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،(٢٠٠٦ – ٢٠٠٣) مصر في املبكرة" الطفولة تنمية "مشروع جزء من املطبوعة هي هذه
منظمات  لدعم اخلليج العربي وبرنامج والتعليم، التربية وزارة بني بالتعاون تنفيذه مت الذي
بينهم  اتفاقية تعاون توقيع على بناًء بالقاهرة، اليونسكو ومكتب (األجفند)، املتحدة األمم
في املبكرة الطفولة تنمية بناء "مركز االتفاقية هذه ومت مبوجب بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١.

به. امللحقة النموذجية والروضة أكتوبر التعليمية/٦ مبارك مدينة في املقام مصر"

املركز  استعان في تأسيس الذي بالقاهرة اليونسكو مكتب إلى املشروع تنفيذ ومت توكيل
بخبراء متخصصني املطبوعات وإعداد مع الطفل، العاملني وتدريب النموذجية، والروضة
جانب  إلى واألجنبية العربية  األقطار  من دوليني وخبراء املصرية اجلامعات  أساتذة من

فيها. األطفال لرياض العامة واإلدارة مصر في والتعليم التربية وزارة في املسئولني

تبلور  لتسجيل ما على إعدادها نص املشروع التي األربع واحدة من املطبوعات هنا ونقدم
املشروع. هذا في املنفذة رياض األطفال العمل في تطوير خبرة  من

األربعة هي: املطبوعات هذه
(٢٠١٠ -٢٠٠٥) مصر في املبكرة الطفولة تنمية استراتيجية ·
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مصر في املبكرة الطفولة وتنمية مشروع تطوير
بالقاهرة) اليونسكو مكتب األجفند/ والتعليم/ التربية (وزارة
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بديال ليس األطفال رياض معلمات يدي بني إعداده ليوضع مت الذي أن هذا الدليل إلى اإلشارة جتدر البداية في
التدريب وإعادة التدريب عن هو ببديل وال املرحلة، هذه معلمات لكل كضرورة املطلوب املهني اإلعداد عن
يشرح أنه حيث من والتدريب لإلعداد ومساند ومساعد مرشد األول املقام في هو وإمنا العمل، فترات خالل
بذلك وهو الروضة. سنتي في املطلوبني والتعّلم النمو  حتقيق  أجل من املعلمة تتبعها التي العملية اخلطوات
القاعة وخارج داخل األطفال مع تصرفها وطريقة اليومية العملية مهامها بالتفصيل ويصف املعلمة دور يوضح

كمجموعة. أو معهم فرادى عند االجتماع األمور أولياء ومع

الذكاءات تبرز التعليمية وفيها العادات الروضة تؤسس أن مرحلة هي فيها شك من يعد هنالك لم التي واحلقيقة
كما واحلركي والصحي اجلسمي النمو في حرجا األكثر املرحلة هي كذلك (جاردنر). وضحها املختلفة التي
تكوين في أيضا حرجًا األكثر هو أنها كل ذلك من واألهم النشط. التعلم من قواعد استقر فيما معروفًا بات
النفسية/االجتماعية الصفات هي وهذه املبادرة، في والرغبة بالنفس والثقة واالنتماء واالعتزاز باألمان الشعور
االجتماعية الشخصية  عليها خصائص تبنى التي األسس تشكل أنها اعتبار على (أركسون)، أكدها التي

والشباب والكهولة والشيخوخة. واملراهقة املتأخرة الطفولة في النمو التالية— مراحل السوّية في

مرحلة الروضة، في للتلقني محددة ومحاور مواداً ومعلومات ال يقدم فإن الدليل احلقائق التربوية من هذه انطالقًا
بيئته في مما يستقي كيف يتعلم بل دراسية وحقائق ومعلومات مواد يتعلم الروضة ال مرحلة الطفل في أن إذ
من الطفل يتعلمه ما ينبع  أن يجب الروضة لنفسه. وفي مرحلة اختاره ذاتي لتحقيق منو وتعلم من خبرات 
الرياض، األطفال على حد سواء وفي جميع لكل لتلقن محددة معلومات وضع من جدوى وال بيئته اخلاصة،
فمثال واحدة. في بيئة الطفل مع تعيش املعلمة التي يد في يبقى أن يجب التعليم مفردات اختيار في فالقرار
حول تتمحور مفردات للتعليم املعلمة تختار أن ميكن احلياة، وسيلة يشكل البحر حيث شمالي سيناء، في
أقاصي وفي للحياة». مصدر «البحر اسمه يكون محورا للتعلم قد متثل والتي (األسماك)، أو (البحر) موضوع
تدور تختار محاور أن النيل، ميكن في حيز زراعي محدود على ضفتي واملعلمة األطفال يعيش حيث الصعيد،
وكل ما غني». زراعي مورد النيل «نهر محوراً اسمه (القصب)، فيكون أو (الطني) أو (النهر) موضوع حول
توضيح إلى الدليل هذا بتطبيقها. ويسعى وكيف تقوم أو احملاور تختار املضامني هو كيف تعرفه أن املعلمة على
إلى روضة من تختلف التي احملاور الختيار العمل فريق مع تتعاون كيف لها ويشرح به، القيام املعلمة على ما
اهتماماتهم من مواضيع إليها وتضيف األطفال مع احملاور تناقش هذه كيف ثم الروضة، بيئة باختالف أخرى
لهذه وضعه مت الذي العمل منهج احملاور لتحقيق مضمون مع التعامل كيفية لها ذلك يبني وبعد وتساؤالتهم،

املرحلة.

األساسي، التعليم مرحلتي في فقط ليس للتعّلم الطفل إعداد هي رياض األطفال في أهدافنا أهم وتبقى هذا
مبادئ الطفل تعليم مفهوم أن املعلمة جتد وقد احلياة. مدى للتعلم استعداداً أيضًا بل واإلعدادي، االبتدائي
أو السائد املفهوم عن هذا الدليل في يختلف وغيرها، والعلوم واحلساب والكتابة القراءة املدرسية، أي  املواد
في ومنهجنا والتلقني. من التعليم يتطلبه في مصر ككل واملجتمع األمور أولياء زال ما الذي التقليدي املفهوم

ومغاير. هو مختلف املرحلة هذه
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ملخصا للمضمون يقدم للمعلمة، ثم بالنسبة املهمة التربوية واألهداف املبادئ أهم بتحديد الدليل هذا يبدأ
أن يجب املعلمة أن باعتبار بني سنتي الروضة، املضمون في وقاطع فاصل حتديد دون الروضة في سنتي التعليمي
كما الثقة بالنفس، ويفقد فيحبط مستواه من للطفل ما هو أقل تقدم وأال قدراته، حسب طفل كل مع تتعامل
ثم للهرب منها. مرضية غير طرق عن التعليمية ويفتش العملية مستواه فيمّل من أعلى هو ما له أال تقدم عليها
حاجة لدى الطفل هو البيئة استكشاف أن كيف مبيًنا واملشروع، مزايا التعليم بطريقة احملور بشرح الدليل يقوم
الصحيح املسار على الطفل يضع العلمية التربوية بالطرق االستكشاف وأن األساسية، التنