسميع كلامت تتضمن ]س[، ومطالبة األطفال 
بتحديد موقع الصوت )أول، وسط، آخر الكلمة( باستعامل 

اإلمياءات الجسدية: اليد اليمنى ) بداية(؛ اليد اليرسى 
)نهاية(؛ الصدر)وسط(،  والنطق بالكلمة املسموعة كام يف 

)جلس، قسم،ساحة، ...( 

يالحظ يسمع ويردد 
الصوت.

يستخرج الطفل الصوت 
/أو الحرف ثم يلونه
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النشاط 3:
• يقرتح املريب)ة( مامرسة لعبة يف مجموعات، ويقوم بدور 

املوجه)ة(  وامليرس)ة(:
اللعبة1: مسابقة:

• مسابقة بني املجموعات لذكر أكرب عدد من الكلامت التي 
تتضمن الصوت ]س[ يف البداية، ثم يف الوسط، ثم يف األخري 

)أسامء األطفال، الحيوانات، األدوات ...(.
اللعبة2: لعبة ربط موقع الصوت بالحركة الجسدية 

املناسبة:
• تقرتح مجموعة من األطفال الكلمة  وتقوم مجموعة 

أخرى بالحركة الجسدية املناسبة ملوقعه مقرونة بالنطق 
السليم للصوت.

النشاط 4 : 
التحقيق الخطي للصوت ]ع[:

• يقدم املريب)ة( بعض الكلامت السالفة، باستعامل 
السبورة أو البطاقات، ويطالب األطفال بتحديد الحرف 

أألول من الكلمة، وتحديد طريقة رسمه؛
• يقدم الرسم الخطي للحروف موضوع الدرس بحسب 

مواقعه املختلفة من الكلامت متصال أو منفصال، باستعامل 
السبورة أو البطاقات مع ربط رسم الحرف بالصوت.

• يطالب األطفال بتشكيل رسم صورة الصوت )بالعجني أو 
الخيط...( وتلوينها يف بطاقات...

تطبيق 
وتوظيف

• كتابة الكلامت السابقة  والتي تتضمن الصوت ]س[، 
يف مواقع مختلفة بحركات مختلفة، ومطالبة األطفال 

باستخراج املقطع املتضّمن للحرف وقراءته مع حركته.
النشاط 4 :

ألعاب قرائية:
• لعبة إضافة مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 

معنى؛
• لعبة حذف مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات 

معنى؛
• لعبة تغيري مقطع للحصول عىل كلمة جديدة ذات معنى؛

......................... •

يالحظ الطفل الكلامت 
يرددها ثم يعني الصوت 

ويقرأه مع حركته. 
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األلعاب الرتبوية والرقمية

الق�سم الثاين
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تقديم

ـ اللعب نشاط ووسيلة أساس يف الرتبية ما قبل املدرسية

يعد اللعب يف نظر علامء النفس والباحثني يف مجال الطفولة بوجه عام، األداة الوحيدة للتعلم خالل السنوات الخمس 

ما  كثريا  األطفال  أن  )Bouachrine, 1992 ;57(؛ ذلك  اليومية  أنشطته  الذي مييز  األساس  والشكل  الطفل،  األوىل من حياة 

يخربوننا مبا يفكرون فيه وما يشعرون به من خالل لعبهم التمثييل الحر، واستعاملهم للدمى واملكعبات واأللوان وغريها. وأول 

قاعدة ذهبية يف الرتبية ما قبل التمدرس هي إزالة الحدود بني اللعب والتعلم. لذلك يكتيس اللعب أهمية قصوى لدى الصغري 

والوجدانية والحس حركية  املعرفية والجسدية  القدرات  لتنمية  لتكوين شخصيته، ونشاطا موجها  تربويا  اعتباره سبيال  عىل 

للطفل)ة(. كام يعد عامال قويا من عوامل تنمية االهتاممات االجتامعية خالل هذه الفرتة. وهذا ما أكده كذلك جون ديوي 

يف كتابه )املدرسة واملجتمع( حني قال: »إن املدرسة التقليدية هي تلك التي يقع مركز ثقلها خارج الطفل)ة(، إنه يف املعلم أو 

الكتاب أو يف أي مكان شئت، عدا الغرائز املبارشة للطفل)ة( نفسه وعن نشاطاته الذاتية«، وأضاف قائال: »علينا أن ننطلق من 

الطفل)ة( ونتخذه هاديا ومرشدا. فالطفل)ة( هو املنطلق وهو املحور وهو الغاية«.

ـ تعريف اللعب:

اللعب ميل من أقوى امليول وأكرثها قيمة يف الرتبية االجتامعية والرياضية والخلقية. فهو سلوك طبيعي وتلقايئ صادر عن 

رغبة الشخص أو الجامعة. ففي الصغر مييل الطفل)ة( إىل اللعب االنفرادي، وكلام تقدم يف السن زاد ميله إىل اللعب الجامعي. 

كام أن اللعب هو حب الطفل)ة( ومالذه وعامله وحياته، وأسعد لحظات حياته تلك التي يقضيها مع لعبته، يحادثها ويحيك لها 

حكاية، يحضنها ويحنو عليها، يشكو لها، يرضبها، يبعرثها، يفككها ويعيد تركيبها...

العامل من حوله« )سوزان اسحاق 1933(، فهي تؤكد عىل  التي يدرك من خاللها  الطفل)ة( والوسيلة  »اللعب هو حياة 

الطبيعة النافذة للعب وأنه ميثل جميع جوانب يوم الطفل)ة(، كام أنها تجعلنا ندرك أن الطفل)ة( ال يفرق بني اللعب والعمل 

كام يفعل الكبار.

وتنمي  محيطهم،  ومع  بينهم  فيام  التفاعل  من  ومتكنهم  األطفال،  عالقات  تحكم  وضوابط  مبعايري  منظم  نشاط  اللعب 

مهاراتهم وقدراتهم يف مختلف جوانب شخصيتهم.

اللعب وسيلة من وسائل التعليم والتعلم، وظفته ماريا مونتيسوري ضمن طريقتها التعليمية، إذ إنه يوفر حرية كبري لتنمية 

فعالية التدريب الحس حريك يف عملية اكتساب املعارف.
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ـ تعريف الرتبية:

تنمية  يكون هدفه  االجتامعية،  الحياة  أجل  من  بعد  تنضج  مل  التي  األجيال  الراشدة عىل  األجيال  متارسه  الذي  »العمل 

خاص«.  بوجه  لها  يعد  التي  الخاصة  والبيئة  جملته،  يف  املجتمع  منه  يتطلبها  التي  والخلقية  والفكرية  الجسدية  الجوانب 

.)Durkheim, E. 1988(

»تفيد الرتبية، مبعنى أكرث تحديدا، سلسلة من العمليات يدرب من خاللها الراشدون )اآلباء عموما( الصغار من نفس نوعهم، 

ويسهلون لديهم منو بعض االتجاهات والعادات. وعندما يستعمل اللفظ وحده، فإنه ينطبق، يف أغلب األحيان، عىل تربية 

)Lalande, A. 1972( .»األطفال

»عملية تنمية متكاملة ودينامية، تستهدف مجموع إمكانات الفرد البرشي )وجدانية وأخالقية وعقلية وروحية وجسدية(«. 

.)Legendre, R. 1988(

)Laeng, M. 1974( .»نشاط قصدي يهدف إىل تسهيل منو الشخص اإلنساين وإدماجه يف الحياة واملجتمع«

ـ  اللعب الرتبوي:

هو أسلوب التعلم باللعب من خالل استثامر أنشطة اللعب يف اكتساب املعرفة، وتقريب مبادئ العلم لألطفال وتوسيع 

آفاقهم املعرفية، وهو نشاط موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم، ولتحقيق املتعة والتسلية يف الوقت نفسه. وقد 

أثبتت الدراسات الرتبوية القيمة الكبرية للعب الرتبوي يف التحصيل والتعلم. ذلك أن توفري كل الوسائل واإلمكانات للطفل)ة(، 

والتي ال تختلف عن عامله الذي يحب العيش فيه، وهو عامل اللعب، من شأنه أن يضمن شد انتباهه واكتساب تركيزه، وإثراء 

املحصول املعريف لديه، وكذا تفريغ الطاقات التي إن مل ترتجم باللعب قد ترتجم بطرق غري مرغوب فيها كالعنف مثال.

ويتخذ اللعب الرتبوي يف مؤسسات التعليم األويل طابعني اثنني:

الطابع األول: يتمثل يف كون اللعب أداة بيداغوجية فعالة ودعامة أساسا تتمحور حولها كل األنشطة الرتبوية املقرتحة عىل 

الطفل)ة(؛

تسهيل  ويعمل عىل  للطفل)ة(،  املعرفية  القدرات  يحفز  تنشيطيا  بيداغوجيا  موقفا  يشكل  اللعب  أن  هو  الثاين:  الطابع 

اكتساب مجموعة من املهارات املتنوعة، وتنمية الجوانب التخييلية والتواصلية واإلبداعية لديه.

ـ بيداغوجيا اللعب:

• التعريف:

هي إحدى البيداغوجيات الحديثة التي ترتكز عىل اتخاذ اللعب منطلقا لبناء عملية التعليم والتعلم، وهي شكل من أشكال 

التدريس القريبة من الطبيعة الفطرية لألطفال، والتي تتميز بامليول إىل اللعب والحركية بشكل كبري. فالطفل)ة( يف لعبه يعيش 

طفولته من خالل هذا اللعب ويتامهى مع أدواته وعنارصه، ويستجيب لرموزه ومعانيه، أي أنه يشكل بالنسبة للطفل)ة( 

حقيقة يعيشها بواقعه وخياله. وللعب تأثري بالغ يف النمو العقيل، ويف تشكيل شخصية الطفل)ة(، ولذلك فإن تنمية شخصيته يف 

مختلف جوانبها ينبغي أن تقوم ال عىل استبعاد اللعب من حياته، وإمنا عىل حسن تنظيمه بحيث يؤدي إىل تكوين الخصائص 

البنائية للطفل)ة( يف منوه. ويف هذا الصدد يقول سيجموند فرويد: »األمر املفضل والذي يحظى باالهتامم أكرث لدى الطفل هو 

اللعب، وعليه، فسيكون من الظلم القول إنه ال يأخذ هذا العامل عىل محمل الجد«.
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ـ بيداغوجيا اللعب:

باللعب. هذه  التعلم  التعلم عىل مراكز اهتاممه، وأكرث من ذلك يف حالة  يتعلم الطفل)ة( بشكل أفضل عندما يتمحور 

أهمية  تتجىل  لذلك  للتعلم،  أصيلة  حقيقية  وضعية  يعد  الذي  اللعب  خالل  من  العمل  معنى  له  تربز  الرتفيهية  الطريقة 

بيداغوجيا اللعب يف ما ييل:

• تنمية االسرتاتيجيات املعرفية الحديثة لدى األطفال )تحديدا امليتامعرفة: التفكري يف التفكري(؛

• الرتبية عىل التنافس الرشيف )خاصة يف إطار األلعاب التعاونية: سأساعدك عىل أن تتطور ليك نفوز معا(؛

• تنمية التفاعالت املتبادلة بني األطفال، خصوصا عندما يصريون قادرين عىل تنشيط مجموعة من األلعاب بأنفسهم؛

• التدبري الناجع لإليقاعات البيولوجية لألطفال.

• معيقات بيداغوجيا اللعب:

o اعتقاد البعض أن اللعب مقرون فقط باملرحلة ما قبل املدرسية، ما يجعلهم يعاملون أطفال حتى املرحلة االبتدائية عىل 

أنهم كبار؛

o النظر إىل أن اللعب مضيعة للوقت عىل حساب التعلامت؛

o الشعور بأن اللعب هدر للجهد وال يدر أية منفعة عىل الطفل)ة(.

ـ أهمية اللعب الرتبوي:

للعب الرتبوي أهمية قصوى يف حياة األطفال، تتجىل فيام جمعه األستاذ محمد بسام، يف كتابه )النشاط التمثييل للطفل( 

من ملخص عدة أقوال يف هذا الصدد منها: »ينمو الطفل ويتعلم باللعب، فاللعب هو تربية للجسم والشخصية والذكاء«. من 

هنا يساهم اللعب يف »منو النشاط العقيل املعريف، ويف الوظائف العقلية العليا كاإلدراك والتفكري والذاكرة والكالم«.

»وال يقف دور اللعب عند هذه الجوانب يف شخصية الطفل)ة(، بل يتعداه إىل الجانب االجتامعي، إذ يؤدي اللعب دورا 

بناء يف نضج الطفل)ة( اجتامعيا واتزانه انفعاليا«. باإلضافة إىل ذلك، يستعمل اللعب الرتبوي أيضا بوصفه طريقة من طرق 

العالج ملجموعة من االضطرابات النفسية والسلوكية عند بعض األطفال، بحيث يصبح اللعب مبثابة »تطهري« يتم عن طريقه 

تفريغ االنفعاالت الحبيسة املتعلقة باملشاعر املرتبطة بالعدوانية يف جو يوحي بالطأمنينة واألمن.

كام تربز أهمية اللعب الرتبوي يف طريقة مونتيسوري التي اعتمدته يف الرتبية برياض األطفال، عرب إنجاز مجموعة من 

األنشطة والوضعيات البيداغوجية املنطلقة من مبدأ وظيفة الفعالية الحسحركية، أي تربية الحواس، كأساس لتنمية العمليات 

الذهنية؛ إذ تشمل هذه الرتبية:

• تربية حاسة اللمس، حيث يلمس الطفل)ة( األشياء ويتعرفها ومييز بينها؛

• تربية البرص بإدراك األشياء واأللوان والتمييز بينها؛

• تربية السمع بسامع املوسيقى ومتييز األصوات؛

• تربية الذوق والشم.
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وتشمل هذه األنشطة التعليمية الرسم والكتابة والحساب والنحو؛ أما أدوات التعليم فتشمل األشكال الهندسية والحروف 

املجسمة أو املدونة عىل الورق، وقطع الكارتون أو الورق املقوى والقضبان املنبسطة.

ـ أهداف اللعب الرتبوي:

• يساهم يف إحداث تفاعل الفرد مع عنارص البيئة لغرض التعلم وإمناء الشخصية والسلوك؛

• يساعد يف بناء التعلامت وتقريب املفاهيم وإدراك معاين األشياء؛

• اللعب وسيلة لتنمية الثقة بالنفس والنجاح والتنفيس وتحقيق املتعة؛

• يعترب أداة فعالة يف تفريد التعلم وتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية وتعليم األطفال وفقاً إلمكاناتهم وقدراتهم؛

• يعترب اللعب طريقة عالجية يلجأ إليها املربون ملساعدتهم يف حل بعض املشكالت التي يعاين منها بعض األطفال؛

• يشكل اللعب أداة تعبري وتواصل بني األطفال وتحقيق للتفاعل االجتامعي؛

• تعمل األلعاب عىل تنشيط القدرات العقلية وتحسن املوهبة اإلبداعية لدى األطفال.

ـ وظيفة اللعب الرتبوي وفوائده:

اليشء املؤكد اليوم، أن الرتبية الحديثة تجعل من اللعب وسيلة لتنمية قدرات الطفل وتنمية الذكاء والتفكري االبتكاري منذ 

السنوات األوىل، كام تعمل عىل توفري مجموعة من اللعب يف دور الحضانة ورياض األطفال وكذا مؤسسات وفصول التعليم 

األويل، حيث يقوم مبدأ استخدام األلعاب يف عملية التعلم بهذه املرحلة، عىل فكرة دمج التحصيل الدرايس مع التسلية، مام 

يؤدي إىل توليد نوع من اإلثارة والتشويق لدى الطفل)ة(، تسهم يف تحسني اتجاهاته نحو عملية التعلم، وتزيد من دافعيته 

ورغبته.

ومن بني أهم فوائد اللعب الرتبوي للطفل نذكر ما ييل:

• يؤكد ذاته من خالل التفوق عىل اآلخرين فردياً ويف نطاق الجامعة؛

• يكتسب الثقة بالنفس واالعتامد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها؛

• يتعلم التعاون واحرتام حقوق اآلخرين؛

• يتعلم احرتام القوانني والقواعد ويلتزم بها؛

• يعزز انتامءه للجامعة؛

• يساعد يف منو الذاكرة والتفكري واإلدراك والتخيل.

ـ أشكال األلعاب الرتبوية:

تؤكد وثيقة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل أنه عند اعتامد اللعب كقاعدة أساس لالشتغال، فإن كل نشاط تربوي، مهام كان 

مجاله التعلمي، ينبغي أن ينجز من خالله، مع برمجة دقيقة ملراحل اإلنجاز ووسائل العمل التي متنح لألطفال فرص االنطالق 

واالنخراط الوظيفي يف النشاط والفعل، املميزين للطرائق الفعالة، وذلك أثناء عملية وسريورة التعلم. وهذا النشاط نشاط 
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داخيل ينبغي أن تحركه الحاجة واالهتامم. ويتخذ نشاط اللعب يف هذه املرحلة أشكاال متعددة منها: اللعب الفردي، اللعب 

الثنايئ، اللعب ضمن مجموعات صغرى، اللعب الجامعي، اللعب داخل القاعة واللعب خارج الفصل...

ـ اللعب عند األطفال يف وضعية إعاقة:

التعلم له ولشخصيته، هذا ويستطيع  الطفل)ة( يف وضعية إعاقة بكل ما يعنيه  التعلم عند  اللعب أفضل أدوات  يعترب 

األطفال يف وضعية إعاقة مامرسة بعض ألعاب نظرائهم غري ذوي اإلعاقة، ويف الوقت نفسه لديهم أحيانا حاجات خاصة بهم، 

حيث يحققون بذلك فوائد جسمية واجتامعية ونفسية وتربوية نتيجة إرشاكهم يف ألعاب ترويحية مالمئة، شأنهم يف ذلك شأن 

الوقت املتاح وحجم الدعم املتوفر وليس يف تحجيم  اللعب بينهم يكون بكم  األطفال غري املعاقني، وأي اختالف يف طبيعة 

حرية االختيار. وعليه، ال بد أن تتضافر الجهود عىل جميع املستويات والتخصصات بهدف اكتشاف اإلعاقة عند األطفال يف 

وقت مبكر، ومن ثم القيام بالتدخل املبكر الذي تستغل فيه السنوات الحرجة لتعليم األطفال وتدريبهم عىل استخدام اللغة 

والتواصل مع اآلخرين.

1. منو األطفال يف وضعية إعاقة:

اعتبار سوزان اسحاق أن الطفل)ة( يصل من خالل اللعب إلدراك العامل من حوله، يتفق مع ذهب إليه فيكوتسيك، يف تطرقه 

ملنطقة النمو القريبة وأهمية العمل الجامعي، ويف تأكيده عىل القدر الكبري ملا يتعلمه الطفل)ة( من خالل اللعب. لكن يبقى 

التساؤل املرشوع هو: ما الذي ميكن فعله ملساعدة األطفال الذين يحتاجون لقدر أكرب من الدعم والتشجيع وكذلك لوقت 

أطول لالنتقال من مرحلة اللعب الرتفيهي إىل مرحلة اللعب املعريف؟ وهو األمر الذي يتطلب رضورة البدء يف فهم منو الطفل)ة( 

يف وضعية إعاقة، والقدرات األساسية الالزمة له حتى ميكنه أن يحيا يف هذا العامل املعقد، ومدى كون النضج والخربة كفيلني 

بتخفيف الصعوبات التي قد يواجهها، وكذا التخطيط لنوع التدخل املطلوب يك يتمكن من تخطي تلك الصعوبات.

توجد حقيقة هامة مفادها أن جميع األطفال ميرون بنفس أطوار النمو. فهم يتعلمون أداء األشياء نفسها بالرتتيب نفسه؛ 

غري أن البعض يتعلم برسعة والبعض يتعلم ببطء والبعض اآلخر يضل الطريق، فيتوقف كثريا ثم يبدأ من جديد، مام يجعل قدر 

اإلنجاز النهايئ مختلفا. غري أن هناك أشياء يؤديها جميع األطفال، ومعرفة توقيت حدوثها هو السبيل األمثل لتحديد مستوى 

النمو الخاص بالطفل)ة(. إال أن هناك الكثري من األشياء التي ال ميكن وضعها يف قامئة واحدة. والوسيلة الوحيدة التي متكننا من 

التعامل مع الطبيعة املعقدة لنمو الطفل هي تقسيمه ألربعة جوانب رئيسة هي: ـ الجانب االجتامعي ـ الجانب الحس حريك 

ـ الجانب العقيل ـ الجانب الوجداين.

2. املشكالت التي تصعب اللعب لألطفال يف وضعية إعاقة:

• الصعوبات االجتامعية: وتتضمن: الخجل الشديد الذي مينع الطفل)ة( من االندماج، والعدوانية وإفساد األشياء، والعزوف 

عن مشاركة اآلخرين يف أشيائهم، وعدم استعداد الطفل)ة( لتقبل فكرة تناوب األدوار، وعدم التواصل مع اآلخرين، 

وعدم القدرة عىل استخدام التعبريات غري اللفظية وفهمها.

التوازن، وصعوبة  الحركة وضعف  تناسق  الطفل)ة( لجسده، وعدم  إدراك  الحس حركية: وتتضمن: ضعف  الصعوبات   •

التعامل مع أو تجاوز منطقة منتصف الجسد، وضعف القدرة عىل التحكم يف الحركات الدقيقة مثل التعامل مع املوارد 

املتاحة له، والتسبب يف إلحاق األذى باآلخرين من خالل التقافز، والنشاط الزائد أو عدم القدرة عىل الوقوف أو الجلوس 

ساكنا.
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• الصعوبات الذهنية: وتتضمن: عدم معرفة الطفل)ة( مبا يجب عليه فعله، وعدم القدرة عىل تقديم االقرتاحات وتطوير 

اللعب، وضعف الذاكرة قريبة املدى وبالتايل عدم القدرة عىل تذكر ما حدث قبل ذلك، وضعف القدرات الخطابية مثل 

ضعف الرثوة اللغوية وعدم تذكر ما قيل، وعدم القدرة عىل اتباع قواعد اللعبة.

• الصعوبات الوجدانية: وتتضمن: عدم القدرة عىل فهم عمليات املحاكاة والتمثيل، ضعف الثقة بالنفس، ضعف القدرة 

النزوع  له،  الطفل)ة( عىل تحمل ملس اآلخرين  تكرار سلوكيات منفردة، ضعف قدرة  التامسك،  الرتكيز وضعف  عىل 

لألنانية وعدم االستعداد ملد يد العون لآلخرين.

3. كيفية مساعدة األطفال يف وضعية إعاقة من خالل اللعب:

• الطفل)ة( التوحدي: ينصح بالسامح له باللعب يف جو من الخصوصية ودون مقاطعته حتى ال يعيق أي تدخل فرصة إقامة 

الطفل)ة( ألي نوع من العالقة مع اآلخرين. كام ينصح ويل أمر الطفل)ة( الذي يعاين بشدة من تلك املشكلة بأن يحايك 

أفعال الطفل)ة( بحامس ودون فتور، حتى يف التكرار الالإرادي للكلامت. والغرض من هذا أن ينجح الطفل يف التعرف 

عىل تلك السلوكيات فتتفتح طاقة للتواصل من خالل الخربات املشرتكة.

• الطفل)ة( ذو الصعوبة الحركية: تعد بيئة اللعب يف الفضاء الطلق عىل لعب ضخمة من أفضل البيئات التي ميكن من 

كافية  يتم جعل مسافات  أن  يخشاه، عىل  ما  يوجد  وال  باألمان  يشعر  الطفل)ة(. حيث  وتقييم حالة  مراقبة  خاللها 

بني اللعب، مبعنى أال تتقاطع مدارج األلعاب وأال يتعرث الطفل)ة( من خلفه. كام يجب توفري مستويات مختلفة من 

الصعوبة حتى يتمكن الطفل)ة( من االختيار بحرية، حيث إن كل طفل)ة( يدرك ما هو قادر عىل أدائه. كام يجب 

مالحظة أن بعض األطفال الذين يعانون من »صعوبات الحركة« ال ميكنهم تحديد جوانب القوة والضعف لديهم، لذا 

اللعبة يف وقت واحد  ينبغي مالحظتهم عن قرب وبحرص. ومن األفضل أال يكون هناك عدد كبري من األطفال عند 

لتسهيل مهمة املالحظة.

• الطفل)ة( ذو صعوبة النطق والقراءة: يعد أسلوب استخدام الحواس املتعددة من األساليب التي ثبت نجاحها مع من 

البيئة املحيطة به خالل حواسه  الطفل)ة( من  التي يحصل عليها  القراءة؛ أي أن جميع املعلومات  يعانون من بطء 

)السمع والبرص واللمس واإلحساس الحريك( تستخدم لدعم عملية التعلم التي يقوم بها. فبينام يقوم بقراءة القصة 

فإنه يستمع إليها. كام ميكن أن يشرتك يف لعبة متثيلية ليشعر مبعاين الكلامت. فحني يحاول الطفل)ة( الوصول للسقف 

ويحاول مد جسمه للوصول إليه، ميكن أن يكتسب مفهوم االستطالة عنده معنى جديدا كام تكتسب الكلمة معنى 

توجيهيا جديدا يساعد الطفل)ة( عىل اسرتجاعها بعد ذلك. ويرى هيوستون )1996( أن الطفل)ة( يدرك إيقاع الكلامت 

قبل أن يذهب للمدرسة مام يؤثر عىل نجاحه يف تعلم مهارات القراءة والكتابة. لذا فإن األناشيد واألغنيات واأللعاب 

الدائرة التي ميارسها الطفل)ة( متثل أحد مصدر شعوره باملرح والسعادة، وتكون مصدر فائدة كبرية إذا ساهمت يف 

زيادة قدرته عىل القراءة.

• الطفل)ة( ذو الصعوبة اللغوية: يشعر الطفل)ة( الذي يعاين من صعوبات لغوية بالضغط العصبي حني يضطر للحديث 

أمام اآلخرين دون إعادة ما يقوله مسبقا. ومن األلعاب التي ميكن أن متنح الطفل)ة( الثقة الالزمة لذلك أن يجلس 

األطفال يف دائرة وميررون الكرة أو البالونة لبعضهم البعض. والغرض من تلك اللعبة أن ينطق الطفل)ة( اسم من يناوله 

الكرة عند إعطائه إياها. وتتيح تلك اللعبة للطفل)ة( الوقت لتجهيز اسم من سيعطيه الكرة وكذلك عملية مناولتها 
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يف الوقت نفسه مام يغطي أي نوع من التأخري املوجود عنده. أما إذا كان يعاين من مشكالت شديدة فمن األفضل أن 

يجلس بجواره أحد الكبار وينطق معه االسم يف الوقت نفسه، مام يقوي الصوت الصادر عن الطفل)ة(.

• الطفل)ة( ذو اضطرابات ضعف االنتباه: األسلوب الذي ميكن من خالله مساعدة هؤالء األطفال هو من خالل لعب األدوار 

املختلفة. حيث يقوم الطفل)ة( الذي يعاين من املشكلة بتحديد املوضوع وتوزيع األدوار املختلفة عىل األطفال اآلخرين. 

وعىل الكبار أن يسألوا الطفل)ة( األسئلة املناسبة مثل: ما الذي يجب أن ترتديه الشخصية؟ ما إحساسها حني يحدث 

تطور معني يف األحداث؟... وإذا فقد اهتاممه باللعبة يف وسطها كام هو معتاد، فعىل الكبار االستمرار فيها حتى ال يشعر 

باقي األطفال املشاركني باإلحباط. كام يبقى األسلوب الناجع مع معظم األطفال، لجذب انتباههم وإبقائهم يف املهمة 

التي يؤدونها حتى يحققوا شيئا من النجاح فيها، هو وضع نشاطات تعليمية وترفيهية تتوافق مع اهتامماتهم مع توفري 

عنرص األمان لهم. كام ينبغي توفري مناخ هادئ وإيجايب واإلكثار من الثناء )أنت ولد ماهر ـ عمل جيد استمر...( عىل 

األطفال كنوع من املكافأة عىل ما ينجحون يف أدائه. 

ـ أصناف اللعب الرتبوي:

توجد مجموعة معينة من أنواع اللعب لألطفال من شأنها أن تضفي عىل العملية الرتبوية وأنشطة التعلم طابع الدينامية، 

ومييز املتخصصون بني أصناف اللعب املتعددة انطالقا من تنوع املعايري التي تم اعتامدها يف كل تصنيف، حيث تعد معايري 

النمو والتطور من أهم الوسائل التي سمحت بالتمييز بني األنواع التالية من اللعب:

1. األلعاب الحسية والحركية:

وتتمثل يف ثالثة أشكال وهي: األلعاب البسيطة: التي تعتمد ترصفا خرج عن إطاره األصيل، وأضحى الطفل)ة( يقوم به يف 

وضعيات أخرى حتى وإن مل تكن مالمئة )كفتح الباب وإغالقه دون غرض واضح(ـ األلعاب الرتتيبية أو التوليفية بدون هدف: 

كاللعب مبجموعة من األحجار بوضع الواحد فوق اآلخر دون تصميم مسبق يوضح الهدف من ذلك.األلعاب الرتكيبية واضحة 

الهدف: وتتجىل عندما يلعب الطفل بغرض املتعة أو تحقيق إنجاز يف مسألة ما كالقفز أو الجري، وهذا الصنف من األلعاب 

يسود لدى الطفل قبل السنة الرابعة.

2. ألعاب الرتكيب:

مييز هذا النوع من اللعب املرحلة املتأخرة من الطفولة )9 ـ 12(، ويتسم بكونه أقل إيهامية وأكرث بنائية، ويتضح من خالل 

األلعاب املنزلية. وقد يظهر هذا اللعب عىل شكل متثيل »حقيقي« للعامل الخارجي. ونظراً ألهمية هذا النوع من األلعاب، فقد 

اهتمت وسائل التكنولوجيا املعارصة بإنتاج العديد من األلعاب الرتكيبية التي تتناسب مع مراحل منو الطفل)ة(، كبناء منزل أو 

مستشفى أو مدرسة أو مناذج للسيارات والقطارات من املعادن أو البالستيك أو الخشب وغريها، مع مراعاة الخصائص الواقعية 

لألشياء الفعلية، حيث تتم عملية الرتكيب باعتامد خطة للعب وتسمية عنارص اللعبة. ولهذا النوع من اللعب دور مهم يف تنمية 

مهارات لها عالقة بالتفكري العلمي كاملقارنة والتنبؤ واملالحظة والتحليل والتصنيف، كام ينمي مفاهيم أساسية يف الرياضيات 

كاملساحة والطول والتسلسل واألعداد.

3. األلعاب التلقائية:

هي عبارة عن شكل أويل من أشكال اللعب، حيث يلعب الطفل)ة( حراً وبصورة تلقائية بعيداً عن القواعد املنظمة للعب. 

وهذا النوع من اللعب يكون يف معظم الحاالت فردياً وليس جامعياً حيث يلعب كل طفل)ة( كام يريد، ومييل الطفل يف مرحلة 
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اللعب التلقايئ إىل التدمري، وذلك بسبب نقص االتزان الحيس الحريك. إذ يجذب الدمى بعنف ويرمي بها بعيداً وعند نهاية العام 

الثاين من عمره يصبح هذا الشكل من اللعب أقل تلبية لحاجاته النامئية، فينرصف عنه تدريجياً ليفسح املجال أمام شكل آخر 

من أشكال اللعب.

4. األلعاب الرمزية:

قد يظهر اللعب الرمزي بعدة أشكال منها عىل الخصوص: إسقاط رموز أو شيامت schèmes  )املحاكاة عىل موضوع معني 

كأن تأمر الطفلة الدمية قائلة لها: »ابيك«، فتصور بنفسها صوتا كالبكاء(، أو متثيل موضوع آخر )امتطاء الوسادة محل فرس(، 

أو إدماج العامل الخارجي يف إطار خيايل خاص. ويرى بياجيه أن اللعب الرمزي يبدأ حوايل السنة الثانية من عمر الطفل)ة(، وهو 

خليط من أحداث ومواقف سبق أن عاينها الطفل بالفعل، باإلضافة إىل أحداث متخيلة نشأت من الربط بني األحداث املتوالية 

يف عامله، ليصبح بعد ذلك، وبالتدرج عند بلوغه السنة الرابعة، قادرا عىل تذكر الحوادث بتسلسل منتظم، ويصري اللعب الرمزي 

أكرث متاسكا، إىل درجة أنه حينام يحاول الكبار التدخل، يقابل ذلك من الطفل بعدم االرتياح.

5. األلعاب املقعدة:

تدخل األلعاب املستندة إىل قاعدة يف حياة الطفل بعد السنة السابعة، وتتجىل أكرث يف اللعب الجامعي، حيث يستشعر 

الطفل شيئا فشيئا رضورة االلتزام بقاعدة اللعب، ما دام الجميع يخضع لها.

6. األلعاب الثقافية:

هي أساليب فعالة يف تثقيف الطفل حيث يكتسب من خاللها معلومات وخربات، ومن األلعاب الثقافية القراءة والربامج 

املوجهة لألطفال عرب اإلذاعة والتلفزيون والسينام ومرسح األطفال، وسنقترص يف مقامنا هذا عىل القراءة، التي تعد خربة سارة 

للطفل)ة( الصغري، وخاصة إذا كان جالساً يف حضن أمه، أو شخص عزيز عليه كام يقول جريسيلد. وميكن تبني امليل نحو القراءة 

عند األطفال يف سن مبكرة حيث تجذبهم الكتب املصورة والقصص التي يقرؤها الكبار لهم، ويحب الطفل)ة( يف هذه السن 

الكتب الصغرية ليسهل عليه اإلمساك بها. وغالباً ما مييل األطفال الصغار إىل القصص الواقعية، بينام أن التجاه األم نحو الخيال 

تأثريا هاما يف تفضيل الطفل للقصص الواقعية أو الخيالية. ويفضل معظم الصغار القصص التي تدور حول األشخاص والحيوانات 

القصص  بابا واألربعني حرامي(، كام مييلون إىل  الكالسيكية مثل )سندريال – وعيل  القصص  املألوفة يف حياتهم، ومييلون إىل 

العرصية التي تدور حول الفضاء والقصص الفكاهية والدرامية، وتشدهم أيضاً يف سنوات ما قبل املدرسة، بسبب ما يتصفون 

به من إحيائية )animisme(، القصص التي تدور حول حيوانات تسلك سلوك الكائنات اإلنسانية )ويلسون 1943(.

7. األلعاب الفنية:

تدخل يف نطاق األلعاب الرتكيبية وتتميز بأنها نشاط تعبريي فني ينبع من الوجدان والتذوق الجاميل، يف حني تعتمد األلعاب 

التألق  التي تعرب عن  الفنية: رسوم األطفال  األلعاب  الطفل. ومن ضمن  املعرفية لدى  العقلية  الطاقات  الرتكيبية عىل شحذ 

اإلبداعي عند األطفال الذي يتجىل يف الخربشة. ويعرب الرسم عام يجول يف عقل الطفل لحظة قيامه بهذا النشاط، ويعرب األطفال 

يف رسومهم عن موضوعات متنوعة تختلف باختالف العمر. فكام يعرب الصغار يف رسومهم عن أشياء وأشخاص وحيوانات مألوفة 

يف حياتهم، فهم أيضا يركزون أكرث عىل رسوم اآلالت والتعميامت ويتزايد اهتاممهم برسوم األزهار واألشجار واملنازل مع تطور 

منوهم. وتشتمل رسوم األوالد عىل الطائرات والدبابات واملعارك، يف حني تندر مثل هذه الرسوم عند البنات. وميكن أن نرجع 
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ذلك إىل أسلوب الرتبية والتفريق بني الصبيان والبنات من حيث األنشطة التي ميارسونها واأللعاب التي يقومون بها، ومام يؤثر 

يف نوعية الرسوم أيضاً املستويات االقتصادية واالجتامعية لألرس إىل جانب مستوى ذكاء األطفال.

8. األلعاب الرتويحية والرياضية:

يعيش األطفال أنشطة أخرى من األلعاب الرتويحية والبدنية التي تنعكس إيجابا عليهم، فمنذ النصف الثاين من العام األول 

من حياة الطفل)ة( تشد اهتاممه بعض األلعاب البسيطة التي يشار إليها غالباً عىل أنها »ألعاب األم«. ألن الطفل)ة( يلعبها 

غالباً مع أمه. ويف سنوات ما قبل املدرسة يهتم الطفل)ة( باللعب مع الجريان حيث يتم اللعب ضمن جامعة غري محددة من 

األطفال فيقلد بعضهم بعضاً وينفذون أوامر قائد اللعبة وتعليامته؛ وألعاب هذه السن بسيطة وكثرياً ما تنشأ يف الحال دون 

تخطيط مسبق وتخضع للتعديل يف أثناء املامرسة. ويف حوايل الخامسة يحاول الطفل)ة( أن يخترب مهاراته بلعبة السري عىل 

الحواجز أو الحجلة عىل قدم واحدة أو نط الحبل، وهذه األلعاب تتخذ طابعاً فردياً أكرث منه جامعياً، بينام يتخىل األطفال عن 

هذه األلعاب يف سنوات ما قبل املراهقة ويصبح الطابع التنافيس مميزاً لأللعاب إذ يصبح اهتامم األطفال متمركزاً عىل التفوق 

التنشئة  إنها ذات قيمة كبرية يف  البهجة يف نفس الطفل فحسب، بل  واملهارة. واأللعاب الرتويحية والرياضية ال تبعث عىل 

الحركية  املهارات  وتعلم  التعاون معهم،  اآلخرين وكيفية  كاالنسجام مع  لألطفال  فوائد مهمة  تحقق  االجتامعية، ذلك ألنها 

واالتزان الحريك والفاعلية الجسمية، إذ ينعكس ذلك إيجابا عىل تنشيط األداء العقيل ومنو الذكاء وعىل الشخصية مبجملها كام 

أثبتت بعض الدراسات.
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أجرأة الرتبية باللعب وبعض تطبيقاتها يف التعليم األويل

تتنوع أساليب التدريس لدى املربني/ات بتنوع أفكارهم، لذا يتعني العمل عىل انتقاء الطريقة أو األسلوب األنسب لألطفال 

وليس للمربني/ات، وأن يكون لتنوع النمط املعريف تأثري إيجايب عىل نوعية االختيار.

من هذا املنطلق، ومتاشيا مع اعتامد املرشوع الرتبوي مدخال يف انتقاء أنشطة التعلم وتدبريها ضمن الهندسية املنهاجية 

الحالية، يندرج اقرتاح مناذج من األلعاب الرتبوية والبيداغوجية وفق املشاريع املوضوعاتية التي تنتظم حولها مختلف العمليات 

املستهدفة يف تربية وتكوين األطفال. وقد اعتمد يف تصنفيها عىل مصفوفات األنشطة املقرتحة لكل مجال تعلمي.

1 . محطات استخدام األلعاب يف الدرس

هناك ثالث محطات رئيسة يف النشاط ميكن لأللعاب الرتبوية أن تستخدم فيها بشكل فعال، خاصة األلعاب التي تستغرق 

مدتها ما بني 5 و15 دقائق، وينبغي أن تكون منسجمة مع اللحظات الثالث األساسية التي تنجز فيها أنشطة املجال التعلمي 

وفق تصور منهجي يأخذ بعني االعتبار بناء السلوك عرب منحنى متدرج يشتغل فيه الطفل)ة( من البداية إىل النهاية، وهي:

• املالحظة واالكتشاف: ألعاب التمهيد والتشويق،وتنجز يف بداية الدرس، لكرس الجمود وإثارة الدافعية واالنتباه، والهدف 

إشعار املتعلمني بالحيوية والراحة يك يكونوا مستعدين للرتكيز والتعاون يف ما بينهم.

• املامرسة والبناء: ألعاب التعلم واالكتساب،وتقدم كجزء من نشاط التعلم بهدف إرساء وبناء مفهوم معريف أو مهارة أو 

تقنية كتعلامت جديدة، يف إطار من التعاون والتكامل والتقاسم مع األقران.

• التطبيق والتوظيف: ألعاب االستعامل، وتهدف إىل تعزيز وتثبيت وترسيخ تعلم تم تعرفه واكتسابه، مع االنتقال به إىل 

وضعيات جديدة تربز مدى متكن الطفل)ة( منه.

كام تتم مامرسة ألعاب االسرتخاء والتقويم،كمحطة ختامية يف نهاية النشاط، ويكون الهدف منها هو إرجاع األطفال إىل 

حالة البداية والراحة البدنية والنفسية بعد املجهود الفكري املبذول يف النشاط، وقد تهدف كذلك إىل التأكد من درجة متكن 

املتعلمني من التعلامت املستهدفة بالدرس.

2 . الرشوط الواجب توفرها يف اللعبة الرتبوية

تتفق األدبيات الرتبوية عىل أن اللعبة الرتبوية، وحتى تكون عامال مساعدا يف نجاح أنشطة عملية التعليم والتعلم، ال بد 

أن تشتمل عىل عدد من الرشوط أهمها أن:

• تكون للعبة أهداف تربوية واضحة ومحددة مرتبطة باملنهاج الدرايس، ومثرية وممتعة يف الوقت نفسه؛

• تكون تعليامت اللعبة مخترصة ومحددة وقواعدها واضحة وسهلة التطبيق؛

• تكون اللعبة مناسبة لخربات وقدرات وميول األطفال وتتخللها مهارات وعمليات تدريبية وظيفية؛

• تشتمل اللعبة عىل عنارص اإلثارة والتشويق والتعزيز، لضامن استمرارية التعلم؛
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• تتضمن مستويات متدرجة من الصعوبة تناسب مستويات األطفال، وتشعرهم بالحرية واالستقاللية يف اللعب؛

• تكون اللعبة من بيئة الطفل)ة( وتسهل مامرستها يف ضوء اإلمكانات املتاحة؛

• توفر رشوط السالمة واألمن لكل من سيامرسها )ويف هذا الصدد يجب التأكد من أن اللعب التي يتم اختيارها ال تلحق 

األذى باألطفال والتأكد من كونها: غري قابلة للبلع، غري مصنوعة من مواد ضارة بالصحة، ال تتضمن أجزاء صغرية ميكن 

وضعها يف الفم أو األذن، سهلة التنظيف، عدم توفرها عىل حواف وزوايا حادة...(.

3 . مناذج األلعاب الرتبوية وفق وثيقة اإلطار املنهاجي التعليم األويل

متاشيا مع املوجهات األساس لإلطار املنهاجي، ومن أجل التنزيل األمثل ألهم املقاربات التدبريية لألنشطة الواردة فيه، تم 

اقرتاح مناذج عملية وإجرائية من شأنها مساعدة املريب واملربية عىل أجرأة طرائق العمل والتنشيط املبنية كلها عىل أساس 

التعلمية وتنمية الكفايات الرتبوية بشكل ناجع وفعال. وتجدر اإلشارة إىل أن  اليدوي، قصد بلوغ األهداف  اللعب والعمل 

مختلف األلعاب التي تم اقرتحها، مناذج تتميز باملرونة والتكييف قصد تنويع توظيفها يف مختلف األنشطة سواء عىل مستوى 

مجال تعلم واحد أو عىل مستوى جميع مجاالت التعلم فيام بينها، رشيطة تغيري املضمون فقط. كام تعترب أرضية ميكن االنطالق 

منها لإلبداع واالبتكار من طرف املريب)ة(.
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أوال: أنشطة االستقبال والخروج:

مناذج ألعاب وفق أنشطة االستقبال والخروج والطقوس االعتيادية:

حرك أطرافكاسم اللعبة

أهداف اللعبة
- متكني األطفال من اتباع التعليامت - تنمية العضالت وتقويتها

-  متكني الطفل من التموقع يف الزمان واملكان

ساحة املدرسةاألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق    /     جميع مستويات التعليم األويلزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب
توجه تعليامت للطفل)ة( بأن يرفع رأسه إىل الخلف، أو يرفع ساقه ويخطو إىل األمام أو إىل الخلف، 

أو يلمس األرض، أو ميد يده للمس الحائط، أو يحرك ذراعه إىل األمام أو إىل الخلف...

لعبة الكرايساسم اللعبة

- متكني األطفال من اتباع التعليامت – تنمية الرتكيز يف الحركةأهداف اللعبة

ساحة املدرسة / معدات موسيقيةاألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق    /     جميع مستويات التعليم األويلزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

تقوم اللعبة عىل صوت املوسيقى، حيث يتحرك األطفال حول الكرايس، وعند توقف املوسيقى يجب 
عىل كل طفل)ة( أن يجد له كرسيا فارغا للجلوس عليه )يكون عدد الكرايس أقل من عدد األطفال 
طبعا(، ويخرج من اللعبة كل طفل)ة( مل يجلس عىل الكريس، وتنقص الكرايس واحدا تلو األخر أو 

مجموعة تلو األخرى، وتشغل املوسيقى مرة أخرى وهكذا حتى يبقى طفل)ة( واحد هو الفائز

لعبة املوسيقىاسم اللعبة

متكني األطفال من اتباع التعليامت - القدرة عىل التحكم يف الحركة أهداف اللعبة

ساحة املدرسة / معدات موسيقيةاألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق    /     جميع مستويات التعليم األويلزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب
يطلب املريب)ة( من األطفال القيام بحركات معينة عند توقف املوسيقى، منها: الوقوف عىل قدم 

واحدة، الوقوف جامدا دون حركة، الوقوف عىل أصابيع القدم، االنحناء، الدوران...
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التحكم الحريكاسم اللعبة

أهداف اللعبة
- متكني األطفال من اتباع التعليامت - تنمية العضالت وتقويتها 

-  متكني الطفل من التموقع يف الزمان واملكان

ساحة املدرسة أو الفصل الدرايس / منضدة كبرية / كرايساألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق    /     جميع مستويات التعليم األويلزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

توجه تعليامت للطفل)ة( بأن يقف ثم مييش ما بني الكرايس، يثب يف مكانه 5 مرات، يقفز عىل 
قدم واحدة، يطلع عىل املنضدة، ينزل من عليها... إلخ، وهكذا تعطى التعليامت الرضورية والالزمة 
يشعر  حتى  واألغاين،  والتصفيق  املوسيقى  مصاحبة  مع  للطفل)ة(  الحريك  النمو  هدف  لتحقيق 

األطفال باملرح والسعادة

لعبة التقليداسم اللعبة

- متكني األطفال من التقليد واملحاكاة - القدرة عىل ضبط الحركة أهداف اللعبة

ساحة املدرسة / معدات موسيقيةاألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق    /     جميع مستويات التعليم األويلزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب
تقليديها  الطفل)ة(  من  ويطلب  املوسيقية،  النغمة  مع  تتوافق  معينة،  بحركات  املريب)ة(  يقوم 

كالتايل: يقفز، يدور حول نفسه، يدور حول الكريس، يقف، مييش برسعة، مييش ببطء...

لعبة التقليداسم اللعبة

- متكني األطفال من التقليد واملحاكاة - القدرة عىل ضبط الحركة أهداف اللعبة

ساحة املدرسة / معدات موسيقيةاألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق    /     جميع مستويات التعليم األويلزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب
تقليديها  الطفل)ة(  من  ويطلب  املوسيقية،  النغمة  مع  تتوافق  معينة،  بحركات  املريب)ة(  يقوم 

كالتايل: يقفز، يدور حول نفسه، يدور حول الكريس، يقف، مييش برسعة، مييش ببطء...

أيام األسبوعاسم اللعبة

- متكني األطفال من تعرف أسامء األيام وترتيبها - القدرة عىل تحديد تاريخ اليومأهداف اللعبة

الفصل الدرايس / السبورة / بطاقات األيام والتواريخ والشهور والسنواتاألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق    /     جميع مستويات التعليم األويلزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

مطالبة األطفال برتديد نشيد أيام األسبوع جامعة؛

انتداب األطفال إىل السبورة بالدور للقيام بم ييل: ـ تحديد اسم اليوم، تحديد تاريخ اليوم، تحديد 

اسم الشهرـ تحديد السنة. )يتم اللعب بذكر اليوم السابق أو اليوم الالحق، واللعب بتشكيل التاريخ 

باستعامل األرقام(...

ثانيا: الطقوس االعتيادية )ألعاب حركية، ترفيه، مرسح، حكاية...(:
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حالة الطقساسم اللعبة

- تعرف األطفال عىل أحوال الجو - تحديد حال الطقس لكل يومأهداف اللعبة

الفصل الدرايس / السبورة / رسومات لحاالت الطقس املختلفةاألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق    /     جميع مستويات التعليم األويلزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

يطرح املريب)ة( السؤال عىل األطفال: كيف حالة الجو اليوم؟؛
وكيف هي السامء؟ وكيف هي الشمس؟

)صحو،  الجو  لحالة  املناسب  الرسم  اختيار  ـ  ييل:  بم  للقيام  بالدور  السبورة  إىل  األطفال  انتداب 
مشمس، ممطر، غائم...(.

أوال: ألعاب مصفوفة مجال التعلم رقم 1: استكشاف الذات واملحيط البيئي والتكنولوجي:

مناذج ألعاب وفق املشاريع املوضوعاتية ومصفوفات مجاالت التعلم:

الحواس الخمساسم اللعبة

- تعرف األطفال عىل الحواس الخمس - تعلم استخدامات الحواس الخمسأهداف اللعبة

األدوات والوسائل
لوحة للهيكل الخارجي لجسم اإلنسان خالية متاما / مجسامت أو صور ل )العني، األذن، اللسان، 

األنف، اليد( / مجسامت كرتونية )وردة، طعام، راديو، حجر...(

15 دقيقة / املستوى األولزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. تعلق صورة الجسم الخايل أمام األطفال؛
2. يطلب املريب)ة( منهم تركيب األجزاء املتعلقة بالحواس الخمس عىل الجسم الخايل ويكلف أكرث 

من طفل)ة( بهذه العملية؛
3. يعرض أمامهم املواد )الوردة، الطعام...(؛

4. يسألهم: ما الذي مييز كال منها؟ الزهرة مثال متيزها الرائحة، بواسطة ماذا نشم رائحتها؟ يف حالة 
املواد ولكل  ترديدها، وهكذا لكل مادة من  الشم، ويتم  األنف حاسة  نقول:  باألنف،  إجابتهم 

حاسة من الحواس؛
5. عند نهاية اللعبة يقول املريب)ة(: هذه الحواس تسمى الحواس الخمس؛

6. يطلب منهم إعادتها ومتييز أماكن وجودها يف الجسم.

ينطلق اختيار األلعاب الرتبوية يف هذا املجال من اعتبار أن غاية الرتبية هي االرتباط بالنشاط يف مجاالته املتعلقة بالحياة، 

وربط الطفل)ة( بتجارب الحياة اليومية، والتي تهدف إىل اكتشاف الذات واملحيط والقدرة عىل حل املشكالت املرتبطة بها، من 

خالل انتقاء كل ما يناسب مرحلة الطفل)ة(، دون أن يشعر بزخم املعلومات أو ميل من طرحها.
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جسم اإلنساناسم اللعبة

أهداف اللعبة
- تعرف الطفل عىل العمليات الحيوية التي تحدث يف جسمه ـ التدريب عىل مهارة الرتكيب. تعرف 

األطفال عىل أماكن حدوث العمليات الحيوية

لوحة للهيكل الخارجي لجسم اإلنسان خالية متاما / مجسامت أو صور ل )املعدة، الكبد، القلب...(األدوات والوسائل

حسب العضو الذي يتم الحديث عنه / املستوى األولزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يطلب املريب)ة( من أحد األطفال أكل يشء معني، وميكن السامح لكل طفل)ة( بأكل يشء معني؛
2. نسأل األطفال: هل تعلمون أين ذهب هذا الطعام؟ ـ وصل للمعدة؛

3. نعرض عليهم األعضاء الداخلية، ونسألهم: من يعرف أيها يسمى املعدة، ثم نختار شكل املعدة 
الطعام  صورة  ونضع  لها،  املخصص  مبكانها  املعدة  صورة  ونعلق  املعدة؟  توجد  أين  ونسألهم: 

فوقها؛
4. يتم االنتقال لباقي األعضاء بالطريقة نفسها، واحدا تلو اآلخر؛

مثال: ضخ الدم يكون من القلب، فنسأل األطفال: كيف يتحرك الدم يف جسم اإلنسان؟ ما هو اسم 
العضو الذي يضخ الدم لباقي األعضاء؟ يكون ذلك طريق أسئلة وأجوبة يتم من خاللها التعرف 

عىل األعضاء.

الرابط عجيباسم اللعبة

أهداف اللعبة
- تنمية مهارة التحدث لدى األطفال- تعلم الربط بني األدوات والحروف وترسيخها- قدرة الطفل 

عىل تعرف األشياء واألدوات املتواجدة يف محيطه.

أدوات )أدوات مدرسية، أدوات مطبخ، أثاث املنزل...( / وسائل النقلاألدوات والوسائل

حسب عدد األدوات / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يطرح املريب)ة( عىل كل طفل)ة( كلمة واحدة )أسم أداة أو وسيلة( مع عرضها أمامه أو عرض 
صورتها؛

2. يطلب املريب)ة( من كل طفل)ة( أن يتحدث عن هذه األداة، كأن يروي قصة عنها، ويشرتط عليه 
أن تحوي قصته 5 كلامت )عىل األقل( فيها حرف معني؛

مثال: توضع أمامه صورة )فأس(، والحرف املطلوب هو حرف )ش(، وعليه أن يتحدث عن الفأس 
وفوائدها بحيث يرد يف حديثه 5 كلامت تتضمن حرف )ش(؛

وهكذا تتكرر اللعبة مع كل األطفال.
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ثانيا: ألعاب مصفوفة مجال التعلم رقم 2: بناء األدوات األساس لتنظيم التفكري:

فصل الخرزاسم اللعبة

- تعليم األطفال التمييز بني األلوان - تنمية روح املنافسةأهداف اللعبة

ـ خرز بألوان مختلفة ومتنوعة / خيوط صغرية تعلق فيه الخرزاألدوات والوسائل

15 دقيقة / املستوى األولزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يعرض املريب)ة( أقالم التلوين عىل األطفال ويعرفهم أسامءها؛

2. يطلب من األطفال استخراج أشياء موجودة بالحجرة بنفس األلوان املراد تعلمها؛

ويختار  الخرز،  لعبة فصل  اآلن سنلعب  لهم:  ويقول  األطفال  الخرز عىل  بعرض  املريب)ة(  3. يبدأ 

األطفال املشاركني؛

4. يطلب من كل طفل)ة( وضع خرزات من لون واحد فقط يف حبل؛ وعليه جمع كل الخرزات 

املوجودة مبجموعة الخرز من هذا اللون؛

الذي يفصل الخرز أوال ويضعه بالحبل يفوز.

العد مع يارساسم اللعبة

- تعلم العد - غرس وتنمية روح التعاون - تعلم حل املشكالتأهداف اللعبة

قطع نقديةاألدوات والوسائل

حتى انتهاء األعداد )حسب األعداد املستهدفة( / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يبعرث املريب)ة( النقود عىل األرض أمام األطفال؛

2. يطرح مشكلة طفل)ة( مع العد كالتايل: »صديقنا يارس أضاع 9 قطع نقدية، وقد وجد عىل األرض 

عددا كبري من النقود التي قد ال تكون له. ساعد يارسا للقيام بعد القطع النقدية الخاصة به فقط 

)9 قطع(؛

3. يختار أحد األطفال ليعد نقود يارس التسعة؛

4. يبدأ األطفال العد بصوت مرتفع؛

5. تكرر اللعبة باختيار طفل)ة( آخر يقوم بالعد لرقم آخر وهكذا.

يكمن الهدف من هذا النوع من األلعاب يف تنمية القدرة عىل تنظيم التفكري وتطويره وحل املشكالت، وتنمية القدرة عىل 

التخمني واالستكشاف والتفكري الذي يرتبط بالحياة العملية بشكل عام. لذا تكمن أهمية انتقاء األنشطة واستخدام الطرائق 

املمكنة والالزمة يف ضامن جودة التعلم وسهولة االنتقال إىل مرحلة أخرى. 
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حجر الرنداسم اللعبة

أهداف اللعبة
- تعليم الطفل التعرف عىل األرقام- تحبيب الشعور بنشوة الفوز

- تنمية روح التنافس الرشيف

حجر الرند/ أوراق )للقرعة(األدوات والوسائل

15 دقيقة / املستوى األولزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يتم اختيار طفلني، ثم اختيار الالعب األول منهام عن طريق القرعة؛

2. يرمى حجر الرند وعىل الطفل)ة( األول قراءة الذي الرقم ظهر؛

3. يأيت دور الطفل)ة( الثاين وعليه قراءة الرقم؛

4. تستمر اللعبة لعرش مرات ثم يتم تغيري األطفال وهكذا.

سلة األحجاماسم اللعبة

أهداف اللعبة
- تعلم التفريق بني األحجام املختلفة )صغري / كبري / متوسط(

- غرس روح التعاون وحب العمل الجامعي

3 سالل فارغة / أشكال فواكه )تفاح مثال( بأحجام مختلفة مصنوعة من الكرتون أو البالستيكاألدوات والوسائل

15 دقيقة / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

ملء السلةاسم اللعبة

ـ تعليم عملية التصنيف والتمييز ـ تعويد الطفل)ة( التعلم مع املشكالت.أهداف اللعبة

األدوات والوسائل
ـ عدد كبري من ذوات األشياء أو صورها )خرض، فواكه، قطاين أو حيوانات، أشجار، أدوات قدمية 

وأخرى جديدة...( ـ سالل عليها بطاقات تحمل اسم الصنف

10دقائق / املستويان األول والثاين حسب أنواع األشياءزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. وضع مجموعة من ذوات األشياء أو صورها أمام األطفال؛

2. مطالبتهم بتصنيفها؛

3. يتكلف كل فريق بصنف معني ويحاول ملء السلة؛

4. يطلب من أحد أعضاء الفريق وضع األشياء أو الصور بالسلة؛

5. يتم تحديد املؤقت إليقاف اللعبة يف الوقت املحدد؛

6. يكتب املريب)ة( عدد األشياء والصور التي حصل عليها كل فريق؛

7. يعترب فائزا الفريق الحائر عىل أكرب عدد من األشياء؛

8. تكرر اللعبة عدة مرات مع أطفال آخرين، وهكذا حتى يرتسخ مفهوم التصنيف أو التمييز.
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لعبة التطابقاسم اللعبة

أهداف اللعبة
- ربط األشكال الهندسية بصور يف أذهان األطفال - تعليم األشكال الهندسية ـ تعلم بعض أساسيات 

رسم األشكال الهندسية - تعليم الرتكيز وقوة املالحظة

األدوات والوسائل
- بطاقات مرسوم عليها األشكال الهندسية وأسامؤها، مثال: بطاقة مرسوم عليها دائرة وكلمة دائرة... 
الرسومات  إحدى  تكون  للدائرة:  مثال  الهندسية،  باألشكال  مليئة  عادية  رسوما  تحمل  بطاقات  ـ 

مجموعة من سيارات وإطاراتها دائرية الشكل ...

20 دقيقة حسب الشكل الهنديس / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يتم عرض الصور العادية التي تحوي رسومات؛

2. يسأل األطفال: ماذا تشاهدون يف الصورة؟ مثال: سيارة، شجرة...؛

3. يربز املريب)ة( بطاقة األشكال الهندسية ويسأل األطفال: ما هذا الشكل؟ فيجيب أحدهم: هذه 

دائرة )مثال(، ثم يسأل: هل بالصورة أشياء دائرية؟ أو مستديرة؟

4. يطلب منهم استخراج بعض األشياء عن طريق املشاركة؛

5. ثم يقول: الطفل)ة( الذي يستخرج أكرب عدد من األشكال املدورة يف هذه الصورة سيأخذ شكل 

الدائرة وعليه نجوم )مكافأة(؛

6. يسأل كل طفل)ة(: كم شكال مدورا استخرجت من الصورة؟

7. يبدأ الطفل)ة( الذي استخرج أكرب عدد من األشكال املدورة بذكرها أمام زمالئه، ثم يبدأ طفل)ة( 

آخر بذكر الدوائر التي مل يذكرها زميله، وهكذا حتى يتم استخراج جميع الدوائر يف الصورة؛

8. يطلب من األطفال رسم دائرة عىل الكرتون وقصها ثم عمل شكل جميل يختاره الطفل، مثال: وجه 

ضاحك، مع التنبيه لقواعد السالمة حتى ال يتأذى الطفل من املقص؛

9. يعيد الخطوات نفسها لكل األشكال الهندسية.

خطوات اللعب

1. توزيع األطفال إىل ثالث مجموعات متكافئة حسب قدراتهم الذهنية؛

2. يتم تعليق حبات التفاح مختلفة الحجم عىل أكرث من شجرة، وتنوع األحجام بحيث تضع عىل كل 

شجرة ثالثة أحجام مختلفة؛

3. تعرض األحجام الثالثة عىل األطفال ويطرح عليهم السؤال: أي حبة هي األكرب؟ وأيها األصغر؟ 

وأيها الوسط؟

4. دعوة عدد من األطفال لرتديد عبارة: هذه الحبة أكرب / أصغر / وسط؛

5. يخرب األطفال أنه تم تعليق تفاح بأحجام مختلفة عىل سيقان األشجار؛

6. يقسم العمل إىل ثالث مجموعات: املجموعة 1 تجمع الحجم الكبري، واملجموعة 2 تجمع الحجم 

املتوسط، واملجموعة 3 تجمع الحجم الصغري.

الذي ينجز أوال ويجمع أكرب عدد منها يف السالل التي معه خالل زمن معني يعترب الفائز مبكافأة 

بسيطة.
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لعبة الكؤوس اململوءةاسم اللعبة

- تعليم املقارنة- التدريب عىل الرتكيز أثناء اللعب وعىل مواجهة املشكالتأهداف اللعبة

كؤوس بالستيكية /كلل أو أقراصاألدوات والوسائل

20 دقيقة / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. توضع الكؤوس املحتوية عىل الكلل أو األقراص أمام املتعلمني؛

2. يتم انتداب طفل)ة( الختيار كأسني مختلفني؛

3. يطلب تعرف عدد الكلل أو األقراص بكل كأس؛

4. يطلب منه ذكر ما إذا كان يوجد بالكأس األوىل بقدر ما يوجد بالكأس الثانية من كلل؛

5. يستعمل عبارات: يساوي / ال يساوي؛

6. يتم االنتقال إىل كأسني آخرين مع طفل)ة( آخر؛

7. يعاد ملء الكؤوس املستعملة من جديد بتغيري عدد الكلل أو األقراص؛

8. يتم تكرار العملية مع معظم املتعلمني.

الطفل)ة( امليزاناسم اللعبة

- تعليم الطفل مفاهيم األوزان )األثقل ـ األخف(أهداف اللعبة

سلتان من القش / ميزان/ جسامن متشابهان يف الشكل مختلفان يف اللوناألدوات والوسائل

20 دقيقة / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يحمل أحد األطفال السلتني كل واحدة يف يد؛

2. يضع طفل)ة( آخر الجسمني املختلفني واحدا بكل سلة؛

3. يطلب املريب)ة( من )الطفل)ة( امليزان( أن ينزل السلة ذات الوزن األثقل لألسفل، ويرفع األخف 

لألعىل؛

4. يسأل األطفال عن سبب تغري مستوى السلتني؛

5. تكرر اللعبة بجسمني متساويني يف الوزن، فتستوي يدا )الطفل امليزان(؛

يتم االنتقال بعدها إىل امليزان الحقيقي والربط بني اللعبة وامليزان.
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ثالثا: ألعاب مصفوفة مجال التعلم رقم 3: بناء أدوات التعبري اللغوي والتواصل:

الذاكرة لتعلم الحروفاسم اللعبة

- تعلم الحروف - تنمية مهارة االستامع - تحبيب املكتبة لألطفال وتعويدهم عىل ارتيادهاأهداف اللعبة

قصة لألطفال بسيطة وواضحة / دفرت وقلم مع كل طفل)ة(/ سبورة / جائزة...األدوات والوسائل

20 دقيقة / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

تأيت هذه اللعبة بعد تقديم الحروف بالطريقة الجزئية وأقسامها )الهجائية ثم الصوتية ثم املقطعية( 

يف إطار التواصل الشفهي واإلعداد للقراءة؛

1. يبدأ املريب)ة( رسد القصة عىل مسامع األطفال بشكل بسيط، ويركز أثناء التسميع عىل الحرف 

املراد تعلمه برفع الصوت قليال؛

2. يطلب من األطفال حفظ الكلامت التي تتضمن الحرف املستهدف؛

الذي يتذكر أكرب قدر من تلك الكلامت يفوز بالجائزة، كام يكتب املريب)ة( الكلامت عىل السبورة، 

ويلون الحرف املطلوب بلون مميز وينقلها األطفال عىل دفاترهم.

ابحث عن مكانكاسم اللعبة

- تكوين كلامت مفيدة بواسطة مجموعة حروف -التمكن من التموقع يف الفضاءأهداف اللعبة

ـ بطاقات الحروف / سبورة للكتابةاألدوات والوسائل

10 دقائق / املستوى األولزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يوزع املريب)ة( مجموعة من البطاقات لحروف تشكل فيام بينها كلمة مفيدة؛

2. يتم اختيار طفل لحمل بطاقة الحرف املناسب لبداية الكلمة؛

املكان  يف  والوقوف  الخروج  الكلمة  تكملة  بطاقات  يحملون  الذين  األطفال  باقي  من  3. يطلب 

املناسب بجانب زميلهم؛

4. يطلب املريب)ة( من بعض األطفال اآلخرين قراءة الكلمة املتوصل إليها؛

5. يطلب من باقي األطفال مواصلة اللعب حتى آخر بطاقة؛

6. يعد فائزا الثنايئ الذي متكن من الرتتيب بشكل صحيح ويف وقت وجيز؛

(يستدعى  ــكــ  ـ  ــســ  ـ  مــ  ـ  ــة  ـ  )ــنـ  تحمل حروف  بطاقات  املريب)ة(  يوزع  منوذج عميل: 

الطفل الذي يحمل بطاقة الحرف ) مـــ ( ثم تعطى الفرصة لألطفال اآلخرين للبحث عن مكانهم 

املناسب بجوار زميلهم لتشكيل كلمة : مــكــنــســة.

اللغة هي أداة التواصل التي يحتاجها كل شخص، فإن أمل بقواعد اللغة بالشكل الصحيح، فإنه يستطيع التحدث بطالقة، 

األمر الذي يتطلب أن يحب الشخص تعلم اللغة، وال يكون ذلك إال باختيار األسلوب األنسب للتعلم واإلتقان املتمثل يف اللعب، 

أساسا  تعترب  التي  واالجتامعية  واملعرفية  الحسية  املهارات  تطوير  عن طريق  اللغوية  التنمية  يف  الرتبوية  األلعاب  تسهم  إذ 

للمهارات اللغوية املعروفة من تواصل شفهي وقراءة وكتابة.
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لوائح البحثاسم اللعبة

أهداف اللعبة
- تطوير مهارة القراءة -غرس حب العمل ضمن مجموعات 

-التدريب عىل مهارة البحث واالستكشاف

ـ لوائح ورقية / أكياس فارغة / أدوات ميكن وضعها بفضاء اللعبة ليجمعها األطفالاألدوات والوسائل

15 دقيقة / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يقسم املريب)ة( األطفال إىل خمس مجموعات تختار كل منهام اسام؛

2. يعني قائدا لكل مجموعة؛

3. يعطي كل مجموعة الئحة مكتوب فيها عدة كلامت، مثال )ورقة شجر، حبة ليمون، قلم...(؛

4. يطلب من كل مجموعة جمع األشياء التي تحتوي عىل حرف محدد فقط، املجموعة 1: حرف 

القاف، املجموعة 2: حرف الباء، وهكذا...؛

5. عىل املريب)ة( وضع أكرث من يشء )أكرث من قلم مثال(، يف حالة تكليف إحدى املجموعات بحرف 

القاف واألخرى بحرف الالم والثالثة بحرف امليم مثال؛

أول مجموعة تقوم بجمع األشياء تعترب هي الفائزة.

سهم املعرفةاسم اللعبة

- إغناء الرصيد املعجمي - تعرف مكونات املحيط - تعلم الرتكيزأهداف اللعبة

سهم من الورق املقوى / سبورة للكتابة / أقالماألدوات والوسائل

20 دقيقة / املستويان األول والثاين حسب املجال املستهدفزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يجلس األطفال بشكل دائري؛

2. يكتب املريب)ة( عىل السبورة مجموعة من الكلامت التي يريد تحديد مجالها؛

3. يقوم األطفال بتمرير السهم من طفل إىل آخر حتى يعطي املريب إشارة التوقف )يقول: قف أو 

ينقر أو يصفق...(؛

4. الطفل)ة( الذي يقف عنده السهم هو الذي يختار كلمة من الكلامت املكتوبة عىل السبورة؛

5. الطفل)ة( الذي يشري إليه السهم هو الذي يقوم بربط الكلمة مبجالها )الجسم أو األرسة أو الحي 

أو املدرسة أو القرية واملدينة أو وسائل االتصال؛

6. الطفل)ة( الذي يقدم إجابة صحيحة ينسحب من اللعبة عىل أساس فوزه، ليرتك املجال ملشاركة 

اآلخرين؛

يستمر مترير السهم حتى تنتهي جميع الكلامت.
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اللغزاسم اللعبة

أهداف اللعبة
والبحث عن حل  البديهة  الطفل)ة( رسعة  تعليم   - الحروف  التمييز بني  كيفية  األطفال  تعليم   -

املشكالت

لوحة/ طباشري / قلماألدوات والوسائل

10 دقائق / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

تكتب الكلامت غري منقطة، مثال: كلمة )قلم( بدون نقط عىل القاف؛

1. يبدأ املريب)ة( بالتحدث عنه دون ذكر اسمه: يشء نكتب ونرسم به، فإن مل يعرف من أول مرة 

يتابع التحدث عنه أكرث؛

2. يطلب من أحد األطفال تنقيط الكلمة حتى تصبح مكتملة )قلم(؛

تكتب نفس الكلمة بدون نقط، ثم نقول لألطفال: نريد كلمة أخرى تشبه هذه الكلمة، وهي تشري 

إىل يشء تشاهدونه عىل التلفاز )فيلم(.

كرة السلة والحروفاسم اللعبة

أهداف اللعبة
املشكالت عن طريق حرصه مبجموعة من  الطفل حل  تعليم  الكلامت-  تركيب  األطفال  تعليم   -

الحروف وعليه تشكيل كلامت بها- تعليم الرتكيز - ربط الجانب املهاري بالجانب املعريف

ـ مجموعة من الكرات مكتوب عليها الحروف / قلماألدوات والوسائل

20دقيقة / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يختار املريب)ة( أحد األطفال ليقوم باللعب؛

2. يطلب املريب)ة( من الطفل)ة( رمي كل الكرات بالسلة؛

3. نضع الكرات التي تصيب السلة بجانب الطفل)ة(؛

4. نستثني الكرات التي ال تصيب السلة؛

5. عىل الطفل)ة( تشكيل كلامت من الحروف املكتوبة عىل الكرات التي أصابت السلة املوجودة 

عنده وإال يخرس اللعبة؛

6. تكرر اللعبة مع طفل)ة( آخر، ويتولد، هنا عند األطفال، دافعية لتصويب الكرات للسلة، ألنها 

كلمة  تكوين  يف  أصعب  الطفل)ة(  مهمة  فستكون  الكرات  نقصت  إن  أما  كاملة،  كلمة  تكون 

جديدة من بعض الحروف.

سباق الحرف األخرياسم اللعبة

أهداف اللعبة
- تعليم األطفال مهاريت التحليل والرتكيب - مساعدة الطفل عىل تذكر الرصيد املعجمي - غرس روح 

العمل الجامعي و حبه - غرس روح املنافسة

السبورة / قلم وطباشري / مؤقت زمنياألدوات والوسائل

20 دقيقة / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة
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خطوات اللعب

1. نقسم القسم إىل مجموعتني تختار كل منهام اسام؛

2. تذكر املجموعة األوىل كلمة عشوائية باللغة الفصحى؛

املجموعة  اختارتها  التي  الكلمة  به  انتهت  الذي  بالحرف  تبتدئ  كلمة  الثانية  املجموعة  3. تذكر 

األوىل؛

4. نسجل لكل مجموعة النقط املحصل عليها بعدد الكلامت )مبعدل نقطة لكل كلمة صحيحة(؛

5. املجموعة التي تتأخر عن 10 ثوان تخرس نقطة من النقط التي جمعتها يف البداية، وهكذا، تستمر 

اللعبة حتى انتهاء الوقت؛

6. يطلب املريب)ة( من املجموعتني قراءة كل الكلامت التي عىل السبورة.ميكن تقسيم القسم إىل 

عدة مجموعات وإجراء اللعبة يف شكل مسابقات وإقصائيات.

رابعا: ألعاب مصفوفة مجال التعلم رقم 4: تطوير السلوك الحس حريك:

التحق بتوأمكاسم اللعبة

- الربط بني الكلامت ومسمياتها - التمكن من التموقع يف الفضاءأهداف اللعبة

بطاقات الكلامت / بطاقات الصوراألدوات والوسائل

10 دقائق/ املستوى األولزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

7. يوزع املريب)ة( مجموعة من البطاقات متضمنة لكلامت وأخرى متضمنة لصور أشياء أو ألوان؛

8. يتم اختيار مجموعة من األطفال لحمل بطاقات الكلامت؛

9. يقرأ الطفل)ة( الكلمة بشكل جيد، وعىل الطفل الذي يتوفر عىل الصورة املطابقة للكلمة االلتحاق 

بزميله لربط الكلمة بالصورة؛

10. يطلب من باقي األطفال مواصلة اللعب حتى آخر بطاقة؛

11. يعد فائزا الثنايئ الذي متكن من الربط يف وقت وجيز؛

12. يف األخري يطلب املريب)ة( من األطفال اآلخرين قراءة جميع البطاقات.

يقوم الطفل بعدة أنشطة حركية الستكشاف البيئة املحيطة وتدريب إمكاناته الجسمية. إذ تزداد عضالته يف النمو ويزداد 

تحكمه يف جسمه، ومن ثم يبدأ التعلم عىل التوقف والتقاط األشياء وحملها. ويؤدي الطفل)ة( أنشطة حركية معقدة مثل 

التسلق والجري وقذف األشياء والوثب، كام يؤدي، يف املرحلة ما قبل املدرسية، أنشطة متنوعة تدل عىل التحكم يف الحركات 

الكبرية كالسري إىل الخلف، وصعود السلم، وقد يستطيع الجلوس عىل مقعد مناسب لحجمه مبفرده. ويبقى الهدف من االتساق 

الحريك هو تدريب اتجاهات الحركة وتهذيبها وترتيبها وتنسيقها.
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لعبة أحباسم اللعبة

- متييز األشياء املحبوبة - الربط بني الحركات والتعبرياتأهداف اللعبة

بطاقات الصور / إشارات وإمياءاتاألدوات والوسائل

10 دقائق/ املستوى األولزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. توضع بعض الصور الكبرية بجانب األطفال ثم يبدأ النشيد مع اإلشارات واإلمياءات؛

2. أحب املاء والشجر، ويشري األطفال إىل املاء والشجر؛

3. أحب الشمس والقمر، يضع دائرة إىل اليمني ثم الشامل؛

4. أحب الطري صداحا، يضع يديه إىل الجنب ثم يحركها مثل الطري أثناء الطريان؛

5. يقفز األطفال إىل اليمني ثم إىل اليسار؛

6. أحب أمي وأيب، يضع يديه عىل صدره؛

7. إن غابا وإن حرضا، يشري إىل أقىص امتداد يديه ثم يضمهام إىل صدره؛

8. أحب الشخص مبتسام، يقوم باالبتسام.

لعبة الطائرةاسم اللعبة

- تركيب وسائل النقل بالورق - التعرف عىل الطائرةأهداف اللعبة

ورق مقوى / أدوات الرسم والتلوين / خيطاألدوات والوسائل

10 دقائق/ املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يساعد املريب)ة( األطفال عىل رسم وإنجاز طائرة من الورق؛

2. يساعدهم عىل ربطها بخيط وتطيريها؛

3. يساعدهم عىل رسم متاهة عىل األرض يك يحاول إيجاد املسار الصحيح فيها؛

4. رسم املتاهة كذلك عىل قطعة من الورق؛

5. استخدام األصبع يف تتبع املسار الصحيح، أو القفز يف أشكال مرسومة عىل األرض.
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خامسا: ألعاب مصفوفة مجال التعلم رقم 5: تنمية الذوق الفني والجاميل:

ساعي الربيداسم اللعبة

- تعليم األطفال مفاهيم األخالق وحب الدين اإلسالمي -غرس حب الكتاب والسنة يف نفس الطفلأهداف اللعبة

لباس ساعي الربيد وحقيبته / رسائل بعدد األطفالاألدوات والوسائل

20 دقيقة / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

اعتامد  الحرص عىل  )مع  بارتدائه  األطفال  أحد  يكلف  أو  الربيد،  لباس ساعي  املريب)ة(  1. يرتدي 

التناوب عىل هذا الدور(؛

2. يسلم ساعي الربيد رسالة لكل طفل)ة( مكتوب عليه تاريخ فتحها )بحيث يكون التاريخ املحدد 

لفتحها مناسبا ملوعد الحصص(؛

3. يفتح الطفل)ة( رسالته يف الحصة املحددة يف التاريخ ويقرأها أمام زمالئه؛

4. يرشح املريب)ة( الخلق )الصدق، األمانة، اإلخالص، الكرم، التعاون...( أمام األطفال ويطلب منهم 

االمتثال له دوما، ويذكرهم به باستمرار؛

الدرايس،  الفصل  يف  الخلق  هذا  أمري  يكون  بأن  معني  خلق  رسالة  بحمل  طفل)ة(  كل  5. يكلف 

فيذكر زمالءه به باستمرار، ويكتب يف دفرت خاص أسامء كل األطفال ويضع عبارة )صحيح( أمام 

الطفل)ة( امللتزم طوال اليوم، وعبارة )خطأ( أمام الطفل غري امللتزم، ويظل هو راعي الخلق حتى 

نهاية املوسم الدرايس.

تبديل الشخصياتاسم اللعبة

أهداف اللعبة
- كشف مكونات الطفل)ة( النفسية للتعامل معها - تعليم الطفل)ة( كيفية التعايش مع اآلخرين 
- تنمية مهارة التمثيل ـ تنمية مهارة التعبري عن الذات - إشعار الطفل)ة( بأهمية الشخص الذي 

يقلده إن كان شخصا كبريا أو مهام.

األقنعةاألدوات والوسائل

5 إىل 10 دقائق لكل طفل / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يرتدي الطفل)ة( قناعا يدل عىل شخصية مغربية معينة )تاريخية، والده، والدته، العجوز، الفتاة، 

الفالح، الجندي، املعلم، املراكيش، الفايس، الصحرواي...(؛

عن  بالحديث  ذلك  ويكون  دورها،  ويعيش  نفسها  الشخصية  كأنه  الحديث  الطفل)ة( يف  2. يبدأ 

خصوصياتها املميزة؛

3. يطرح املريب)ة( بعض األسئلة مثل: من أنت؟ ما أفضل صفات فيك؟ ملاذا توبخني إن أخطأت )يف 

دور األب مثال(؟ ملاذا تكلفني بالواجبات )لو كانت الشخصية معلام(؟

4. وهكذا حتى يصل املريب)ة( إىل النتيجة املرجوة وهي شعور الطفل)ة( حقا بالدور الذي قام به.

اقرتاح مجموعة من األلعاب املتنوعة يف هذا املجال يرمي إىل تهذيب الحس الفني والجاميل وإثراء الخيال والحفز عىل 

اإلبداع لدى األطفال، وكذا تدريبهم عىل تذوق األعامل الفنية والتمرس عىل مختلف التعبريات الفنية، وذلك من خالل اللصق 

والتلوين والتصميم والتشخيص ولعب األدوار والتقليد والرقص واإلنشاد...
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صندوق التذكراسم اللعبة

- تدريب األطفال عىل تذكر األشياء -عرض ذكريات وأحداث ممتعة للطفل تضفي عليه املرحأهداف اللعبة

ـ صندوق / قطع ورق مقوى للكتابة عليهااألدوات والوسائل

15 دقيقة / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. توضع داخل الصندوق قطع من الورق املقوى مكتوب عىل كل واحدة منها سؤال )عدد األسئلة 

ينبغي أن يكون أكرب من عدد األطفال(؛

2. يسحب الطفل)ة( ورقة ويقرأ السؤال بصوت مرتفع ثم يجيب عنه. )مناذج األسئلة/املطالب: يف 

يوم األحد املايض حدث يل يشء مميز هو..... أعرف عن قريتنا.... أذكر أسامء 5 أصدقاء معك 

بالقسم ... يشء مضحك قمت به يف يومك األول باملدرسة ...أذكر 7 أشياء من أدوات املدرسة أو 

املطبخ أو املستشفى ....(؛

3. الطفل)ة( الذي ال يتمكن من اإلجابة عن السؤال/ املطلب ميكنه تغيريه ملرة واحدة، ثم ميكنه 

طلب املساعدة من صديق؛

4. والذي ال يتمكن من اإلجابة مطلقا يطلب منه ذكر أي يشء يخطر عىل باله له عالقة مبا سبق 

وتعرف عليه.

الراوي والرساماسم اللعبة

أهداف اللعبة
- تنمية مهارة الرسم لدى األطفال - تعليم مهارة التعبري عن الصورة - تنمية مهارة الرتكيز - تنمية 

الروح الجامعية والتعاون لدى األطفال

لوحتان / أقالم رسم وتلويناألدوات والوسائل

15 دقيقة / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يتم اختيار 3 أشخاص ويطلب من أحدهم رسم لوحة فنية تعبريية؛

2. الشخص الثاين ينظر إىل اللوحة، والشخص الثالث تحجب عنه رؤيتها؛

3. يبدأ الشخص الثاين بوصف اللوحة للشخص الثالث، وعليه أن يرسم ما يقوله له الثاين الذي يجب 

أن يصف له اللوحة بشكل دقيق ومفصل؛

4. تتم املقارنة بني اللوحتني، ويتم تكرار ذلك عدة مرات )أو ميكن إنجازه مبجموعات يف آن واحد(؛

5. تفوز املجموعة الحاصلة عىل اللوحتني األكرث تشابها.
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سادسا: ألعاب مصفوفة مجال التعلم رقم 6: بناء القيم وقواعد العيش املشرتك:

املصافحةاسم اللعبة

أهداف اللعبة
- ترسيخ معنى األخوة - غرس مفهوم اإليثار - تذكر املؤاخاة )بني املهاجرين واألنصار( - تكوين 

الصداقات بني األطفال

األدوات والوسائل
فريق  عليها  مكتوب  لوحة   / األلعاب...(  )الشوكوالطة،  األطفال  يحبها  التي  األشياء  من  مجموعة 

املهاجرين / لوحة مكتوب عليها فريق األنصار

20 دقيقة / املستوى األولزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يقسم الفصل إىل قسمني؛

2. يجلس املريب)ة( كل مجموعة يف جهة ومينحها اسمها )املهاجرون أو األنصار(؛

3. توزع األشياء )الشوكوالطة، األلعاب...( عىل فريق األنصار فقط مع متكني كل طفل من شيئني من 

صنف واحد؛

لديهم  ما  نصف  املهاجرين  إعطاء  األنصار  من  يطلب  ثم  واألنصار،  املهاجرين  بقصة  4. يحدثهم 

ومصافحتهم، مع رضورة الرتكيز عىل أن يختار الطفل أفضل ما عنده، ثم يتآخى كل طفلني لألبد.

املتاهةاسم اللعبة

أهداف اللعبة
- تعليم األطفال اختيار األخالق الحسنة واالبتعاد عن األخالق السيئة 

- تعريف األطفال بنعيم الجنة وكيفية دخولها واختيارها هدفا واضحا ومحددا لحياتهم

كرتون / أقالم ملونةاألدوات والوسائل

20 دقيقة / املستوى الثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. صنع لعبة املتاهة وفق الرشوط التالية: ـ أن تحتوي أخالقا حسنة وأخالقا سيئة ـ أن ينتهي طريق 

األخالق الحسنة بالفوز بنقط وصور تدل عىل الجنة، وأن ينتهي طريق األخالق السيئة بخرسان 

النقط وبصور تدل عىل جهنم؛

2. يضع املريب)ة( متاهة عىل طاولة، ويختار العبا. ويبدأ الالعب حل املتاهة باختيار األخالق الحسنة، 

لتدله عىل طريق النجاة إىل الجنة، وإن عجز يستشري زمالءه: ـ هل هذا خلق حسن أم ال؟؛

3. يبدأ املريب)ة( بتذكري األطفال باألخالق التي تعلموها يف لعبة )ساعي الربيد(؛

4. عندما يصل الطفل)ة( للجنة، يتحدث املريب)ة( عن نعيمها، وأن أصحاب األخالق الحسنة هم من 

أهل الجنة.

تتحدد هوية الفرد وفقا لنوع تربيته التي ترسم خط القيم التي يتطبع بها، وللتصدي ملختلف التحديات التي تواجهها هذه 

الرتبية، وخاصة نفور املتعلمني منها، ال بد من إعادة هيكلة أساليب التدريس وأدواته مبا ميكنه من االضطالع بدوره الرتبوي 

يف تحبيب املواد الرتبوية وتهذيب سلوك الفرد وترصفاته، وبناء أسس الحياة املتوازنة القومية. كام ينبغي العمل عىل تطوير 

عدة أفكار ومسابقات ميكن للمريب)ة( استثامرها أثناء تعليم القرآن الكريم، وتقديم أنشطة من شأنها تحبيبه لألطفال دون 

الترصيح أو طلب ذلك منهم مبارشة.
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القطار الحزيناسم اللعبة

- تعليم األطفال أركان اإلسالم مرتبة - ميكن استعاملها لتعليم أركان اإلميان - تعليم مهارة الرتكيب.أهداف اللعبة

قطار مصنوع بالكرتون مكون من 6 قطعاألدوات والوسائل

20 دقيقة / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

حزينا.  واألخرى  سعيدا  فيها  يكون  جهة  الجهتني(  من  )الرأس  القطار  قطع  إحدى  عىل  1. يرسم 

)مالحظة: تظل القاطرة منفصلة عن باقي القاطرات حتى يتم تركيب باقي القطع، يتم توصيل 

القاطرة األوىل )الوجه( بباقي القطع؛

2. يكتب عىل كل قطعة من قطع القطار ركنا من أركان اإلسالم؛

3. تركب قطع القطار بحيث ال تكون أركان اإلسالم مرتبة، ويكون الوجه الظاهر لألطفال هو الوجه 

الحزين؛

4. تعرض قصة هذا القطار لألطفال فيقول املريب)ة(: هذا القطار حزين ألن قطعه مبعرثة، وهو يريد 

أن يرتب أركان اإلسالم ويسري يف أرجاء العامل ويعلمها لجميع األطفال، ولكنه ال يعرف الرتتيب 

الصحيح، ولهذا هو حزين، فمن يساعده عىل ترتيبها؟

5. يبدأ األطفال برتتيب القطع؛

6. وإن رتبوها بالشكل الصحيح، يتم قلب وجه القطار للوجه السعيد وتنتهي اللعبة؟

توجيه: ميكن اعتامد هذه اللعبة يف مواضيع أخرى غري أركان اإلسالم.

اإلنصاتاسم اللعبة

- غرس مفهوم خصوصية سامع القرآن الكريم واإلنصات الجيد أثناء قراءته.أهداف اللعبة

املصحف الخاص بكل متعلم / الجلسة واللباس املالئماألدوات والوسائل

15 دقيقة / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1.  تغيري جلسة األطفال فتكون عىل شكل حلقة )يف املصىل أو املسجد( مناسبة ومريحة؛

2. خفت األنوار قدر املستطاع؛

3. التزام املريب(ة)باللباس املالئم وتعويد األطفال عىل ذلك؛

4. عىل املريب)ة( التحدث بصوت خافت أخفت من صوته أثناء تقديم حصص املواد األخرى )مع 

الحرص عىل أن يكون واضحا ومسموعا للجميع(؛

5. يلفت املريب)ة( انتباه األطفال إىل أن كل هذه الطقوس تعد تأدبا مع كالم الله تعاىل.
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سارة تفهم ما تقرأاسم اللعبة

ـ تسهيل معاين سور القرآن الكريمأهداف اللعبة

املصحف الخاص بكل متعلم / كتاب تفسري كلامت القرآن الكريماألدوات والوسائل

حسب السورة أو الجزء املراد تفسريه / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. تكون هذه املسابقة عىل شكل أسئلة من قبيل:

س: كلمة تدل عىل السفر من سورة قريش؟  •

ج: رحلة؛  •

س: فصل من فصول السنة ذكر يف سورة قريش؟  •

ج: الشتاء / الصيف؛  •

2. وهكذا مع كل سورة.

أجمل صوتاسم اللعبة

ـ تشجيع األطفال الذين ميتلكون أصواتا جميلة ـ التدريب عىل التأين بقراءة القرآن الكريمأهداف اللعبة

القرآن الكريم / أرشط تسجيل صوت / أجهزة تكبري الصوتاألدوات والوسائل

حسب السورة التي يختارها املريب)ة( / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يطلب من األطفال تسجيل أصواتهم وهم يقرؤون القرآن بصوت جميل؛

2. يتم عرض أصوات األطفال القراء يف يوم يسمى يوم العندليب؛

3. يتم التصويت ألجمل صوت من أصوات املشاركني.

الحفظ املمكناسم اللعبة

ـ تثبيت حفظ اآليات والسور القرآنية لدى األطفالأهداف اللعبة

املصحف الخاص بكل متعلماألدوات والوسائل

حسب السورة / املستويان األول والثاينزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

1. يقرأ أحد األطفال آية يحفظها؛

2. يقرأ طفل)ة( آخر آية تبدأ بالحرف أو الكلمة الذي انتهت به اآلية األوىل، أو بنفس موضوع اآلية 

األوىل أو بكلمة مشرتكة بني اآليتني، أو أي رابط يختاره املريب)ة(، ويعتمد ذلك عىل اآليات والسور 

التي يحفظها األطفال.
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ـ عينة أللعاب خاصة باألطفال يف وضعية إعاقة:

لعبة أين أنا؟اسم اللعبة

ـ تعرف االتجاهات والتموقع يف الفضاء ـ القدرة عىل الرتكيزأهداف اللعبة

فضاء / معاملاألدوات والوسائل

حسب العدد / األطفال املكفوفونزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

مييش املريب)ة( مع مجموعة أطفال مكفوفني ثم يتوقف عند نقط مختلفة ويسأل: أين أنا؟ وعىل 

الطفل)ة( الكفيف أن يجيب باالستدارة برأسه باتجاهه ويقول: ها أنت. عىل املريب)ة( تعزيز 

االستجابة الصحيحة إذا تعرف الطفل)ة( االتجاه الصحيح.

لعبة االنفعالاسم اللعبة

ـ تنمية التعبري االنفعايل للوجه ـ تطوير االندماج داخل الجامعةأهداف اللعبة

فضاء / تشخيصاألدوات والوسائل

حسب العدد / األطفال املكفوفونزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

متابعة  مع  حزين...،  أو  فرح  أو  غضبان  بأنه  التظاهر  الكفيف  الطفل)ة(  من  املريب)ة(  يطلب 

املناقشات التي تدور وأثرها عىل الوجه وأجزاء الجسم األخرى، والطفل)ة( الكفيف )ة( سوف 

يطور ذخريته االستنتاجية، ويالئم الحدث حسب رغبته. وهذا ال يساعد فقط يف التجارب ولكن 

يقلل الحدث غري املالئم، إذ يلفت انتباهه إىل االختالف بني االنفعاالت.

 يحرص املريب)ة( عىل تشجيع كل األطفال عىل االشرتاك يف اللعبة

لعبة االستكشافاسم اللعبة

ـ تنمية الفضول املعريف ـ القدرة عىل اكتشاف العامل املحيطأهداف اللعبة

فضاء / أشياء / معدات موسيقية...األدوات والوسائل

حسب العدد / األطفال املكفوفونزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

اللعبة األوىل: يتحرك املريب)ة( داخل الفصل بصمت أو تحت غطاء املوسيقى، ثم يحدث صوت 

الطفل أن يجده، ويكون الوضع أفضل إذا كان واحد أو أكرث من األطفال  ضجيج ويطلب من 

قاعدة  أية  التنافس يف  قادرين عىل  األطفال  يكون  وبعدها  نفسه،  الوقت  العينني يف  معصوب 

متشابهة.

التعرف عليها بواسطة  الثانية: يضع املريب مجموعة أشياء يف علبة ويطلب من الطفل)ة(  اللعبة 

فرصا  ويعطي  البداية،  يف  املألوفة  األشياء  استخدام  عىل  السهر  املريب)ة(  وعىل  فقط،  اللمس 

لألطفال املكفوفني الستكشاف تلك األشياء بواسطة األصابع والفم.

يحتاج الطفل)ة( يف وضعية إعاقة إىل اللعب حني يشعر بالضغط، وحني يحتاج إىل أن يتعلم ميكنه أن يستمر يف اللعب. 

مهاراته  بأداء  أيضا  ويستمتع  الخاص،  إيقاعه  وحسب  خاللها،  من  الطفل)ة(  يتعلم  بحيث  تنظيمها  ميكن  اللعب  فأنشطة 

الرضورية. كام ميكنه من خالل مناذج من األلعاب الوصول لرس النجاح والثقة الالزمني له يك يجرب أشياء جديدة عليه.
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لعبة ناولني )أو أرنـي(اسم اللعبة

ـ تنمية االنتباه والرتكيز ـ التعرف عىل البيئة املحيطة واستكشافهاأهداف اللعبة

فضاء / أشياء وأدوات / معدات موسيقية...األدوات والوسائل

حسب العدد / األطفال ذوو اإلعاقة الذهنيةزمن اللعبة / الفئة

خطوات اللعب

تتوقف  عندما  إياه  يريه  أو  ما،  شيئا  يناوله  أن  الذهنية  اإلعاقة  ذي  الطفل  من  املريب)ة(  يطلب 

املوسيقى. عىل سبيل املثال:

ـ أعطني الوردة الحمراء ـ أعطني القلم األصفر ـ أعطني املسطرة الخشبية...

ـ أرين النافذة ـ أرين الكريس ـ أرين الطاولة الكبرية ـ أرين الطاولة الصغرية...

ميكن أيضا تعليم األعداد للطفل)ة( من خالل األمثلة التالية:

ـ أعطني قلمني ـ أعطني ممحاة ـ أرين الكرسيني ـ أرين ثالثة أقالم ملونة...
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Jeux numériques

الألعاب الرقمية
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مناذج من ألعاب رقمية:مناذج من ألعاب رقمية:

Quelques applications pour tablettes

Logo Nom Caractéristiques
Version

Gratuite Payante

Pad a dessin 
ou D rawing 

Pad

Disponible en français
Le visuel est très intéressant pour 

les petits
Plusieurs outils disponibles

Plusieurs couleurs disponibles
Permet d’intégrer un dessin ou 

une photo
Plusieurs fonds disponibles

Permet d’ajouter des tampons
Dessins enregistrés dans le 
gestionnaire de « Photos »

Enregistreur 
de voix

Disponible en français
Visuel facile à manipuler pour les 

petits
 Permet de modifier et d’ajouter 

plusieurs enregistrements
Partage par courriel seulement

Météo Média

Application en français
Permet de consulter la météo 

lors de l›activité du calendrier en 
classe

Matrix 
Game  1 et 2

Disponible en français
But du jeu : ordonner la matrice 

de formes 5 par 5
Permet de développer l›attention, 

la concentration, l›orientation 
spatiale ainsi que les principes de 
classification et de catégorisation

Opposites

Disponible en français
 But du jeu, faire correspondre les 

paires opposées
Possibilité d›enregistrer sa voix

Aide à développer les 
aptitudes cognitives telles 
que la catégorisation, la 

conceptualisation et les relations



الدليل البيداغوجي للتعليم األولـي

127

Mymosaic

Disponible en français
But du jeu, reproduire l›image 

faite de points en couleur
Aide à développer les aptitudes 

de perception visuelle et la 
coordination œil/main, la 

persévérance et l›exactitude.

Apprendre à 
dessiner en 
s›amusant

Disponible en français
4 modèles dans la version gratuite 

et 24 modèles dans la version 
payante

4 étapes pour chacun des dessins
Pas de consignes écrites, visuel 
très intéressant pour les petits
Possibilité d›exporter le dessin

Mes premiers 
tangrams

Disponible en français
Visuel très intéressant pour les 

petits
Les pièces sont faciles à 

manipuler
Version réduite, quatre niveaux 

seulement
Version complète, il est possible 

d›accéder à plus de 1000 
tangrams et d›en créer

Toca Life 
school

Disponible en français.
Application intéressante 

pour déplacer des objets, des 
personnages dans quelques 

endroits (école, cafétéria, parc, 
club des jeunes...).

Possibilité d›enregistrer sa voix, 
tout en déplaçant les éléments des 

différentes scènes pour réaliser 
une courte séquence vidéo.

L›action peut se passer le jour ou 
le soir.
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Quelques jeux en ligne en lien avec les programmes
de l’école Maternelle

Logo Nom Caractéristiques Caractéristiques

Compter et 
dénombrer 
jusqu’à 5

Disponible en français
Ce jeu est à destination 

des plus jeunes. Il a pour 
objectif de pouvoir installer le 

dénombrement jusqu’à 5 chez les 
enfants de maternelle

jeu gratuit

Compter et 
dénombrer 
jusqu’à 9

Disponible en français
Cette application a pour but de 

faire compter un certain nombre 
d’animaux et de cliquer sur le bon 

nombre.
Il y a différents paramètres qui 
vont permettre d’adapter le jeu 

en fonction de l’enfant. De sorte 
qu’il peut recouvrir tous les 

niveaux de maternelle.

https://www.
logicieleducatif.fr/
maternelle/math/
compter10.php

jeu gratuit

Memory 
nombres 

junior

Voici un moyen original et 
ludique de travailler les nombres 

avec de jeunes enfants. On se 
focalise sur les nombres de 1 
à 12. En sachant que le jeu est 

accessible à tous ceux qui ne vont 
pas plus loin que 3 ou 4.

Jeu en français

https://www.
logicieleducatif.fr/
maternelle/eveil/

memonombres_junior.
php

jeu gratuit
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وسائل العمل

الق�سم الثالث
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يندرج هذا الدليل يف إطار أجرأة مقتضيات اإلطار املنهاجي للتعليم األويل، بغية تيسري عمل الفاعلني الرتبويني يف توفري 

األويل  التعليم  بنيات  تام ملواصفات ولوج  احرتام  استعاملها يف  الكفايات و  الرضورية واملساِعدة عىل تحقيق  العمل  وسائل 

متوازنة  لبناء شخصية  املتباينة  واملعرفية  الحركية  والحسية  الوجدانية  لحاجاتهم  وتلبية  املعنية،  العمرية  للفئات  املستقبلة 

ومنفتحة عىل العامل، مام يقتيض إيالء وسائل العمل عناية خاصة عىل مستوى االختيار، أوال، ثم عىل مستوى االستثامر من أجل 

إعداد الطفل مبا يضمن امتالكها لحد األدىن من مواصفات1 الخروج من مرحلة التعليم األويل ثانيا. 

تتميز مرحلة الطفولة املبكرة إذن، عن باقي مراحل النمو بكون شخصية الطفل ال زالت يف طور االنفتاح والبناء يف مختلف 

مستوياته: الحس الحريك – العقيل املعريف – الوجداين االجتامعي، مام يتطلب موافقة الوسائل املستعملة لهذه الحاجات يف 

عالقتها مبيوله الشخصية وقدراته العقلية وخصوصيات املرحلة النامئية عموما.

وقد أثبتت الدراسات يف مجال علم النفس الرتبوي وجود اختالفات وفروق بني األطفال عىل املستويني اإلدرايك واملعريف:

- لكل طفل اسرتاتيجياته الخاصة يف االكتساب ينظم بها أنساقه املعرفية؛

- لكل طفل متثالته الخاصة عن موضوع التعلم؛

- لكل طفل منط خاص يف التعلم، فالطفل البرصي يدرك بشكل أفضل عن طريق الوسائط املرئية، أما الحريك فيستثار أفضل 

من خالل املناوالت العملية، يف حني يتفاعل الطفل ذو النمط السمعي ويكتسب أكرث من خالل األصوات واملثريات السمعية.

الرتبوي حتى  الفعل  املعتمدة يف  العمل  تنويع وسائل  اإلدراكية يستلزم  األساليب  الخصوصيات واختالف  التنوع يف  هذا 

تتحقق األهداف املحددة. 

ويعترب هذا الدليل موجها أساسيا لتوحيد استعامل وسائل العمل داخل بنيات التعليم األويل خالل سريورة تقديم مختلف 

بجودة  للرقي  نوعية  إضافة  متثل  إذ  الفاعلني،  مختلف  طرف  من  أو  واملربية  املريب  طرف  من  سواء  واملامرسات  األنشطة 

املنتوج املقدم من خالل االستعامل الواعي واملدروس إلدماجها يف املقاطع املحددة، أو تعويد األطفال عىل ترصفات وسلوكات 

يستدمجها منذ الصغر.

يُتوخى إذن من هذا الدليل، أن يشكل أداة مساعدة يف تنزيل اإلطار املنهاجي داخل بنيات التعليم األويل من خالل تحقيق 

األهداف التالية:

بأهمية  واملربية  املريب  تحسيس  وكذا  وتوحيدها  ورشحها  املفاهيم  لتوضيح  العمل  وسائل  ملجال  نظري  إطار  تقديم   -

استعاملها.

- إبراز أنواع وسائل العمل املستخدمة يف التعليم األويل ودورها يف تحقيق الكفايات املرسومة.

- تقديم بطاقات تقنية ملقرتحات منهجية إلعداد بعض وسائل العمل من أجل إدماجها بشكل سليم أثناء املامرسات الرتبوية.

تقديم
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اإلطار املفاهيمي

ـ مفهوم وسائل العمل

يقصد، يف هذا الدليل، بوسائل العمل كل ما يدخل ضمن الوسائط املستخدمة من طرف واملريب واملربية من أجهزة وأدوات 

ومواد وغريها داخل بنية التعليم األويل من أجل تحقيق الكفايات الخاصة بالتعليم األويل، عرب أنشطة نقل الخربات والتدريب 

عىل املهارات، وبناء االتجاهات والقيم، مع مراعاة خصوصيات مرحلة الطفولة املبكرة وكذا املحيط الرتبوي واألرسي واإلمكانات 

التي توفرها بنية التعليم األويل.

وينبغي اإلشارة إىل رضورة تكييف الوسائل واألنشطة املربمجة وطرائق االشتغال املعتمدة لتالئم الحاجات الرتبوية والنفسية 

الخاصة باألطفال يف وضعية إعاقة، مع االنفتاح عىل الخدمات الطبية وشبه الطبية التي يتوقف عليها العمل يف هذا املجال، 

وذلك يف إطار مرشوع متكامل خاص بكل طفل)ة( يف وضعية إعاقة.

ـ أهمية وسائل العمل

إن تحقيق الكفايات الخاصة مبرحلة التعليم األويل رهني باعتامد وسائل عمل مناسبة وفعالة، من أجل تحقيق األهداف 

املتوخاة منها، والتي ميكن إجاملها يف:

استثارة فضول األطفال وحفز دافعيتهم لالنخراط يف مختلف األنشطة؛  •

تجاوز إشكالية تجريد بعض املعارف يف مرحلة الطفولة املبكرة؛  •

إتاحة إمكانية التعلم أكرث عرب املناولة وما تتيحه من تفاعل بني املريب واملربية من جهة وباقي األطفال من جهة ثانية؛  •

متكني املريب واملربية من رصد تفاصيل دقيقة يف سلوكات األطفال عرب مناولة وسائل العمل؛  •

•  ترسيخ التعلامت وتثبيتها يف أذهان األطفال؛

تنويع األنشطة وتجديد املامرسات الصفية تجاوزا لرتابة العمل داخل الفصل ومراعاة للفروق الفردية يف األنشطة مام   •

ينجم عنه اإلسهام يف الحد من التأثري السلبي للفروق عىل التعلم؛

أجرأة التعلامت النظرية يف شكل مامرسات سلوكية مام ييرس ترجمة املعرفة لسلوكات يومية؛  •

ضامن انخراط األطفال بإيجابية يف اكتساب الخربات والقيم ومهارات املالحظة واالكتشاف.(؛  •

االقتصاد يف الوقت والجهد بالنسبة للطفل واملريب واملربية ؛  •

تنمية املهارات الحس حركية وخلق التناسق بني الحواس.  •

ـ أدوار ووظائف وسائل العمل:

إن اختيار وسائل العمل واستعاملها يجب أن يراعي خصوصيات مرحلة الطفولة املبكرة والحاجات الفردية لألطفال، وكذا 

طبيعة األنشطة املقرتحة حتى تؤدي األدوار املتوخاة من توظيفها:
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استثارة اهتامم الطفل وإشباع حاجاته؛  •

تنمية خربات األطفال وإعدادهم للمدرسة؛  •

تنمية املهارات الحس حركية عرب إعامل الحواس؛   •

بناء مفاهيم سليمة؛  •

ضامن مشاركة الطفل اإليجابية والفعالة يف اكتساب الخربات املهاراتية؛   •

تنويع أساليب التعليم لتجاوز الفروق الفردية بني األطفال؛   •

املساعدة عىل تنظيم وتناسق األفكار التي يكونها الطفل؛  •

بناء سلوكات إيجابية وتـكوين االتجاهات والقيم؛  •

التقويم؛  •

ـ  اختيار وتوظيف وسائل العمل

1. مرحلة االختيار واالنتقاء

عند التخطيط لألنشطة يحدد املريب واملربية وسائل العمل مستحرضا مجموعة من االعتبارات:

الخصائص السيكومنائية ملرحلة الطفولة املبكرة النفسية واالجتامعية واإلدراكية؛  •

امليوالت واالهتاممات والتمثالت السابقة؛  •

اختالف وتائر التعلم وأمناطه؛  •

انسجام وسائل العمل مع املجال واملوضوع والهدف؛  •

مدى توفر الوسائل ومالءمتها للمحيط.  •

2. مرحلة التوظيف واإلدماج:

االطالع عىل محتوى الوسيلة وكيفية استعاملها؛  •

توفر وسائل العمل؛  •

تجريبها؛  •

وضع سيناريو بيداغوجي لألجراة؛  •

تهيئة األطفال والفضاء والزمان؛  •

توظيفها؛   •

احرتام معايري السالمة املرتبطة بالوسيلة املستخدمة؛  •

عدم استئثارها بزمن التعلم؛  •

صيانة الوسيلة؛  •
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تقويم مدى نجاعة الوسيلة:  •

التقويم الداخيل للوسيلة، ويعني التقويم يف مرحلة اإلعداد والتصميم والتنفيذ؛  •

التقويم الخارجي والذي يعني تجريب الوسيلة عىل عينة ممثلة يتم اختيارها عشوائيا، فإن حققت الوسيلة أهدافها تم   •
تعميمها وإن فشلت ميكن مراجعتها للتعديل؛

استمرارية الوسيلة، مبعنى الحرص عىل عدم انتهاء الفائدة منها بانتهاء استعاملها.  •

وتجدر اإلشارة إىل أن املريب واملربية يعمالن باستمرار عىل تهٍيئة وسائل العمل الالزم االشتغال بها مع األطفال ٍلكل نشاط، 

فردية كانت أم جامعية، وتحدد التعليامت التي يشتغل األطفال عىل ضوئها بدقة ووضوح، ويتم التأكد من مدى فهم األطفال 

لها، واستيعابهم ملضمونها، وال يسمح مببارشة أي نشاط تربوي إال بعد التأكد من أن األطفال قد فهموا ما هو مطلوب منهم.

ـ جرد وتصنيف وسائل العمل

هناك تصنيفات كثرية للوسائل املستعملة اعتامدا عىل معايري مختلفة نستعرض بعضها:

التصنيف املعتمد عىل معيار حواس الطفل؛  •

التصنيف املعتمد عىل معيار طريقة الحصول عليها؛  •

التصنيف حسب طريقة العرض؛  •

التصنيف اعتبارا ملعايري الفاعلية؛  •

التصنيف ارتباطا بالدور؛  •

التصنيف حسب حسيتها أو تجريدها.  •
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ـ  مناذج لتصنيف بعض الوسائل حسب املعايري املقرتحة

حواس
الطفل

طريقة الحصول عليها
طريقة
العرض

الفاعلية

-الوسائل البرصية وتتمثل يف 

الوسائل التي تعتمد عىل حاسة 

البرص وحدها ومن أشهرها األفالم 

الصامتة املتحركة منها والثابتة 

والخرائط والرموز التصويرية 

والصور والنامذج والعينات. 

- الوسائل السمعية وتضم جميع 

الوسائل التي يستقبلها اإلنسان 

عن طريق األذن ومنها التسجيالت 

الصوتية واإلذاعة املدرسية واللغة 

اللفظية املسموعة.

- مواد جاهزة يتم 

إنتاجها يف املصانع 

بكميات كبرية ومتتاز 

بجودة اإلتقان.

- مواد تعرض ضوئيا 

عىل الشاشة كالرشائح 

والشفافيات واألفالم  

وبرمجيات الحاسوب.

- الوسائل السلبية وهي عبارة 

عن وسائل اتصال ميكن أن 

تتوسط أو تحمل أو تنقل 

أمناطا مختلفة من التعليم 

وال تتطلب استجابة نشطة 

من الطفل كاألرشطة الصوتية 

واملادة املطبوعة واملذياع.

-الوسائل السمعية والبرصية 

ويعني بها جميع الوسائل التي 

تتخذ من األذن والعني أداة 

الستقبالها ومن أشهرها: األفالم 

التعليمية الناطقة واملتحركة 

والتلفاز التعليمي والرشائح عندما 

تستخدم مبصاحبة التسجيالت 

الصوتية للرشح والتوضيح. ومن 

الجدير بالذكر أن هذا التصنيف 

ال يؤخذ به ألنه أهمل الحواس 

األخرى.

- مواد مصنعة محلية 

وتنتج من قبل املعلم 

أو الطفل كالخرائط 

والرسوم البيانية. 

- مواد ال تعرض ضوئيا 

ومنها املجسامت 

واللوحات والخرائط 

وامللصقات واأللعاب 

التعليمية والرسوم البيانية 

وغريها.

- الوسائل النشطة، ومن 

أمثلته، التعليم املربمج، 

والتعليم مبساعدة الحاسوب، 

حيث يكون الطفل فيها نشطاً 

يف استجابته. 
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وسائل العمل يف اإلطار املنهاجي

1. وسائل العمل العامة أو العرضانية

هي وسائل العمل التي يستعملها املريب واملربية يف مختلف 

تؤثت  وهي  وخارجه،  الفصل  داخل  واملامرسات  األنشطة 

وألعاب  وتقنيات  مفاهيم  تقديم  يف  وتستخدم  الفصل،  فضاء 

املنشود  الهدف  حسب  مرحلة  كل  يف  دورها  مختلفة،ويختلف 

منها، إذ ميكن لوسيلة واحدة أن تستعمل يف وضعيات متعددة 

ألهداف مختلفة.

2.وسائل العمل الخاصة أو النوعية

طرف  من  إنتاجها  أو  توظيفها  يتم  التي  العمل  وسائل  هي 

املريب واملربية لهدف معني، يف وضعية

وتتطلب  محددة،  منهجية  خطوات  وفق  خاصني  وسياق 

إعدادا دقيقا، وتتميز بالتدرج واالنسجام بني العنارص املكونة لها.

3. وسائل العمل حسب املشاريع املوضوعاتية: املرشوع 1: الجسم والتغذية والنظافة

وسائل 
العمل 
املقرتحة

املكون الفرعي 1
الجسم

املكون الفرعي2
التغذية

املكون الفرعي3
النظافة

- رشيط سمعي
- دمى مفككة

- بطاقات ألعضاء الجسم 
بورق الصق

- رسومات ألعضاء الجسم.
- دعامة لجسم اإلنسان.

- لعبة املرآة
-إنجاز الحركات 

الكربى)تشخيص ولعب 
األدوار(

- بطاقات وصور

- رشيط سمعي
-بطاقات +صور ألحداث مختلفة يف الليل 

والنهار 
- صور للسوق األسبوعي 

- صور للفصول
- عينات من الخرض والفواكه 

- صور لخرض فواكه لحوم قطاين 
- رسومات لبعض املواد الغذائية.

- لعب األدوار حول الخرض والفواكه 
وفوائدها

-إنجاز الحركات الكربى)تشخيص ولعب 
األدوار(

- بطاقات وصور

- رشيط سمعي.
- بطاقات تحسيسية حول 

النظافة.
- وضعيات تشخيصية

- وسائل النظافة)صابون(
-إنجاز الحركات 

الكربى)تشخيص ولعب 
األدوار(

- بطاقات وصور.
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األدوات أو املوارد الالزمة

صباغة+فرشاة

- عينات – صور

- أدوات هندسية 

-أدوات القص واإللصاق 

والتقطيع.

صباغة+فرشاة

- عينات من الخرض 

والفواكه 

- صور

صباغة+فرشاة

- عينات

- صور

- وسائل النظافة

حسية-جاهزة – مصنعة- برصية- سمعية –فاعلة-رئيسية- مكملة-طبيعتها

الخطوات
املنهجية

بة لتشخيص الحكاية:

• تحديد املوضوع 

وبلورته.

• توزيع األدوار.

• التمرن عىل تشخيص 

األحداث يف قالب حواري 

حسب الصور.

• العرض 

بالنسبة لصناعة النامذج:

1 -تحديد النموذج 

)حسب املفهوم(.

2 -صياغة النموذج: 

رسوم، أشكال ووضع 

تصميم.

3 -تجسيد النموذج 

عمليا: تحضري األدوات 

والوسائل إلنجاز النموذج.

4 -العرض الختامي.

بالنسبة لعب األدوار يف 

سياقات مختلفة: 

1 -تحديد الدور املطلوب 

والسياق

2 -تحديد الطفل الذي سيقوم 

باملطلوب.

3 -التمرن.

4 -العرض الختامي.

طريقة العمل
-جامعي.- ثنايئ

- فردي

-جامعي.- ثنايئ

- فردي

-جامعي. - ثنايئ

- فردي.

املنتوج املنتظر
-صنع منوذج لجسم 

اإلنسان

-عرض مرسحي ولعب 

األدوار

-تشخيص وضعيات مرتجلة يف 

سياقات مختلفة

بعض املخاطر املحتملة
-استعامل األدوات دون 

احتياط.

-توفر األدوات الالزمة

-توفر الصور 

- التأكد من اشتغال 

الوسائل

-إجراءات السالمة داخل 

الفضاء أثناء التشخيص.
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4. وسائل العمل حسب املرشوع املوضوعايت: األرسة والبيت

مناذج من ألعاب رقمية:مناذج من ألعاب رقمية:

وسائل 
العمل 
املقرتحة

املكون الفرعي 1:
أعضاء األرسة

املكون الفرعي2
مرافق البيت

املكون الفرعي3
أثاث البيت

مجسامت األشكال
-املالبس، -لوحة قرائية

- أقالم – أوراق رسم-مناذج
-أقالم ملونة-بطاقات وصور 

ملالبس حسب الجنس
-شجرة العائلة-منوذج لغرفة 

النوم، - مناذج أللبسة، 
-لعب أدوار، - تشخيص 

املشاهد
- فضاء القسم

-لوحة قرائية
- أقالم – أوراق رسم-مناذج

--بطاقات وتصميم 
- تصميم فضاء البيت بواسطة لعب 

أقالم ملونة-بطاقات وصور
- تشخيص املشاهد

- فضاء القسم

-رسم أثاث البيت وتلوينه
-بطاقات وتصميم 

- تصميم فضاء البيت بواسطة 
لعب 

- تشخيص املشاهد
- فضاء القسم-

مجسامت األشكال
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األدوات 
أو املوارد 

الالزمة

صباغة+فرشاة، عينات – 
صور

- أدوات هندسية 
-أدوات القص واإللصاق 

والتقطيع.

صباغة+فرشاة عينات من الخرض والفواكه، 
- صور، -مناذج للعب، - صباغة+فرشاة

- مناذج ألشياء

-أدوات هندسية
- أدوات التقطيع

-ورق مقوى )مختلف 
الجودة(، - ملفات
- يومية للوضع.

حسية- جاهزة – مصنعة- برصية- سمعية –فاعلة-رئيسية- مكملة-طبيعتها

الخطوات 
املنهجية

الخطوات املنهجية 
بالنسبة لتشخيص الحكاية:
• تحديد املوضوع وبلورته.

• توزيع األدوار.
• التمرن عىل تشخيص 

األحداث يف قالب حواري 
حسب الصور.

• العرض الختامي.

بالنسبة لصناعة النامذج:
1 -تحديد النموذج )حسب املفهوم(.

2 -صياغة النموذج: رسوم، أشكال ووضع 
تصميم.

3 -تجسيد النموذج عمليا: تحضري األدوات 
والوسائل إلنجاز النموذج.

4 -العرض الختامي.

لصنع فضاء البيت ال بد من 
احرتام الخطوات التالية:

1 -وضع تصميم.
2 -التدرج من البسيط إىل 

املركب
3 -مامرسة موجهة.

4 -مامرسة ذاتية للطفل.
5 -احرتام معايري السالمة.

6 -صناعة كل جزء عىل حدة.
7 -تركيب األجزاء والحرص 

عىل انسجامها.
8 -العرض الختامي.

طريقة
العمل

- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي

املنتوج
املنتظر

--تشخيص وضعيات مرتجلة 
يف سياقات مختلفة

-تصميم لفضاء البيت-عرض مرسحي

بعض
املخاطر 
املحتملة

-استعامل األدوات دون 
احتياط.

-توفر األدوات الالزمة

-توفر الصور 
- التأكد من اشتغال الوسائل

-إجراءات السالمة داخل 
الفضاء أثناء التشخيص.
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5. وسائل العمل حسب املرشوع املوضوعايت 3:  الحي ومرافقه

مناذج لصور لها عالقة باملجال:

وسائل 
العمل 
املقرتحة

املكون الفرعي 1:
الحي والحدقة

املكون الفرعي2
املاء والكهرباء

املكون الفرعي3
الطريق ـ دكان الحي ـ 

السوق
مناذج ألشياء مختلفة 

األحجام
-تشخيص عملية التشجري

- تشخيص عملية الري
- تشخيص عملية البستنة

- إشارات املرور
-بطاقات وصور
- تلوين بطاقات

- إنتاج عالمات للمرور
-لعب أدوار

-املحافظة عىل الحديقة
- متثيل دور الرشطي

-عملية التشجري
-عملية الري

-عملية البستنة

صنع مسجد من الورق املقوى
-رسم إشارة صيدلية

- لعبة الدكان
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األدوات 
أو املوارد 

الالزمة

صباغة+فرشاة
- عينات – صور

- أدوات هندسية 
-أدوات القص واإللصاق 

والتقطيع.

صباغة+فرشاة
- عينات وصور

-مناذج للعب
- صباغة+فرشاة

- مناذج ألشياء

-أدوات هندسية
- أدوات التقطيع

-ورق مقوى )مختلف 
الجودة(، - ملفات
- يومية للوضع.

حسية- جاهزة – مصنعة- برصية- سمعية –فاعلة-رئيسية- مكملة-طبيعتها

الخطوات 
املنهجية

بالنسبة لتشخيص الحكاية:
• تحديد املوضوع وبلورته.

• توزيع األدوار.
• التمرن عىل تشخيص 

األحداث يف قالب حواري 
حسب الصور.العرض 

الختامي.

بالنسبة لعب األدوار يف سياقات مختلفة: 
1 -تحديد الدور املطلوب والسياق

2 -تحديد الطفل الذي سيقوم باملطلوب.
3 -التمرن.

4 -العرض الختامي.

لصنع مسجد ال بد من احرتام 
الخطوات التالية:

-وضع تصميم.
-التدرج من البسيط إىل 

املركب
-مامرسة موجهة.

-مامرسة ذاتية للطفل.
-احرتام معايري السالمة.

-صناعة كل جزء عىل حدة.
-تركيب األجزاء والحرص عىل 

انسجامها.
-العرض الختامي.

طريقة
العمل

- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي

املنتوج
املنتظر

-تشخيص وضعيات مرتجلة 
يف سياقات مختلفة

-عرض مرسحي
-صنع مسجد- صنع إشارات 

مختلفة للمرور.

بعض
املخاطر 
املحتملة

-استعامل األدوات دون 
احتياط.

-توفر األدوات الالزمة

توفر الصور.
- التأكد من اشتغال الوسائل.

-إجراءات السالمة داخل 
الفضاء أثناء التشخيص.
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6. وسائل العمل حسب املرشوع املوضوعايت 4:  املدرسة واألصدقاء

مناذج لصور لها عالقة باملجال:

وسائل 
العمل 
املقرتحة

املكون الفرعي 1:
مرافق املدرسة

املكون الفرعي2 :
األدوات املدرسية

املكون الفرعي 3 :
األصدقاء والصديقات

فصول السنة
-ألعاب البناء والتفكيك

-طي مقاطع ورقية ملرافق 
املدرسة

-رسم وتلوين ساحة 
املؤسسة

- رسم وتلوين األدوات املدرسية
-سطل ماء لتشخيص الوضوء

-نشاط مرسحي
)حوار أقالم(

-القفز داخل دوار
-تنميق باقة الورد

األدوات 
أو املوارد 

الالزمة

صباغة+فرشاة
- عينات – صور

- أدوات هندسية 
-أدوات القص واإللصاق 

والتقطيع.

صباغة+فرشاة
- عينات وصور

-مناذج للعب
- صباغة+فرشاة

- مناذج ألشياء
-سطل+ماء

-أدوات هندسية
- أدوات التقطيع

-ورق مقوى )مختلف 
الجودة(
- ملفات

- يومية للوضع.
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حسية- جاهزة – مصنعة- برصية- سمعية –فاعلة-رئيسية- مكملة-طبيعتها

الخطوات 
املنهجية

بالنسبة لتشخيص الحكاية:
• تحديد املوضوع وبلورته.

• توزيع األدوار.
• التمرن عىل تشخيص 

األحداث يف قالب حواري 
حسب الصور.

• العرض الختامي.

بالنسبة لعب األدوار يف سياقات مختلفة: 
1 -تحديد الدور املطلوب والسياق

2 -تحديد الطفل الذي سيقوم باملطلوب.
3 -التمرن.

4 -العرض الختامي.

طي مقاطع ورقية ال بد من 
احرتام الخطوات التالية:

-وضع تصميم.
-التدرج من البسيط إىل 

املركب
-مامرسة موجهة.

-مامرسة ذاتية للطفل.
-احرتام معايري السالمة.

-تحديد مواقع الطي.
-تركيب األجزاء والحرص عىل 

انسجامها.
-العرض 

طريقة
العمل

- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي

املنتوج
املنتظر

- تشخيص وضعيات مرتجلة 
يف سياقات مختلفة

-عرض مرسحي
-طي مرافق مدرسة

-تنميق باقة الورد

بعض
املخاطر 
املحتملة

-استعامل األدوات دون 
احتياط.

-توفر األدوات الالزمة

-توفر الصور 
- التأكد من اشتغال الوسائل

-إجراءات السالمة داخل 
الفضاء أثناء التشخيص.

مناذج لصور لها عالقة باملجال:
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7. وسائل العمل حسب املرشوع املوضوعايت 5: القرية واملدينة:

وسائل 
العمل 
املقرتحة

املكون الفرعي 1:
الحيوانات والفالح

- فصول السنة-املناخ.

املكون الفرعي2 :
امللعب-محطة املسافرين
-املستوصف والصيدلية.

املكون الفرعي 3 :
أضواء املرور

- عالمات التشوير
-مناذج أشكال اعتيادية

-صور لحيوانات، حرف، 
أشجار

- زربية للصالة
-صور ملآثر تاريخية

- وسائل تنظيف القسم.

-صنع مسجد 
- رسم وتلوين صومعة 

- صنع دكان ورقي.
- تركيب وسائل النقل بالورق: باخرة 

طائرة مروحية

نشيد، - ألعاب
- تشخيص مشاهد مرسحية

- لعب أدوار
تقليد رقصة محلية.

-االشتغال عىل الفنون املحلية 
باللباس والغناء واملوسيقى

األدوات 
أو املوارد 

الالزمة

صباغة+فرشاة
- عينات – صور

- أدوات هندسية 
-أدوات القص واإللصاق 

والتقطيع.
-زربية.

صباغة+فرشاة
- عينات وصور

-مناذج للعب
- صباغة+فرشاة

- مناذج ألشياء
-سطل+ماء

- -أدوات هندسية
- أدوات التقطيع

-ورق مقوى )مختلف الجودة(

أدوات هندسية
- أدوات التقطيع

-ورق مقوى )مختلف 
الجودة(
- ملفات

- يومية للوضع.
-ألبسة مختلفة حسب 
خصوصية كل منطقة

حسية- جاهزة – مصنعة- برصية- سمعية –فاعلة-رئيسية- مكملة.طبيعتها

الخطوات 
املنهجية

الحكاية:
-تحديد املوضوع وبلورته.

- توزيع األدوار.
- التمرن عىل تشخيص 

األحداث يف قالب حواري 
حسب الصور.

-العرض الختامي.

بالنسبة لعب األدوار يف سياقات مختلفة: 
1 -تحديد الدور املطلوب والسياق

2 -تحديد الطفل الذي سيقوم باملطلوب.
3 -التمرن.

4 -العرض الختامي.

لصنع مسجد ووسائل نقل 
من ورق، ال بد من احرتام 

الخطوات التالية:
-وضع تصميم.

-التدرج من البسيط إىل 
املركب

-مامرسة موجهة.
-مامرسة ذاتية للطفل.
-احرتام معايري السالمة.

-صناعة كل جزء عىل حدة.
-تركيب األجزاء والحرص عىل 

انسجامها.
-العرض 
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طريقة
العمل

- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي

املنتوج
املنتظر

- تشخيص وضعيات مرتجلة 
يف سياقات مختلفة

-عرض مرسحي
-صنع مسجد – صنع وسائل 

نقل من الورق

بعض
املخاطر 
املحتملة

-استعامل األدوات دون 
احتياط.

-توفر األدوات الالزمة

-توفر الصور 
- التأكد من اشتغال الوسائل

-إجراءات السالمة داخل 
الفضاء أثناء التشخيص.

مناذج لصور لها عالقة باملجال:
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8. وسائل العمل حسب املرشوع املوضوعايت 6: عامل التكنولوجيا واالتصال

وسائل 
العمل 
املقرتحة

املكون الفرعي 1:
ألعاب إلكرتونية-

الهاتف - الحاسوب

املكون الفرعي2 :
أدوات منزلية

املكون الفرعي 3 :
وسائل النقل العرصية 

والتقليدية.
-مناذج أللعاب إلكرتونية

- الهاتف
-الحاسوب

- ملء االزرار عىل هاتف
-رسم وتلوين حاسوب

- لعب أدوار حول مكاملة 
هاتفية

- مناذج ألدوات منزلية عرصية
صور ألدوات منزلية قدمية وجديدة

- عمل يدوي حول أدوات منزلية
-  صنع مناذج قص إلصاق

-مناذج لوسائل النقل وصور
-صور لوسائل النقل القدمية 

والجديدة
- لعب أدوار حول استعامل 

أدوات االحتياط الالزمة

األدوات 
أو املوارد 

الالزمة

• األدوات الالزمة:
• مناذج من الرسومات: 

هواتف، حاسوب،أدوات 
منزلية.

• مواد التعبئة: أزرار، 
»موزونا«، خيوط ملونة؛

• لصاق، مقص، قلم 
الرصاص، مسطرة، أقالم 

لبدية

صباغة+فرشاة
- عينات وصور

-مناذج للعب
- صباغة+فرشاة

- مناذج ألشياء
-سطل+ماء

- -أدوات هندسية
- أدوات التقطيع

-ورق مقوى )مختلف الجودة(

صباغة+فرشاة
- عينات وصور
-مناذج للعب

- صباغة+فرشاة
- مناذج ألشياء
-سطل+ماء

- -أدوات هندسية
- أدوات التقطيع

-ورق مقوى )مختلف 
الجودة(

حسية- جاهزة – مصنعة- برصية- سمعية –فاعلة-رئيسية- مكملة-طبيعتها

الخطوات 
املنهجية

بالنسبة لتشخيص الحكاية:
-تحديد املوضوع وبلورته.

- توزيع األدوار.
- التمرن عىل تشخيص 

األحداث يف قالب حواري 
حسب الصور.

-العرض 

بالنسبة لعب األدوار يف سياقات مختلفة: 
1 -تحديد الدور املطلوب والسياق

2 -تحديد الطفل الذي سيقوم باملطلوب.
3 -التمرن.
4 -العرض 

لصنع مناذج من أدوات منزلية 
من ورق، ال بد من احرتام 

الخطوات التالية:
-وضع تصميم.

-التدرج من البسيط إىل 
املركب

-مامرسة موجهة.
-مامرسة ذاتية للطفل.
-احرتام معايري السالمة.

-صناعة كل جزء عىل حدة.
-تركيب األجزاء والحرص عىل 

انسجامها.
-العرض 
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طريقة
العمل

- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي- جامعي. - ثنايئ- فردي

املنتوج
املنتظر

صنع مناذج ألدوات منزلية.لعب أدوار--هاتف منمق ومزين

بعض
املخاطر 
املحتملة

-استعامل األدوات دون 
احتياط.

-توفر األدوات الالزمة

-توفر الصور 
- التأكد من اشتغال الوسائل

-إجراءات السالمة داخل 
الفضاء أثناء التشخيص.

مناذج لصور لها عالقة باملجال:
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وسائل العمل حسب األركان.

من املعلوم أن تنظيم الفضاء يتم وفق اإلمكانيات املادية والتكوينية لبنية التعليم األويل، يف عالقته مع محيط الطفل،بحيث 

يحرص املتدخلون جميعهم عىل أن يكون جميال، مريحا، مجهزا، محفزا عىل العمل الجامعي ويستجيب ملتطلبات املربيات 

وللتجديد الرتبوي. مام يفرض جعله فضاء غري قار يسمح بإنشاء أركان بيداغوجية مختلفة ومتعددة تستجيب لحاجيات الطفل 

خالل هذه املرحلة العمرية. 

1. تعريف األركان الرتبوية:

اليومية، تتكون من عنارص مألوفة لدى  الحياة  الرتبوية عبارة عن أماكن يجسد كل منها موضوعا من مواضيع   األركان 

األطفال ،وتساهم يف توفري بيئة غنية ومريحة،بإمكانها أن تشكل حقال خصبا للبناء، والتعبري، والتعلم، بحيث متكن الطفل من 

تنمية طاقاته اإلبداعية وتغذية مخيلته، وتحفيز حبه لالستطالع، وإغناء مصطلحاته، كام أنها تحقق فرص التواصل بني األطفال 

من خالل مجموعات صغرية، وتيرس فرص التعبري، وتشجعهم عىل القيام مبهمة ضمن مجموعة، وذلك بإسهامهم يف تنظيم ركن 

أو تنظيفه أو جلب أشياء بعد خرجة ووضعها يف ركن من األركان.

2. دور املريب واملربية:

السامح باستخدام جميع محتويات األركان – املالحظة الدقيقة للترصفات- تسجيل ردود األفعال-تحفيز االتصال بني األطفال 

واملجموعات – تشجيع التواصل والتعبري –توفري الظروف املادية والرتبوية –مساعدة األطفال عىل التفكري وطرح األسئلة.

3. تطور األركان خالل السنة:

األطفال،  حاجات  أخرى حسب  وتختفي  أركان،  تظهر  ثابتة، حيث  غري  أخرى  أركان  تبتكر  الثابتة  األركان  إىل  باإلضافة   

وتطورهم، ومشاريعهم الرتبوية، وهكذا نجد أركانا جديدة مثل) الدكان – املكتبة-املستوصف( ويساهم األطفال يف إغنائها.

4. بناء األركان:

 يحرص املريب واملربية عىل إرشاك األطفال يف جميع مراحل البناء، قصد متكينهم من اإلحساس بأن العنارص املكونة لألركان 

ملك لهم،وبأنهم مسؤولون عن صيانتها.

5. بعض أنظمة األركان: ميثاق األركان:

- املحافظة عىل األدوات والكتب واملجالت والقصص.- املحافظة عىل سالمة اللعب.

- الجلوس يف املكان املناسب. - إرشاك األصدقاء يف اللعب.- املحافظة عىل هدوء القاعة.- إرجاع األدوات والكتب والقصص 

واملجالت واأللعاب إىل مكانها بعد االنتهاء منها.
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:)Coin de Regroupement( 6. ركن التجمع

ركن التجمع

الحواس الخمساسم اللعبة

أهدافه
• تعزيز التواصل بني األطفال.

• بناء التعلامت.
• بناء عالقات اجتامعية بني األطفال.

وسائله

)panneau d’a�chage(فضاء واسع وقريب من لوحة العرض •
• ركن قار.

)bancs a dossier( مقاعد ذات خلفية •
• سبورة العرض: وتتضمن: 

-الئحة الحضور والغياب.
-استعامل الزمن اليومي والذي يتم بناؤه مع األطفال.

- الساعة اليومية ويختار الطفل النموذج املناسب.

طريقة العمل
• الحرص عىل جلوس األطفال بطريقة تسمح بالتواصل الفعال بينهم.

• االشتغال يف هذا الركن عىل الطقوس االعتيادية وأيضا عىل بعض املشاريع أو املجاالت التعلمية.

صورة لنموذج ركن التجمع:
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7. ركن القراءة التعبري اللغوي والتواصل:

ركن التعبري اللغوي والتواصل

أهدافه
- إغناء الرصيد اللغوي الوظيفي.

- تحبيب القراءة لألطفال وتعويدهم عليها.
- تنمية مهارات:التعرف عىل الحروف-الكلامت-الجمل وكتابتها.

الصورةوسائله

-كتب – مجالت – بطاقات-أدوات الكتابة والرسم-مناذج.كيفية تنظيمه

طريقة
العمل

1 - مرحلة االكتشاف والتعرف -2مرحلة االختيار -3مرحلة اإلنجاز -4مرحلة االستثامر.

ركن الكتابةركن القراءة املقطعيةركن الحكايةركن الخزانةاملنتوج املنتظر

الوسائل

-كتب.
-بطاقات.

-صور.
-مجالت.
-رفوف.
-كريس.

-قامئة الكتب واملجالت 
املتوفرة أو عرضها بطريقة 

مشوقة.

-صور.
-مسجلة

-تلفاز.
-ديكورات.
-بطاقات.

-رشيط مصور 
برصي .

-رشيط سمعي.

-أدوات الرسم.
-بطاقات.

-صور.
-ألواح.
-أقالم.

-قطع أقمشة.
-رشيط سمعي .

-رشيط مصور برصي 
وسمعي.

-بطاقات.
-أدوات الرسم.

-مناذج.
- ألواح.
-أسالك.

- خيوط.
-عجني.

صورة لنموذج ركن التعبري اللغوي والتواصل:
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8. ركن العلوم استكشاف الذات واملحيط البيئي والتكنولوجي:

ركن التعبري اللغوي والتواصل

أهدافه
-تنمية املالحظة والقيام باملناوالت اليدوية.

-صنع أشياء انطالقا من بطاقات تقنية.
-مالحظة التحوالت الحياتية التي تطرأ عىل مختلف الكائنات.

-كتب – مجالت – صور تجارب-أدوات مختلفةوسائله

الصورةكيفية تنظيمه

طريقة
العمل

1 -مرحلة االكتشاف 2 -مرحلة التجريب 3 -مرحلة االستثامر

ركن البستنةركن اإلنسانركن املاءركن الكهرباءركن  الهواءاملنتوج املنتظر

الوسائل

-مضخة هواء.
-محقنة من 

البالستيك.
-كرات للبحر.

-مروحة للهواء 
ورقية.
-ورق.

ببطاريات:مصباح 
الجيب.

-حقيبة تحتوي 
عىل:بطاريات-

مصابيح-أسالك 
كهربائية

-قنينات وقارورات 
فارغة.

-مالعق مختلفة 
القد.

-أصص بالستيكية 
صغرية.
-قمع.

stéthoscope
-فرشاة أسنان.

-مرآة. -صور
-جبرية للركبة 

واملرفق.
-هيكل عضمي 

من البالستيك.

-ورود-أوراق 
أشجار-مكربة-
صور للبستنة-
كيس للبذور-

أصص من 
البالستيك

-وسائل للهواء:
صافرة-ناي-

أنبوب بالستييك.

- أجسام موصلة 
وعازلة: حديد-

نحاس- خشب- ورق 
- قامش.

- ألعاب كهربائية 
مصنوعة يف القسم.

-أنابيب بالستيك
-قامش يسمح مبرور 

املاء
- قامش ال يسمح 

مبرور املاء
-غربال.
-مغرفة.

-دمى من 
الكرتون 

مختلفة الحجم 
لرضع،أطفال،

مراهقني،شباب،
شيوخ.

puzzle لغز-
لجسم اإلنسان.

-ميزان 
)اإلنسان(.

قطن-ماء-رمل-
تربة-حاوية 

من البالستيك-
مصباح.
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صورة لنموذج ركن استكشاف الذات واملحيط البيئي والتكنولوجي:

9. ركن الفن تنمية الذوق الفني والجاميل:

ركن تنمية الذوق الفني والجاميل

أهدافه
• تنمية الذوق الفني والجاميل.

• إغناء الرصيد اللغوي الوظيفي.
• التحسيس بأهمية التعاون واملشاركة.

-كتب – مجالت – صور –أدوات موسيقية-ألبسة-صباغة-أوراق الرسم.وسائله

الصورةكيفية تنظيمه

طريقة
العمل

1 -مرحلة االكتشاف والتعرف 2 - مرحلة االختيار واالستيعاب 3 - مرحلة التمرن 4 - مرحلة العرض 
الختامي.

ركن املوسيقىركن املرسحركن التشكيلالنامذج املقرتحة

الوسائل

صور، -صباغة
-أوراق الرسم
-أقالم ملونة 

أقالم الرصاص-مرباة، -شمع
-مساحيق ملونة 

-رمل، -حناء
-أسالك، -خيوط
-أدوات هندسية

- أدوات 

مطاطية أو يشء مامثل ميكن تقاذفه 
بأمان. 

-ورق حائطي للكتابة. 
-عدة أقالم مختلفة األلوان.

-صفحات حائطية معدة سلفا.
-ألبسة مختلفة جاهزة أو مصنوعة.

-وسائل الخياطة.
-أقنعة، -ديكورات

- عرائس ،  أدوات هندسية.
- أدوات التقطيع.

-أدوات موسيقية مختلفة.
-أناشيد.

-أدوات بالستيكية لصنع 
األدوات املوسيقية: أنابيب –

أواين مختلفة-
أسالك-خيوط 

-مسجلة-أرشطة
-صور-رسومات

-أدوات هندسية
- أدوات التقطيع
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10. ركن العامل الرقمي:

صورة لنموذج ركن تنمية الذوق الفني والجاميل:

ركن العامل الرقمي

أهدافه

-منح الطفل أدوات متنوعة تتيح االستقاللية، وتوسع له مجال االكتشافات.
-مساعدته عىل توظيف جميع حواسه مبا يفيض إىل ترسيخ التعلامت وتعميقها.

-انفتاح الطفل عىل محيطه السوسيو ثقايف، وتشجيعه عىل استعامل مالئم وأكرث فائدة للوسائل 
اإللكرتونية، واملوارد الرقمية املتوفرة.

-كتب – مجالت – حاسوب- موارد رقمية -ألعاب-عاكس-وسائله

الصورةكيفية تنظيمه

طريقة
العمل

1 - مرحلة االكتشاف والتعرف 2 - مرحلة االختيار واالستيعاب 3 - مرحلة اإلنجاز  4 - مرحلة 
االستثامر 5 - مرحلة العرض الختامي.

النامذج
املقرتحة

ركن الرسمركن معالجة النصوصركن مشاهدة الصور واألفالم
ركن االستامع إىل 

األصوات

الوسائل

-حاسوب 
-عاكس.

-مكرب الصوت
-طابعة 

-سامعات ثنائية
-موارد رقمية: قرص 

مضغوط-قرص صلب- حامل 
إلكرتوين- 

-حاسوب.
-عاكس.

-مكرب الصوت
-طابعة 

-سامعات ثنائية
قرص مضغوط-قرص 

صلب- حامل إلكرتوين- 
قرص -أوراق

-حاسوب.
-عاكس.

-مكرب الصوت
-طابعة 

-سامعات ثنائية
قرص مضغوط-قرص 

صلب- حامل إلكرتوين- 

-حاسوب.
-عاكس.

-مكرب الصوت
-طابعة 

-سامعات ثنائية
قرص مضغوط-

قرص صلب- 
حامل إلكرتوين- 
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CD-USB(-قرص صلب
.)DISQUE DUR

-منبع إنرتنت
-برمجيات ومطورات.

-بطاقات .
-أوراق

CD-USB(-صلب
-.)DISQUE DUR

منبع إنرتنت
-برمجيات ومطورات.

-بطاقات .

CD-USB(-قرص صلب
-.)DISQUE DUR

منبع إنرتنت
-برمجيات ومطورات.

-بطاقات .
-أوراق

قرص صلب
CD-USB(-
 )DISQUE

DUR.-منبع 
إنرتنت

-برمجيات 
ومطورات.
-بطاقات .

-أوراق

صورة لنموذج ركن العامل الرقمي:
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ـ إنتاج وسائل العمل

تصميم ورقي لبناية مألوفة:منزل –مسجد.

- أطفال السنة األوىل والثانية من التعليم األويلالفئة املستهدفة

- فضاء الفصل- األركان-الساحة – الحديقةالفضاء الخاص

مرشوع محدد-مدة مكون فرعي-مدة مجال موضوعايت-املدة الزمنية

األهداف العامة

- تنمية القدرة عىل التخيل واإلبداع.

-خلق روح االبتكار وتنمية الذوق الفني.

- الرفع من العمل اليدوي والتعود عىل أساليب العمل.

- اكتشاف املواهب وصقلها.

- تنمية مهارات القص والطي والتقطيع.

وسائل
العمل

-أدوات هندسية - أدوات التقطيع

-ورق مقوى )مختلف الجودة( – ملفات من الورق املقوى- يومية للوضع.

- أقالم حرب + أقالم لبدية + أقالم رصاص

الخطوات 
املنهجية

-رسم عىل الورق املقوى الكبري األبواب والنوافذ بالقلم واملسطرة،

 -رسم تقطيع البيت من الداخل عىل أرضية الورق املقوى الكبري.

- قّص النوافذ واألبواب بواسطة آلة مناسبة، برشط عدم قصها نهائياً؛ مبعنى أن نقص جهًة ونطوي 

جهًة لتكون مثل النافذة تفتح للخارج والداخل واألمر ذاته مع الباب، ويجب أن ننتبه لألطراف 

وعدم إيذائها أثناء القّص. 

الخطوات 
املنهجية

- قّص الورق املقّوى بشكٍل وحجٍم مناسبني ملا رسمناه مسبقاً داخل الورق املقوى الكبري.

-نغلّف كامل الورق املقوى الكبري بالورق أو القامش بواسطة اللصاق ونضغط عليه للتثبيت.

 -تغليف الورق املقوى الكبري الذي قص للتقطيع الداخيل بالورق أيضاً.

 -إلصاق الكرتون الذي قصصناه داخل الورق املقوى الكبري، ونلصق حسب الخطوط التي رسمت 

بقلم الرصاص يف البداية، ويجب أن نضغط جيداً لضامن عدم سقوطها، وميكن وضع القليل من 

اللصاق عىل جانبي كّل قطعٍة لتثبيتها.

- نستعمل بعض أشكال الزينة البسيطة لتزيني البيت وجعله ملفتاً أكرث لألطفال.

-نغلّف كامل الورق املقوى الكبري بالورق أو القامش بواسطة اللصاق ونضغط عليه للتثبيت.

 -تغليف الورق املقوى الكبري الذي قص للتقطيع الداخيل بالورق أيضاً.

يتضمن هذا املحور مناذج لبطائق تقنية ملجموعة من وسائل العمل قصد االستئناس

1. بطاقة إنجاز تصاميم ورقية:
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 -إلصاق الكرتون الذي قصصناه داخل الورق املقوى الكبري، ونلصق حسب الخطوط التي رسمت 
بقلم الرصاص يف البداية، ويجب أن نضغط جيداً لضامن عدم سقوطها، وميكن وضع القليل من 

اللصاق عىل جانبي كّل قطعٍة لتثبيتها.
- نستعمل بعض أشكال الزينة البسيطة لتزيني البيت وجعله ملفتاً أكرث لألطفال.

االستثامر
• سهولة اكتساب املفاهيم الرياضياتية .

• تنمية الذكاء الفضايئ.

صور لنموذج إنجاز تصاميم ورقية )مسجد(
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تصميم ورقي لبناية مألوفة: منزل –مسجد.

- أطفال السنة األوىل والثانية من التعليم األويلالفئة املستهدفة

- فضاء الفصل- األركان-الساحة – الحديقةالفضاء الخاص

مرشوع محدد-مدة مكون فرعي-مدة مجال موضوعايت-املدة الزمنية

األهداف العامة

- إكساب األطفال مهارات مختلفة يف البستنة.
- تنمية مواقف إيجابية ومسؤولة تجاه البيئة.

-تحسني مواقف األطفال ونظرتهم اتجاه النباتات.
-تعزيز روح التعاون والعمل الجامعي.

-إغناء الرصيد اللغوي.
-تعزيز التواصل.

- تعزيز التواصل بني املدرسة واألرسة.
-توظيف الحديقة كفضاء ملامرسة بعض األلعاب.

وسائل
العمل

• أقالم- أوراق- مذكرات –معطيات البحوث –أدوات الفالحة املتوفرة – تصاميم خاصة 
بالعمل)تصميم الحديقة.( –أصص – قنينات بالستيكية – علب مختلفة الشكل والحجم –تربة – 

بذور مختارة –رشاش مايئ – معول –فأس –أواين –أنبوب مطاطي

الخطوات 
املنهجية

1 - تحديد املوقع أو املكان.
2 - إنجاز رسم هنديس أو تصميم.

3 - إحضار الرتبة وتهيئتها.
4 - تخصيب الرتبة.

5 - غرس البذور أو غرس الشتالت.
6 - السقي باعتامد تقنيات محافظة عىل املاء.

7 - العناية واملحافظة.)بإرشاك الجميع(.
8 - تتبع النمو وتسجيل املالحظات.

9 - تثمني الحديقة بتسمية األشجار بأسامء األطفال ومنح جوائز للذين بذلوا مجهودا أكرب.

االستثامر
• أهمية املحافظة عىل املاء والبيئة.

• إرشاك آباء وأولياء األمور وتعزيز االنفتاح.
• التواصل مبعجم خاص بالبستنة.

2. بطاقة أعامل البستنة والتشجري:
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صور لبعض أنشطة البستنة:

بطاقة تقنية إلنجاز عرض مرسحي

- أطفال السنة األوىل والثانية من التعليم األويلالفئة املستهدفة

- فضاء الفصل- األركان-الساحة – الحديقةالفضاء الخاص

مرشوع محدد-مدة مكون فرعي-مدة مجال موضوعايت-املدة الزمنية

األهداف العامة

- الكشف عن املهارات الكامنة لدى الطفل واملواهب كالرسم والتصوير والتمثيل وتنمية التذوق 
الفني.

- تشجيع العمل الجامعي.
- تعلم اللغة وتشجيع التواصل بها.

-تنمية حس املالحظة والبحث لدى الطفل.
- التسلية والرتويح وكرس الجمود.

وسائل
العمل

-أدوات الديكور حسب الحاجة -األثاث املناسب للنص املرسحي.
- أدوات اإلضاءة واإلنارة.-أدوات املاكياج والتنكر.- أوراق – مذكرات – صور 

3. بطاقة إنجاز عرض مرسحي:
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الخطوات 
املنهجية

1 - تحديد النص)مناسب لخصائص املرحلة العمرية للطفل،له عالقة باملجال واملرشوع ( 

2 - تحديد فريق العمل) اعتبار جميع األطفال قادرين عىل التمثيل، مع رضورة إسناد مهامت إدارية 

أخرى للتالميذ غري املشاركني(.

3 - قراءة النص.)لغة سهلة وبسيطة تروج للقيم الوطنية والدينية وللهوية.(.

4 -  توزيع األدوار.)اختيار الطفل املناسب لكل دور :صوته –مالمحه، وأيضا حركته وإمياءاته 

ومالءمتها مع الشخصية وعالقتها بالشخصيات األخرى من خالل التوافق- التضاد-حركة املجموعة.(.

5 - التخطيط للحركة عىل املرسح:

- عىل املستوى البرصي:اختيار املناظر، املالبس،املاكياج والتنكر املرسحي، اإلنارة، واألدوات املناسبة(.

- عىل املستوى السمعي: اختيار املوسيقى واملؤثرات الصوتية املناسبة(.

-عىل املستوى الحريك: اختيار حركة الديكور واألثاث وأيضا حركات الجسد(.

6 - التدريبات األولية:

-مناقشة النص واملضمون.

-مناقشة الشخصيات.

-وضع تصور جامعي لألداء.

-تقطيع الجمل الحوارية.

-تلمس أحاسيس الشخصية.

-حفظ الحوار.

-رشح أبعاد كل شخصية وعالقتها بالحدث.

7 - العرض النهايئ مع الحرص عىل تشجيع جميع األطفال وتحفيزهم.

االستثامر

• استغالل املجال املرسحي لرتويج القيم الدينية والوطنية إلعداد مواطن الغد.

• التعاون والتواصل وروح الفريق.

• التواصل بنسق لغوي فصيح.
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صورة عرض مرسحي :
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تصميم لصنع أدوات مختلفة حسب الحاجة

- أطفال السنة األوىل والثانية من التعليم األويلالفئة املستهدفة

- فضاء الفصل- األركان-الساحة – الحديقةالفضاء الخاص

مرشوع محدد-مدة مكون فرعي-مدة مجال موضوعايت-املدة الزمنية

األهداف العامة

خلق روح االبتكار وتنمية الذوق الفني.
- العمل يف فريق.

- الرفع من العمل اليدوي والتعود عىل أساليب العمل.
- اكتشاف املواهب وصقلها.

وسائل
العمل

حسب طبيعة الوسيلة املراد إنتاجها رشيطة التأكد من توفرها، واحرتام معايري السالمة.

الخطوات 
املنهجية

• تحديد الهدف
• التدرج يف الصعوبة من البسيط إىل املركب

• تقديم رشح كاف باعتامد صور أو أسناد أو منوذج.
• التأكد من فهم املطلوب.

• تحديد املواد يف كل مرحلة وتحضريها,
• احرتام معايري السالمة.

• اشتغال األطفال عىل املنتوج بشكل شخيص مع مراعاة الهوية والقيم.
• مامرسة موجهة .

• مامرسة ذاتية.
• التحفيز أثناء املامرسة وإعادة الرشح.

• عرض املنتوج.
• تثمني املنتوج وتحفيز األطفال.

االستثامر
• فتح حوار حول الوسيلة املنتجة،أهميتها،وظيفتها-القيمة املضافة.

• تقاسم اإلنتاجات بني الفصول وتشجيع املتميزين.

4. صنع مناذج ألدوات:
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صور لبعض النامذج:

تقديم أنشطة ملفاهيم عن طريق األلعاب

- أطفال السنة األوىل والثانية من التعليم األويلالفئة املستهدفة

- فضاء الفصل- األركان-الساحة – الحديقةالفضاء الخاص

حصة واحدة-مرشوع محدد-مدة مكون فرعي-مدة مجال موضوعايت-املدة الزمنية

األهداف العامة

- التسلية والرتويح وكرس الجمود.
- تقديم مفاهيم جديدة.

- تنمية القدرة عىل االنتباه واالكتشاف من لعبة معروفة.
- اكتشاف املواهب وصقلها.

وسائل
العمل

حسب طبيعة الوسيلة املراد إنتاجها رشيطة التأكد من توفرها، واحرتام معايري السالمة.

5. كيفية تدبري لعبة تربوية لتقديم بعض املفاهيم
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معايري ورشوط 
اختيار األلعاب

1 - أن تتناسب وأهداف املجال – املرشوع - التعلم.
2 - أن تكون مميزة وممتعة.

3 - أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة.
4 - أن تراعي الفروقات الفردية.

5 - أن تكون اللعبة من بيئة الطفل.
6 - أن تكون حاملة لقيم إيجابية.

7 - أن تشكل تحديا للمتعلم يدفعه لكسب رهانه.

الخطوات 
املنهجية

1 - منهجية تدبري األلعاب العلمية:
1 - تخطيط.
2 - تنظيم.
3 - تنفيذ.

 4 - بناء معرفة.
5 - تقويم.

6 - تتبع واستثامر.

االستثامر
• ترسيخ التعلامت وتثبيتها يف أذهان األطفال.

• معالجة الفروق الفردية.

صورة لتقديم مفهوم عن طريق اللعب
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الرتبية الصحية يف بنيات 
التعليم األويل

الق�سم الرابع
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ال شك أن موضوع الرتبية الصحية ال يحتاج تسويقا وال دعاية، فهو موضوع يفرض نفسه ويستمد أولويته من موقعه يف 

هرم االحتياجات اإلنسانية كرضورة من رضوريات الوجود اإلنساين املرتبطة بحاجة البرش للبقاء، فالرتبية الصحية مالزمة للفرد 

وال ميكن فصلها عن الصحة العامة، ألنها أساس النمو السليم لعقل الطفل وجسمه؛ إذ إن وجود أي ضعف أو نقص فيها سيؤثر 

سلباً عىل الطفل وقدرته عىل التحصيل والتعلم. وبالنظر لعجز عدد كبري من األرس يف كثري من األحيان، عن توفري أسباب الحياة 

الصحية للطفل بشكل كامل ومنتظم، فإن وجود برنامج صحي متكامل يف املؤسسة التعليمية سيساهم ال شك يف تكوين بيئة 

صحية تضمن منو الطفل بشكل طبيعي وتعوض أي نقص أو تقصري يطال تنشئته.

ولذلك، وألن مرحلة التعليم األويل مرحلة عمرية حاسمة يف مسار الطفل التعلمي، يتوخى منها إعداده للحياة املدرسية 

واملجتمعية، من خالل العمل عىل تنمية مهاراته الحسية الحركية واملكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبريية. فقد حظيت 

الرتبية الصحية يف التعليم األويل بأولوية كبرية باعتبارها الخطوة األوىل لرتبية الجوانب األخرى املكونة لشخصية الطفل. فإن 

وجد الجسم السليم سهل عىل املربية واملريب تنمية باقي الجوانب يف شخصية الطفل.

وألن الرتبية الصحية املدرسية شأن عام يستثري ضمرينا وهمتنا جميعا كفاعلني، وجب العمل عىل توعية كل متدخل بدءا 

من الطفل ذاته مرورا باملربية واملريب وصوال ألولياء األمور. وتقوم التوعية الصحية للطفل عىل وضع برنامج تحسيس صحي 

يستهدف بالدرجة األوىل تعريفه بجسمه وحاجاته البيولوجية وكيفية الحفاظ عليه وتقويته وحاميته من األمراض والحوادث.

مع العمل عىل تزويده باملعارف واملعلومات املتعلقة بهذا املوضوع، وإكسابه مواقف إيجابية ترتجم لسلوكات صحية تجد 

مرجعيتها يف األنشطة املدرسية املنظمة. أما املستهدف الثاين من عمليات التوعية والتثقيف واملستهدف األول من هذا الدليل، 

فهم املربيات واملربون الذين تناط بهم ،باإلضافة ملهمة تقديم املادة التوعوية لألطفال وتهيئ الوسائل املساعدة عليها، مهمة 

أكرب حجام وهي تقديم النموذج والقدوة الحسنة يف االلتزام بالترصف واملظهر الالئقني. هذا ونؤكد عىل رضورة إرشاك اآلباء 

واألمهات يف حمالت التوعية والتواصل، بكل الوسائل املمكنة، لدعم الجهود وتوحيدها يف اتجاه تحقيق التعبئة الشاملة التي 

من شأنها االرتقاء ببنيات التعليم األويل وخدماته.

ولتحقيق هذه األهداف نضع بني يدي كل الفاعلني يف هذا املجال، هذا الدليل الذي نحاول من خالله املساهمة يف تنشئة 

الطفل عىل معرفة كل ما من شأنه أن يؤمن له صحة سليمة ويحافظ عىل وجوده املادي وتوازنه النفيس، وهو األمر الذي ال 

يقف عند حدود تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية له فقط، بل يتعداهام ليعني بصحته يف شموليتها، صحته الجسدية 

والنفسية، تغذيته، أنشطته البدنية، سالمة البيئة الصحية املدرسية التي يتواجد بها وصوال لصحة كل العاملني والعامالت الذين 

يتعامل معهم يف مؤسسات التعليم األويل.

تقديم
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سؤال الصحة يف التعليم األويل

 ـ تحديد املفاهيم:

• الصحة املدرسية: هي مجموع املفاهيم واملبادئ واألنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة الطفل والشاب بالسن 

املدريس وتعزيز صحة املجتمع من خالل املدارس.

ويستقبل  االبتدايئ،  التعليم  وإعداده ملرحلة  مهاراته  الطفل)ة( وتطوير  لتفتيح شخصية  تعليمي  طور  األويل:  التعليم   •

األطفال من الفئة العمرية 4 - 6 سنوات )املستوى األول 4 - 5، واملستوى الثاين 5 - 6 سنوات( 1. 

التعليم األويل: وحدة للتعليم األويل تستقبل األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة وتضم قسام واحدا أو أكرث يف  بنية   •

مؤسسة مستقلة أو ضمن مؤسسة للتعليم االبتدايئ.

ـ األهداف:

ال شك أن تعميم تعليم أويل أساسه الجودة وتكافؤ الفرص واملساواة واإلنصاف رهان قوي من رهانات اإلصالح يف بالدنا. 

وإذا كان عمود اإلصالح ال يستقيم إال بتوفري رشوط هذا اإلصالح وتهيئة ظروفه، فإن أي خطوة نخطوها يف اتجاه ربح هذا 

التي  البيئة  متطلبات  أوال يف  التفكري  بدون  تستقيم  ال  عموما،  مقتضياته  وتنزيل  اإلصالح  أهداف  وتحقيق  الرهان خصوصا 

ستحتضن املستهدف األول من هذا الطور من التعليم، بيئة ال ميكن إال أن تكون سليمة تعكس أمناط الحياة الصحية وتكون 

بحق مساعدة للطفل عىل تحقيق منوه البدين والعقيل والنفيس واالجتامعي يف إطار من الوعي الصحي املشرتك الذي تغذيه 

جهود ومساهامت كل الفاعلني واملعنيني يف محيطه.

وسعيا منا ملساعدة املربيات واملربني، خصوصا، عىل القيام مبهامهم يف جو سليم وصحي، باعتبارهم املتدخلني املبارشين يف 

بيئة التعليم األويل، وحتى تحقق فصولنا أهداف الجودة املنشودة عىل جميع املستويات، فإننا مدعوون جميعا، كل من موقع 

مسؤوليته، للعمل يف اتجاه تحقيق األهداف التالية:

• رفع الوعي الصحي داخل بنيات التعليم األويل خصوصا؛

• التثقيف الصحي؛

• العمل من أجل توفري بيئة مدرسية صحية لطفل)ة( التعليم األويل وطفلها؛

• تحسني ظروف العمل داخل الفصول بالتنسيق والتعاون مع الفاعلني يف األرسة الرتبوية أوال واملجتمع ثانيا؛

• االرتقاء بجودة الخدمات الصحية املقدمة داخل املؤسسة؛

البيئة  • تدريب املربيات واملربني عىل أعامل الصحة املدرسية مثل االكتشاف املبكر لألمراض والتوعية الصحية ومراقبة 

املدرسية؛

1 -  مديرية املناهج، اإلطار املنهاجي للتعليم األويل، الطبعة األوىل، يوليوز 2018، ص 68.
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• تقديم الخدمات الصحية الرضورية داخل املدرسة متمثلة يف اإلسعافات األولية يف بعض الحاالت املستعجلة وفق الدليل 
املعتمد من طرف وزارة الصحة، ومعها بعض اإلرشادات املتعلقة بالنظافة واألمن والسالمة؛

• القدرة عىل تحديد أولويات املشاكل الصحية يف املجتمع املدريس والتدخل لحلها يف حدود ما تسمح به اإلمكانيات املتاحة؛

• اكتساب مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم لربامج الصحة املدرسية يف شقها املتعلق بطفل)ة( التعليم األويل؛

القدرة عىل ربط املجاالت التعلمية بأهداف الصحة املدرسية؛  •

تحقيق التناغم واالنسجام بني األنشطة والتعلامت املستهدفة يف اتجاه زيادة الوعي الصحي لدى الطفلة والطفل؛  •

ـ إجراءات الصحة يف التعليم األويل

االهتامم بالبيئة الصحية املدرسية؛  •

الحرص عىل سالمة الفضاء املدريس؛  •

تقديم الخدمات الصحية والعالجية والوقائية يف بنيات التعليم األويل من خالل اإلرشاف الصحي اليومي والتتبع املستمر   •
للحالة النفسية لألطفال داخل األقسام وكذا يف مختلف املرافق باملؤسسة؛

الكشف الطبي الدوري بالتنسيق مع العاملني بقطاع الصحة؛  •

الحرص عىل االلتزام بالرشوط الصحية املرتبطة بالغذاء من حيث الكم والنوع واملراقبة املستمرة ملدى خضوعه للضوابط   •
الصحية املعمول بها؛

االرتقاء بالسلوك الغذايئ لألطفال من خالل الحرص عىل التوعية؛  •

الوقاية من الحوادث واألخطار املمكن التعرض لها داخل فضاءات التعليم األويل؛  •

الصحة الجسدية يف عالقة بالرتبية البدنية، األلعاب والرتفيه؛  •

الربامج الصحية والحمالت الطبية املنظمة من طرف وزارة الصحة واملوجهة للمجتمع املدريس عموما وبنيات التعليم   •
األويل خصوصا؛

التوعية الصحية عىل امتداد تنظيم اليوم املدريس وتنوع أنشطته؛  •

التثقيف الصحي للعاملني بفضاءات التعليم األويل؛  •

متابعة الصحة النفسية وتقديم الدعم االجتامعي لألطفال؛ لتمكينهم من تطوير مهارات التكيف مع الواقع من خالل   •
تنمية عالقة الطفل مبدرسته، بزميالته وزمالئه، مبربياته ومربيه وأيضا عالقته بأرسته وكذا عالقة هذه األخرية باملدرسة؛

تعزيز الصحة النفسية للعاملني يف املؤسسة؛  •

رعاية األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بتعرف حاجاتهم وإكسابهم مهارات تساعدهم عىل التكيف مع وضعيتهم   •
وعدم تكليفهم مبا يتعدى حدود قدراتهم وطاقاتهم.

ـ مستويات التدخل يف مجال الصحة بالتعليم األويل:

التعليم األويل يقظة مستمرة من أجل مراقبة األطفال والتدخل، يف الوقت املناسب، لتقديم  يتطلب العمل يف فضاءات 

الخدمة الصحية املناسبة، ويكون ذلك عموما عىل أربعة مستويات:
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ـ املستوى الوقايئ:

يتم يف هذا املستوى، العمل عىل منع حدوث املشاكل الصحية بالتدخل لتعزيز رشوط الصحة والوقاية من األمراض املعدية 

ومكافحة انتشارها، وذلك بوضع ملصقات والفتات إرشادية داخل املدرسة تستهدف التثقيف الصحي املريئ، وتتعرض لسبل 

عىل  والتأكيد  األولية  الصحية  الرعاية  تقديم  طرق  وكذلك  وزمالئهم،  املرىض  األطفال  عىل  إجراءاتها  تطبيق  وكيفية  الوقاية 

اإلهتامم باللقاحات والتطعيامت الوقائية عىل امتداد املواسم الخاصة بها يف السنة الدراسية.

اإلسعافات  بتقديم  يتعلق  فيام  خصوصا  القروي،  للوسط  بالنسبة  أساسا  التدخل  من  املستوى  هذا  أهمية  وتربز  هذا 

تحديا  تشكل  قد  والتي  األويل،  التعليم  وفضاءات  بنيات  داخل  مواجهتها  املمكن  الحاالت  من  عدد  يف  البسيطة  األولية 

البنيات عن املراكز الصحية كإكراه  صحيا حقيقيا،خصوصا فيام يتعلق بلسعات العقارب ولدغات األفاعي،إذ يربز بعد هذه 

حقيقي،يتطلب من املتدخلني يف هذه البنيات يقظة وتدخال رسيعا.

ـ املستوى الكشفي )الرصد(:

مرحلة االكتشاف املبكر للمشاكل الصحية،ورصدها واتخاذ اإلجراءات املبكرة لتداركها، وتشخيص األمراض متهيدا لعالجها، 

والسمنة  النمو  كتأخر  العينية  للمالحظة  قابلة  باألعراض وعالمات ظاهرية  املصحوبة  الجسدية  األمراض  نوع  غالبا  وتشمل 

والتهابات العيون واألذنني وأمراض الجلد وفروه الرأس والفم واألنف والحنجرة، وضعف السمع والبرص وغريها، إضافة للمشاكل 

النفسية والعاطفية كاالنطواء والعدوانية والخجل والخوف...

ـ املستوى التدخيل العالجي:

يتم يف هذا املستوى التعامل مع املشاكل الصحية بالتدخل لتقديم بعض العالجات البسيطة، كاإلسعافات األولية ومراقبة 

تغذية األطفال املصابني بأمراض السكري والسمنة، وتقديم اإلسعافات األولية البسيطة لألطفال املصابني بالربو، وكذلك مساعدة 

األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.

ـ املستوى التواصيل:

ويتم خالله التواصل مع آباء وأمهات األطفال لتبليغهم باملالحظات املسجلة بخصوص الحالة الصحية ألطفالهم، يف إطار من 

التنسيق والتعاون القمني بتسهيل عملية التدخل وترسيع وتريته.

اإلطار املنهاجي للتعليم األويل وحضور تيمة الصحة

يرسم اإلطار املنهاجي للتعليم األويل مالمح ما يتعني احرتامه يف تربية األطفال وتكوينهم يف مرحلة التعليم األويل بالنظر 

أوال لخصوصيات املرحلة النامئية لهذه الفئة، وبالنظر ،أيضا، لألهداف املسطرة لهذا الطور من التعليم، والتي تتلخص يف إمناء 

الناجح يف محيطه  لالندماج  األساس  املهارات  به، ومتكينه من  املحيط  العامل  ذاته وعىل  تفتحه عىل  الطفل وتيسري  شخصية 

املدريس واالجتامعي. ومن هذا املنطلق، ويف إطار تحديد مواصفات خروج طفل التعليم األويل لاللتحاق بالتعليم األسايس يف 

ارتباط بالكفايات األساس الكفيلة بتحقيق كل ذلك، سطّر اإلطار املنهاجي للتعليم األويل، ـمن خالل املجاالت املحددة للتعلم، 

مسارا واضحا تجد فيه الرتبية الصحية يف هذا الطور من التعليم حيزا كبريا، ينظمه ويغذيه اختيار منهجي يقوم عىل العمل يف 

إطار مشاريع موضوعاتية تنطلق من ذات الطفل أوال لتشمل محيطه محددة بذلك ملمحا جديدا للتفاعل والتعلم واالكتساب.

وفيام ييل جدول لتتبع حضور تيمة الصحة يف اإلطار املنهاجي للتعليم األويل:
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حضور تيمه »الصحة« يف اإلطار  املنهاجي للتعليم األويل  

شكل ومستوى مقاربة تيمه الصحة يف اإلطار أملنهاجياملجاالت واملستوياتاملحور

ت الطفل عند 
صفا

موا

يل
ولوجه بنية التعليم األو

املستوى الحريك
- أخذ مستوى النضج الجسامين للطفل بعني االعتبار )العضالت، الجهاز 

العصبي...( وضامن رشوط منو صحية.

املستوى العقيل املعريف
-الوعي بحاجة الطفل إىل التعامل باملحسوس والواقعي؛
-التعامل إيجابا مع فضول الطفل وكرثة طرحه لألسئلة.

املستوى الوجداين االجتامعي

-رضورة التعامل مع تقلبات الطفل املزاجية يف هذه املرحلة، واستغالل 
اللعب، باعتباره من أهم آليات التواصل االجتامعي، يف تحقيق الطفل 

لنمو نفيس متوازن وصحي. 

يل
ت بنية التعليم األو

مخرجا

املستوى الحريك

-التموقع والحركات: الحرص عىل التزام األطفال بوضعيات جلوس صحية 
وإدراك دور الحركة والنشاط البدين يف الحفاظ عىل الصحة الجسدية؛

النظافة والتغذية والرياضة  -ترشب سلوكيات االستقاللية عىل مستوى 
والسالمة الصحية وتجنب املخاطر.

املستوى العقيل املعريف

-استعامل األدوات الوظيفية للغة والتواصل من أجل التعبري عن حاجياته 
)النظافة، النوم...( وأحاسيسه )الشعور باألمل، التوازن النفيس ...( ومتييز 

السلوكيات اإليجابية عن غريها.

املستوى الوجداين االجتامعي
-التزام بعض الضوابط السلوكية املرتبطة باحرتام قواعد العيش املشرتك؛
الذات )املحافظة عىل الصحة(، واآلخر  -تنمية اتجاهات إيجابية تجاه 

)األمن(، والبيئة )النظافة(. وظيفة بنية 

التعليم 

يل
األو

-االشتغال عىل إعداد الطفل من أجل االندماج يف الحياة املدرسية واليومية باالهتامم به نفسيا، جسديا 

ووجدانيا من خالل توفري أرضية سليمة لهذا البناء قوامها تقليص الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص، 

ووسيلتها متكينه من كفايات وقدرات ومواقف متعددة تؤهله لالنتقال من طور إىل آخر.

ت الرتبوية
الكفايا

الكفاية 1 :

أن يكون الطفل )ة( مهيأ 

المتالك أدوات مالحظة 

واستكشافهام الذات واملحيط 

البيئي والتكنولوجي

. االشتغال عىل أدوات مالحظة الذات 
من  تقريبه  شأنه  من  واستكشافها 
وحمله  ووظائفه  حاجياته  جسمه، 
عىل  واملحافظة  صيانته  عىل  بالتايل 

سالمته وصحته.
من  أخرى  لعنارص  الطفل  فهم   -
محيطه الخارجي يساعده عىل تعرف 
لنمو  بالنسبة  وفوائدها  األغذية 
جسمه وعقله كام يفتح مداركه عىل 
أهمية الحرص عىل النظافة وااللتزام 
بالعادات الصحية يف تناول األطعمة، 

والنوم املبكر، والنشاط البدين.
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ت الرتبوية
الكفايا

الكفاية 2 :

أن يكون الطفل )ة( مهيأ 

المتالك أدوات تنظيم التفكري، 

وبناء العمليات الذهنية األولية.

الحياة  مع  املنظم  الطفل  -تعامل 

التعليمية،  املؤسسة  نطاق  خارج 

يرى  يجعله  للسلوك  موجه  كنسق 

األمور ويدركها مبنظور منظم يسبط 

محيطه  مع  يقيمها  التي  عالقاته 

الفيزيقي،  واملادي  اإلنساين  ببعديه 

ويساعده عىل تطوير آليات التمييز 

العقيل بني ما ميكن أن يكون مفيدا 

لصحته وما ميكن أن يرضها ويهدمها.

الكفاية 3 :

أن يكون الطفل )ة(

مهيأ الكتساب أدوات التعبري 

اللغوي والتواصل مبا يساعده 

عىل القراءة والكتابة فيام بعد.

بناؤها  املراد  والقدرات  الكفايات   -

الطفل)ة( من خالل  وتطويرها عند 

املرتبطة  واالكتساب  التعلم  أنشطة 

املقرتحة  واملشاريع  اللغة،  مبجال 

ضمن إطارها تستهدف النمو العقيل 

الصويت،  جهازه  وتدريب  للطفل 

أدوات  من  ومتكينه  والسمعي،أوال، 

مبا  حاجياته  عن  والتعبري  التواصل 

فيها تلك املرتبطة بصحته وسالمته.

الكفاية 4 :

أن يكون الطفل)ة( متحكام 

يف حركاته العامة والتفصيلية، 

توجيها وتنظيام وأداء، يف 

مختلف وضعيات الجسد، وكذا 

تحقيق التناسق الحيس الحريك

والحركات  الحواس  بني  التوافق   -

مؤرش عىل منو جسامين سليم كام أنه 

يسهل عىل الطفل اكتساب العادات 

العادات  فيها  مبا  السليمة  الصحية 

عىل  للمحافظة  االعتيادية  الحركية 

الجلوس  يف  واالعتدال  التوازن 

األقران،  مع  اللعب  يف  واالنخراط 

دون إيذاء نفسه أو غريه.
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ت الرتبوية
الكفايا

الكفاية 5 :

أن يكون الطفل)ة( مهيأ 

الستقبال وتقبل القيم الدينية 

والوطنية وقواعد العيش املشرتك

هويته  مبكونات  الطفل  -تحسيس 

الثقافية من خالل االستئناس بالسور 

آداب  القرآنية وتوظيفها يف  واآليات 

األكل والتحية، واالغتسال والوضوء...؛ 

يف  معه  والتعامل  اآلخر  واحرتام 

التبادالت االجتامعية باستحضار قيم 

العيش املشرتك من احرتام، تضامن، 

رحمة، تعاون، نظافة شخصية، ورفق 

والرموز  القيم  تعرف  بالحيوان...مع 

الوطنية وربطها بالحفاظ عىل البيئة 

والنظافة كقيمة من قيم املواطنة.

ت التعلمية
املجاال

املجال األول

استكشاف

الذات واملحيط البيئي 

والتكنولوجي

باستكشاف  املجال  -اهتامم 

وتثمينه  لتعرفه  لجسمه  الطفل)ة( 

عىل  االنفتاح  مع  عليه،  واملحافظة 

القواعد  لتعلم  الخارجي  املحيط 

إيجايب  بشكل  معه  للتفاعل  األولية 

وبناء.

املجال الثاين
بناء األدوات

األساس لتنظيم التفكري

-يتم االشتغال مع الطفل عىل تنمية 

لإلدراك  لتوجيهه  الذهنية  آلياته 

الصحيح لألشياء املحيطة به وفهمها 

يضمن  مبا  وتنظيمها،  ومقارنتها 

بعض  يف  سليمة  لقرارات  اتخاذه 

املواقف املتعلقة بصحته وأمنه.

املجال الثالث
بناء أدوات التعبري اللغوي 

والتواصل

-متكني الطفل من التعبري عن شعوره 

وحاجياته وتدريبه عىل قواعد الكالم 

يف  وخصوصا  واإلصغاء  والحوار 

والحفاظ  بسالمته  تتعلق  مواقف 

عىل صحته.

املجال الرابع
تطوير السلوك

الحيس الحريك

-العناية بنموه الحريك والحرص عىل 

سالمة جسده ومختلف أعضائه.



الدليل البيداغوجي للتعليم األولـي

174

املجال الخامس
تنمية الذوق

الفني والجاميل

-تعويد الطفل عىل تنمية ذوقه 

بالقيام باختيارات تراعي رشوط 

النظافة خصوصا يف اختيار تغذيته 

ومالبسه وتصميم فضاء غرفته 

وحديقة مدرسته وحيه أيضا.

املجال السادس
بناء القيم

وقواعد العيش املشرتك

-تنمية الجانب الوجداين 

واالجتامعي للطفل بتحسيسه 

بالقيم السلوكية املؤطرة للعيش 

املشرتك وأهمية االعتناء بالذات 

واملحيط باعتبارهام من متطلبات 

القبول االجتامعي.

شاريع
امل

الجسم

والتغذية والنظافة

-أهمية املحافظة عىل أجزاء الجسم، األطراف والحواس.

النظافة  سلوك  وبرتسيخ  بالتغذية  وعالقتها  للجسم  الصحية  -الرعاية 

والعادات الصحية لألكل من أجل منو جسدي وعقيل سليم.

األرسة والبيت
األمثل  واالستثامر  داخله  السالمة  وتوخي  البيت  مجال  تنظيم  -تعلم 

ملختلف مرافقه يف املحافظة عىل الصحة الشخصية.

الحي ومرافقه
-تعرف بعض مرافق الحي )املدارس، املستشفيات والصيدليات...(

-الحرص عىل نظافة الحي واالستئناس مبفهوم البيئة السليمة.

املدرسة واألصدقاء

نظافة  عىل  بالحفاظ  وااللتزام  والواجب  النظام  مبفاهيم  -االستئناس 

األماكن املشرتكة بالتعاون مع الغري.

القرية واملدينة

-االنفتاح عىل أمناط العيش املختلفة وتعرف مبدأ التكامل بني املدينة 

والبادية باعتبارها مصدرا لتوفري العديد من املواد الغذائية الصحية...

عامل التكنولوجيا واالتصال

املساعدة  يف  اإليجابية  واستخداماتها  التكنولوجية  األدوات  -تعرف 

عىل حفظ الطعام والوقاية من األمراض )الثالجة، الغسالة، التجهيزات 

الطبية...(
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ضاء
تنظيم الف

-تتم هذه العملية وفق ما جاء به اإلطار املنهاجي، مبراعاة الرشوط الصحية من تهوية وإنارة ونظافة 

وسهولة الولوج بالنسبة لألطفال يف وضعية إعاقة، حسب املتوفر من اإلمكانيات املادية والتكوينية، ويف 

ربط رصيح وواضح بالبعد الرتبوي والقيمي والتنشئوي للفضاء الرتبوي.

التتبع والتقويم

ومشاعره  مواقفه  لتقويم  وتعديها  فقط،  وتقوميها  الطفل  معارف  تتبع  عىل  التقويم  اقتصار  عدم   -

وانفعاالته وسلوكاته وترصفاته وعالقاته بذاته واآلخر واألشياء أيضا. )الوعي بأهمية املحافظة عىل النظافة 

الشخصية، وااللتزام بقواعد الصحة العامة، املحافظة عىل البيئةـ املحافظة عىل نظافة الفصل، املدرسة 

الساحة...(

ت 
صيا

صو
ي ملالءمة خ

ف اإلطار املنهاج
تكيي

ضعية إعاقة
يف و

األطفال 

-بناء عىل الكفايات الرتبوية املسطرة لطفل التعليم األويل، يتم وضع برامج خاصة مالمئة لهذه الفئة من 

األطفال، بعد دراسة ملفهم الطبي،وضبط نتائج التشخيص األويل ملواصفاتهم العامة وخصائصهم النامئية، 

حسب نوعية كل صنف من أصناف اإلعاقة، مع العمل عىل استحضارها إبان األجرأة العملية لألنشطة 

بحضور املربية وبتعاون أيضا مع الفريق شبه الطبي ،)إن وجد(، يف الحاالت التي تتطلب تدخال لتقويم 

النطق والتدريب عىل التحكم يف الحركات...احرتاما إليقاع الطفل يف التعلم.

البيئات الصحية يف بنية التعليم األويل

تنويع  اتجاه  يف  املوضوعاتية  املشاريع  يف  التعلم  مواضيع  بتنوع  وتتنوع  األويل،  التعليم  بنية  يف  التعلم  فضاءات  تتعدد 

التجارب ومجاالت االشتغال، تنويع كان طبيعيا أن ميتد أيضا للفضاءات والتجهيزات ويعطي، بالتايل، تنوعا يف البيئات. وعليه 

سنميز يف تناولنا لهذا الجزء بني أنواع مختلفة من البيئات:

ـ البيئة الطبيعية:

التعليم  بنية  مبنى  وتصميم  املؤسسة  محيط  مراعاة  وتشمل  الشاملة،  بطبيعتها  الرتبوية  املؤسسة  بيئة  هنا  بها  ويقصد 

األويل والحجرات الدراسية واملرافق الصحية لرشوط النظافة والتهوية واإلضاءة، وتوفر فضاءات اللعب الداخلية والخارجية 

عىل رشوط السالمة الرضورية، وكفاية املساحة املخصصة للساحة واملرافق الرياضية، وبعد خزانات املياه عن قنوات الرصف 

الصحي، مع املحافظة عىل أقىص درجات النظافة يف املطعم املدريس، والتتبع املستمر ملدى التزام العاملني باملؤسسة برشوط 

النظافة الرضورية.
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ـ البيئة االجتامعية

إن توفر بيئة طبيعية صحية تحتضن طفل التعليم األويل تتوفر فيها الرشوط املادية الرضورية يستوجب ،باملوازاة مع ذلك 

،العمل عىل توفري رشوط بيئة اجتامعية صحية حاضنة قادرة عىل تلبية حاجيات الطفل الوجدانية واالجتامعية يف إطار من 

التكامل بني الجوانب املتعددة يف شخصيته مبا يضمن تسهيل تكيفه واندماجه االجتامعي وخلق مناخ تعلم إيجايب وصحي 

سمته املساواة وتقبل االختالف واحرتام اآلخر.

ـ بيئة اإلطعام املدريس:

إن تعويد الطفل عىل االلتزام بأدبيات وقواعد السلوك السليم فيام يتعلق باختيار طعامه وكيفية تناوله ال يقف عند حدود 

األرسة والتنشئة التي تقدمها للطفل، بل يجد امتدادا حقيقيا له يف املؤسسة التعليمية عموما، وبنية التعليم األويل خصوصا، 

لذلك وجب الرتكيز عىل إيالء هذه البيئة العناية التي تستحقها. 

ـ البيئة اآلمنة:

تقوم هذه البيئة أساسا عىل خلق مناخ صحي وآمن سواء داخل بنية التعليم األويل أو خارجها، وذلك بالحرص عىل تجنب 

كل ما من شأنه تهديد سالمة الطفل بدءا بتأهيل الفضاءات، صيانة وإصالح التجهيزات، تأمني األبواب وأماكن الدخول والخروج، 

تنظيم النقل املدريس واإلرشاف عليه، وصوال إىل توعية كافة املتدخلني واملعنيني وعىل رأسهم األطفال أنفسهم.

ـ الزمن الصحي للتعلم:

ورغباتهم  األطفال  باحتياجات  أوال  التعلم يف عالقة  لفرتات  الواعي  والتنظيم  الجيد  التخطيط  من  انطالقا  معامله  تتحدد 

وطبيعة املواد،وثانيا بجدولة فرتات الراحة وباقي األنشطة املدرسية عىل امتداد اليوم الدرايس.

الصحة يف عالقتها بخصوصية أطفال التعليم األويل

إذا كان االستثامر يف الطفل استثامرا يف املستقبل فإن الحرص عىل صحة هذا الطفل يجب أن تكون أولوية نسعى جميعا 

الصحة  تعزيز مفهوم  أيضا عىل  بالعمل  فيه بل  للتأثري  الربامج واألنشطة والخدمات املصممة  بتقديم  لتحقيقها، ليس فقط 

التي يعيش ويتعلم فيها خصوصا، حتى يتسنى له أن يكون عنرصا فاعال يف  املادية واملعنوية  البيئة  الوقائية عموما وصحة 

النسيج املجتمعي واالقتصادي لبالده يف املستقبل.

ـ املتطلبات الصحية لألطفال يف التعليم األويل

إن االرتقاء بقطاع التعليم األويل وتعميمه والرفع من جودته وتطويره وتحسني مردوديته وجودة الخدمات الرتبوية داخل 

فضاءاته، يتطلب بالدرجة األوىل معرفة باملستهدف األول من هذه الخدمة أال وهو الطفل، معرفة مراحل منوه الجسدي من 

الذهنية واالجتامعية عىل  العقلية واملهارات  القدرات  الجسدية، وتطوره عىل مستوى  الطول والوزن والصفات  حيث زيادة 

أساس من الوعي واإلدراك يقود يف النهاية لتدخالت عقالنية ومضبوطة. فالطفل يف مرحلة التعليم األويل هو طفل يعيش مرحلة 

الطفولة املبكرة التي تتميز عموما بخصائص متعددة أهمها:

*االتزان الفيزيولوجي )والتحكم يف ضبط عملية اإلخراج(.

*اكتامل قدرات جسدية جديدة كامليش والطعام وأخرى عقلية كالكالم واإلدراك الحيس.
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اإلجراءات املرتبطة بحاجات الطفل الصحيةأهم الخصائصنوع النمو1

النمو 
الجسمي 

الحريك

-منو رسيع وواضح عىل مستوى الطول 

والوزن واألطراف.

-تفوق العضالت الكبرية عىل 

العضالت الدقيقة -تطور متدرج يف 

التآزر والتحكم يف بعض العضالت 

الدقيقة.

بحاجته  مرتبطة  حوادث  لوقوع  تجنبا  الطفل  لحركية  -االنتباه 

للجري والقفز واللعب.

العضالت،  منو  وتطور  يتامىش  مبا  املختارة  األنشطة  يف  -التدقيق 

واالبتعاد عن كل ما من شأنه إجهاد عضالت الطفل الدقيقة.

-الحرص عىل حصوله عىل كفايته من الغذاء عىل أن تكون تغذيته 

صحية تعزز منوه الجسدي وتدعمه.

النمو 
الفيزيولوجي

-منو الجهاز العصبي، والزيادة 

الواضحة يف وزنه.

-الضبط والتحكم يف عمليتي اإلخراج

-استقرار ساعات النوم.

من  للتذكري  يحتاج  أنه  إال  اإلخراج  عملية  الطفل يف  تحكم  -رغم 

حني آلخر مبواعيد هذا اإلخراج خصوصا عندما يكون مستغرقا يف 

اللعب.

- رضورة االلتزام بقواعد النظافة يف دورات املياه واملرافق الصحية.

النمو 
االنفعايل

-رغبات مستعجلة ال تقبل التأجيل.

-انفعاالت متقلبة وغري مستقرة.

-تعلم الخوف عن طريق محاكاة 

األبوين.

-دعم الجانب النفيس واحتواء الطفل عاطفيا.

ال  حتى  وممكن  تربوي  هو  ما  حدود  يف  الطفل  رغبات  -إشباع 

يعتربها حرمانا.

النمو العقيل

-اإلدراك واملقارنة األرسية القامئة عىل 

الحب والعطاء.

-إدراك األعداد والقدرة عىل العد 

والكتابة والرسم.

-إدراك العالقات املكانية الذاتية 

واملوضوعية.

-القدرة عل التذكر واالسرتجاع.

وفق  لتكييف ترصفاته  لتوجيهه  للطفل  الحيس  اإلدراك  -استغالل 

هذا اإلدراك خصوصا فيام يتعلق باملحافظة عىل الصحة والنظافة 

والسالمة...

-االنتباه لضعف تقديره للمسافات تجنبا ألخطار كالسقوط وغريه.

والبرصية  الذهنية  العقلية  الصور  اسرتجاع  عىل  قدرته  -استثامر 

من  الوقاية  تستهدف  توعوية  برامج  لتقديم  وغريها  والسمعية 

النظافة والسالمة. )فيديوهات، رشائط،  بقواعد  األمراض وااللتزام 

ملصقات...(

1 - د. خالد فارس، سيكولوجية النمو والتعلم، دار نرش املعرفة، الطبعة األوىل، 2018، ص.50

*ترشب القيم األخالقية واالجتامعية عن طريق اآلباء. وعىل العموم ميكن القول إن بذور الشخصية املستقبلية يتم بناؤها 

يف هذه املرحلة.

وفيام ييل جدول يستعرض حاجات الطفل الصحية حسب سامته النامئية:
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النمو 
االجتامعي

-تطور العالقات األرسية القامئة عىل 

الحب والعطاء.

-تعلم الضوابط املنظمة للعالقات مع 

الوالدين.

-االنفتاح عىل األقران والتطور يف 

النمو االجتامعي.

-يفرتض النمو االجتامعي السليم متتع الطفل بصحة جيدة تساعده 

عىل االختالط بغريه ليتعلم منهم ومعهم تجنبا ملا ميكن أن يتسبب 

مهاراته  تطوير  من  الطفل  تحرم  وانطوائية  انزواء  من  املرض  فيه 

توفر  الحرص عىل  لذا وجب  التواصل واالندماج بشكل سليم،  يف 

رشوط النظافة الصحية الشخصية والعامة بالنسبة لكل املتدخلني.

-استنفاد الطاقة الحركية للطفل مرتبط بتوفر رشوط صحية لنمو 

بزمالئه خالل  واالختالط  اللعب  يف  بحقه  يحتفي  سليم  اجتامعي 

األنشطة الرياضية والرتفيهية.

النمو 
القيمي 
والديني

-تبلور الضمري األخالقي تدريجيا.

-االقتداء باآلباء يف التمييز بني الخري 

والرش.

-متكني املتعلم من التمييز بني الحسن والقبيح يف السلوك والترصف 

واملحيط  الجسم  نظافة  عىل  املحافظة  بقيم  للتشبع  توجيهه  عرب 

العيش  وأدبيات  األمراض  من  الوقاية  وسبل  فيه  يعيش  الذي 

املشرتك...

اإلجراءات الوقائية

ـ الوقاية من األمراض:

تربز أهمية الطب الوقايئ املدريس، يف الدور الذي يؤديه يف مراقبة صحة الطفل داخل املدرسة. فهو يحاول تأمني البيئة 

العامة، ومراقبة  النظافة  امللوثات، وذلك من خالل املحافظة عىل قواعد  الخالية من عدوى األمراض ومن  السليمة  الصحية 

اللقاحات، والوقاية من الحوادث التي ميكن أن يتعرض لها الطفل، تضاف إىل كل ذلك مهمته اإلرشادية للمربيات واملربني 

واآلباء واألمهات وغريهم من املتدخلني.

وتتطلب التدخالت الوقائية يف فضاءات التعليم األويل جهودا مستمرة ومكثفة وعىل مستويات عدة، تبدأ من البيت واألرسة 

لتصل إىل بنية التعليم األويل واملربية واملريب. فاملالحظة والتتبع من جانب هؤالء املتدخلني خصوصا وسيلة حقيقية الكتشاف 

أي علة أو عاهة قد تستوجب التدخل الطبي يف مرحلة مبكرة وعىل مستوى متقدم.)مشكلة يف النظر، اعوجاج يف العمود 

الفقري…(.

اليقظة الكتشافها والتعامل مع  التعليم األويل نوعا من  وفيام ييل بعض األمراض التي تستوجب من املتدخلني يف فضاء 

أعراضها:

ـ تسوس األسنان:

ترتبط هذه املشاكل أساسا باعتقاد اآلباء واألمهات أن العناية بأسنان »الحليب« ال جدوى منها طاملا أن الطفل سيستبدلها 

فيام بعد وهو ما يجب تغيريه بتدريب األطفال عىل استعامل فرشاة األسنان بالشكل الصحيح ابتداء من السنة الثانية من عمره، 

مع التخفيف من تناول املواد السكرية وخصوصاً قبل النوم للحد من تكاثر الجراثيم املوجودة عادة يف الفم والتي تتغذى عىل 
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السكريات فتصيب ميناء األسنان بالنخر والتسوس. كام ينصح بإعطاء مادة الفلور لحامية األسنان ووقايتها من التسوس منذ 

أشهر الطفل األوىل.

ـ الخلل عىل مستوى النظر أو السمع:

كقرص النظر مثالً، الذي يأيت بالدرجة الثانية بعد تسوس األسنان من حيث عدد اإلصابات، وهو يف ازدياد مطرد، برغم العناية 

والجهود املبذولة، ويرتبط يف الغالب بفرتات الجلوس الطويلة أمام التلفاز أو األجهزة اللوحية واإلبحار الطويل املدى يف مواقع 

األنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي… وغريها من تقنيات العرص الحديث.كام ميكن يف السياق نفسه اكتشاف بعض الحاالت 

املتعلقة بالنقص يف السمع انطالقا من مراقبة األطفال وتعامل املربيات واملربني معهم، مام يستدعي استجابة فورية يف شكل 

تدخل طبي عاجل لتصحيح الخلل تجنبا لتفاقمه وتأثريه عىل قدرة الطفل عىل االستيعاب واالستمرار يف العطاء فيام بعد.

ـ مشاكل متعلقة باالعوجاجات يف العمود الفقري:

ينبغي فحص العمود الفقري للتأكد من عدم وجود أي اعوجاج عىل مستوى فقرات الظهر. وتلعب يقظة املربية أو املريب 

هنا دورا حاسام إذ باستطاعتهام من خالل مالزمتهام للطفل طيلة فرتة وجوده يف وحدة التعلم ومراقبتهام له خالل انخراطه يف 

مختلف األنشطة، أن يكتشفا هذه الحاالت التي أصبحت يف ازدياد مستمر نتيجة ثقل وزن الحقيبة املدرسية يف أغلب األحيان، 

مام يؤدي مع الوقت إىل هذا االعوجاج وما يرتتب عليه من تأثريات سلبية الحقة عىل وظائف القلب والرئتني.

ـ مشاكل النمو عند الطفل:

يتعلق األمر مبراقبة منو الطفل )من خالل تتبع الوزن والطول( للوقوف عىل أي مشاكل تتعلق بسوء التغذية، أو فقر الدم، أو 

السمنة. ويشمل التتبع أيضا البحث عن أي نقص يف النمو سواء كان جسميا-حركيا و فيزيولوجيا و عقليا و راجعا إىل ارضابات 

يف إفراز هرمونات الغدة الدرقية أوغريها، وذلك تجنبا ألي مشاكل قد تؤثر سلبا عىل منو الطفل وذكائه وتحصيله املدريس.

ـ عدم الحصول عىل اللقاحات:

بالرجوع إىل ملفاتهم الصحية املدرسية،  الالزمة  اللقاحات  التأكد من استفادة األطفال من جميع  التدخل هنا  يستهدف 

لتوجيه اآلباء واألمهات لرضورة تحصني أبنائهم ضد األمراض الخطرية كشلل األطفال والكزاز مثال، وأهمية احرتام مواعيد التلقيح 

التذكريي، لالستفادة من منافع التحصني والتلقيح يف تأمني دفاع مناعي قوي ومستديم.

ـ األمراض املعدية:

االنتباه إلمكانية انتقال األمراض الجلدية املعدية وانتشار القمل يف صفوف األطفال خصوصا يف حالة تشاركهم مكان الراحة 

أو القيلولة، مع الحرص عىل مراقبة نظافة األظافر وتعهدها املستمر بالتقليم.

انتشار األمراض،  للوقاية من  التعليمية هنا كبرية وتتطلب عمال دامئا ومنتظام  وتجدر اإلشارة إىل أن مسؤولية املؤسسة 

بالحرص عىل االلتزام بعدد من اإلجراءات التنظيمية وتبليغها للعاملني وكذا اآلباء واألمهات، ونذكر عىل سبيل املثال اإلجراءات 

االحرتازية الواجب العمل بها يف حالة تغيب أحد األطفال لدواعي املرض، ويتعلق األمر مبطالبة األرسة بتقديم شهادة طبية أو 

تقرير طبي مشخص للمرض ومعلل لسبب التغيب، مع إجبارية إرسال األطفال املصابني بأمراض معدية إىل منازلهم ملحاولة 

عزل املرض وتجنب انتقاله لباقي األطفال.
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 ونؤكد ختاما عىل أهمية االنفتاح عىل األرسة، واإلبقاء عىل أوارص التواصل قامئة دامئا لتزويدها باإلرشادات الصحية املتعلقة 

بكيفية تعرف عالمات وأعراض اإلصابة باألمراض، وكذا سبل الوقاية والتدخل يف حالة اإلصابة يف صفوف فرد من أفراد العائلة.

ـ غرس »ثقافة« غسل اليدين لدى أطفال التعليم األويل

يتعامل الطفل يوميا، داخل فضاء التعلم وخارجه، مع مواد مختلفة ويجد نفسه يف مواقف متعددة قد يكون معرضا يف 

أغلبها لعوامل تلوث وتهديدات صحية، نتيجة استخدامه املتكرر ليديه وملسه لألشياء واألسطح واألشخاص، لذلك ارتأينا التعرض 

يف هذه الفقرة لهذا املوضوع والتفصيل فيه، مساهمة منا يف توجيه العامالت والعاملني بفضاءات التعليم األويل إليالء هذا 

املوضوع العناية الالزمة عرب تقديم التحسيس والتوعية أوال، وبرمجة األنشطة والورشات التطبيقية العملية ثانيا، كل ذلك من 

أجل تسليط الضوء عىل اإلجراءات الواجب اتخاذها لتجنب وقوع الطفل يف املرض والتقاطه للعدوى.

صحيح أن عملية غسل اليدين عملية بسيطة غري أنها أكرث الطرق نجاعة ملنع التقاط أصناف كثرية من األمراض، ليس يف 

املدرسة فقط بل يف البيت وأماكن اللعب والشارع وحتى املستشفيات. فاليدان النظيفتان متنعان انتقال البكترييا والفريوسات 

من شخص إىل آخر وتقلصان بالتايل من احتامل اإلصابة بأمراض اإلسهال والتهابات الجهاز التنفيس الحادة، والتي تتسبب سنويا 

يف مقتل أكرث من 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة. فغسل اليدين باملاء والصابون، خاصة بعد استخدام الحامم وقبل تناول 

الطعام، يساعد عىل الحد من تفاقم أمراض اإلسهال بنسبة تزيد عىل %40 إال أن هذا السلوك البسيط يف طبيعته والكبري يف 

أثره ال ميكن أن يؤدي الغاية منه إال إذا متت مامرسته بصورة صحيحة ومنتظمة.

ـ »طقس« غسل اليدين والوقاية من األمراض

إذا كان ديننا اإلسالمي الحنيف قد تجاوز، ومنذ أكرث من أربعة عرش قرنا، ما تبذله املجتمعات الحديثة اليوم من جهود يف 

التأسيس لثقافة عاملية مرتبطة بالنظافة وقواعد العيش الصحي السليم، بحيث أنه جعل طقس غسل اليدين إلزاميا الرتباطه 

بأحد أركان اإلسالم الخمسة وهي الصالة، فجعل الصالة ال تصح دون وضوء وجعل غسل اليدين يف الوضوء ركنا ال يصح الوضوء 

بدونه، فنحن أحق من غرينا أن نتفهم موجبات العناية بنظافة اليدين وأن نتمسك بها كعادة من عاداتنا الصحية السليمة، 

وقد جاءت األبحاث الحديثة لتزيك هذه القيم يف ديننا وتبني أن الحرص عىل غسل اليدين يقلل من نسب اإلصابة بأمراض 

األمعاء واإلسهال بـنسبة %31 وأمراض املسالك التنفسية بـنسبة %21، فاأليدي تتالمس يوميا مع إفرازات الفم، األنف، األمعاء 

واملناطق امللّوثة بالبكترييا وعملية غسلها باملاء الجاري والصابون السائل وتجفيفها مبنشفة نظيفة أو لالستعامل ملرة واحدة ال 

يزيل فحسب مسببات األمراض عن اليدين بصورة آلية، بل يقتل أيضا أي بكترييا موجودة عليها قد تتسبب يف اإلصابة باملرض...

• متى يجب غسل اليدين؟

باعتبار هذا الطور من التعليم طورا للتفتح والتنشئة والرتبية بامتياز، فتوجيه الطفل لاللتزام بقواعد النظافة وتعويده عىل 

ربطها بصحته الشخصية وصحة غريه أمر يجب أن يالزم كل مراحل تعلمه عىل امتداد أزمنة هذا التعلم واختالف أمكنته، وفيام 

ييل بعض املواقف واملواضع التي يجب أن ينتبه املريب واملربية إليها ويحرصا عىل تقديم القدوة بخصوص مدى االلتزام بغسل 

اليدين حني مصادفتها :

• قبل األكل وبعده؛

• بعد العطس وبعد تنظيف األنف والسعال؛
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•  أثناء السفر واستخدام االسرتاحات يف القطارات والباصات واملطاعم أو عند التعامل مع الطعام؛

• بعد استخدام املراحيض؛

• بعد زيارة املريض وملسه؛

• عند لبس العدسات الطبية الالصقة وإزالتها؛

• قبل وبعد تحضري األغذية )خاصة بعد معالجة غذاء غري مطبوخ مثل اللحوم، األسامك والبيض( ؛

• بعد تبديل حفاضات طفل استخدم املراحيض؛

• قبل وبعد معالجة شخص أو طفل مريض.

• كيفية غسل اليدين:

قد يكون استخدام املغسلة منذ البداية بالنسبة للطفل صعبا، لذلك يفضل اللجوء يف بدء تعليمه غسل يديه الستخدام وعاء 

بالستييك باعتامد الخطوات التالية:

• ترطيب اليدين مبياه نظيفة.

• وضع الصابون السائل عىل اليدين.

• فرك اليدين جيدا، باطن الكفني وظاهرهام، بني األصابع وتحت األظفار ملدة 20 ثانية.

• غسل اليدين جيّدا إلزالة الصابون مبياه جارية نظيفة.

• تجفيف اليدين مبنشفة نظيفة أو تركهام تجفان يف الهواء.

ـ الوقاية من الحوادث واألخطار:

باملحافظة عىل صحة وحياة  القمينة  العامة  السالمة  تأمني رشوط  منها  والوقاية  الحوادث  تجنب  العمل عىل  يستوجب 

األطفال يف فضاءات التعليم األويل، ويتعلق األمر باالنتباه للمحددات التالية:

اللعب بحيث يحرص عىل عدم احتوائها عىل أي عوائق أو أدوات حـــــــــادة أو  تحري السالمة يف الساحة وأماكن   •
متالشيات قد تعيق حركة األطفال وتعرضهم للسقوط أو التصادم، والتسبب بالتايل بجروح ونــزف لألنف أو بكسور يف 

عظام األطراف أو األسنان وغريها.

• الحرص ما أمكن عىل تسقيف أماكن اللعب التقاء تقلبات الطقس، مع فرشها بنوع خاص من املواد يقي األطفال من 
الصدمات ومينع تزحلقهم مع املحافظة طبعا عىل نظافتها العامة.

• االنتباه لحوادث التسمم املمكن حدوثها داخل مطعم املؤسسة نتيجة التقصري يف نظافة املكان أو العاملني به أو اإلهامل 
املتعلق برشوط التخزين والحفظ ومعهام إمكانية التعرض ألسباب التلوث.

• السهر عىل نظافة وتعقيم خزانات مياه الرشب والقيام مبراقبتها دورياً مع إضافة املواد املعّقمة تفادياً ألي تلوث أو 
عدوى، ويفضل استعامل صنابري الرشب الخاصة التي توفر املاء عىل شكل نافورة مبارشة إىل الفم، للوقاية من تفيش 

العدوى بني األطفال.
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• الحرص عىل مرافقة األطفال إىل املراحيض ومراقبتهم ملنعهم من الرشب من حنفيات دورات املياه والوقاية يف الوقت 
نفسه من السقوط أو التعرض ألي خطر أو اعتداء. 

• االنتباه لرضورة تأمني قواعد النظافة الدامئة يف املراحيض واملرافق الصحية واستخدام املطهرات تفادياً النتشار الجراثيم 
أوقات  األمر خارج  يتم هذا  أن  األماكن عىل  الحرشات يف هذه  لتكاثر  منعاً  الحرشية  املبيدات  الحرص عىل رش  مع 

الدراسة حامية لألطفال من خطرها.

• توفري اإلنارة الالزمة داخل الصفوف ـ كامً ونوعاً ـ لتأمني الرؤية الواضحة تجنباً ألي إصابات يف النظر.

• السهر عىل تهوية الصفوف دورياً للمحافظة عىل نقاء الجو وجفافه بها، تجنبا إلصابة األطفال مبشكالت يف الجهاز التنفيس 
مرتبطة بالرطوبة وحرشات الغبار أو العفونة املمكن أن تتواجد بالفصول.

• التأكد من سالمة الطاوالت ومقاعد الجلوس وتوزيعها بشكل ال يعيق حركة الطفل ويحافظ عىل صحة عموده الفقري، 
ألن أي وضعية جلوس بطريقة خاطئة قد تعرض الطفل إلصابة سلسلة فقرات ظهره باالعوجاج، كام يحصل أيضاً مع 

الوزن الزائد للمحفظة عندما ينوء الطفل تحت ثقلها.

• إذكاء الوعي بأهمية الرياضة بتخصيص حصص يومية للنشاط البدين يتم فيها القيام بأنشطة متنوعة )تنافسية وغري 
تنافسية( تتناسب مع احتياجات الطفل واهتامماته وقدراته، وينخرط فيها ليس فقط األطفال بل حتى املربون وأولياء 

األمور ترسيخا لثقافة الحفاظ عىل الجسم واختيار أسلوب العيش الصحي.

• احرتام رشوط السالمة فيام يتعلق بالنقل املدريس.

ـ دور املربية واملريب: 

البيئة املدرسية يجعل منها أنسب األماكن للتنشئة والرتبية واكتساب  إن قضاء الطفل فرتة كبرية من مرحلة طفولته يف 

املعارف وتطوير املواقف املرتبطة بالخيارات الصحية وزيادة مستويات الوعي واإلدراك. فإذا كان فضاء التعلم يحتوي الطفل 

مكانيا فاملربية واملريب يحتويانه عاطفيا ويقدمان النموذج العميل اإليجايب الذي يقتدي به، ويؤثران بشكل مبارش وقوي يف منط 

حياته وتعلمه. فرتكيز املربني عىل إشباع حاجات الطفل املختلفة واعرتافهم بكيانه وتوجيههم مليوله يف االتجاه الذي يساهم يف 

صقل قدراته وبناء شخصيته، يجعل الطفل يعتمد درجة رضا املربية واملريب عىل ترصفاته كمقياس ملعرفة مدى فعالية ترصفاته 

وصحتها، وهو ما يجب أن نستثمره إيجابيا يف تحديد مالمح شخصيته وتوجيهه يف االتجاه الذي ينأى به عن القصور والخلل 

ويعزز بناءه بناء سليام بأساس متني قوي قوامه سهولة التكيف وحسن الترصف.

لذلك؛ فإن جعل برامج التعليم األويل تقوم عىل أسس تربوية وفلسفية ونفسية واجتامعية مل يكن مجرد اختيار منهجي 

وتقني محدد بتبعية هذا الطور من التعليم يف فلسفته ملنظومة الرتبية والتكوين، بل هو اختيار تربره طبيعة العمليات التي 

تتم يف بنية التعليم األويل ونوع العالقات والتفاعالت بني كل مكوناتها، يف انسجام مع الحاجة إىل توفري بيئة تربوية حاضنة 

قريبة من بيئة الطفل األرسية. 
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ومن هذا املنطلق، فإن تكوين فئة املربيات واملربني عامل حاسم يف تحقيق ما سطرناه من أهداف لهذا الطور من التعليم، 

فمن خالل التدقيق يف تكوينهم األساس وتطعيمه بالتكوين الذايت واملستمر، نزيد يف قدراتهم وننمي كفاياتهم املهنية مبا يضمن 

الرتبية  أهداف  تحقيق  إىل  املدخل  كان  أطفالنا وطفالتنا.ولهذا  النهاية عىل  بالنفع يف  ويعود  الرسمية  للتوجيهات  تنفيذهم 

الصحية للطفلة والطفل هو زيادة قدرات العاملني بفضاءات التعليم األويل عىل التثقف والتثقيف الصحيني من خالل تنظيم 

دورات تكوينية وتدريبية تتناول أساليب وطرق التثقيف الصحي وتقوم عىل االنخراط يف ورشات تطبيقية وعملية تستهدف 

التعامل مع اإلصابات، ورصد األمراض والتعرف عىل  مواضيع مختلفة كرشوط وأساسيات تقديم اإلسعافات األولية، وكيفية 

أعراضها،وقواعد التغذية الصحية والنشاط البدين، ملساعدتهم عىل اكتساب ما يلزم من معارف وردود أفعال ومهارات التخاذ 

قرارات مستنرية، وإتباع سلوكيات صحية تنعكس إيجابا عىل قدرتهم عىل تهيئة الظروف املالمئة الستفادة الطفل من عيش 

مدريس صحي.
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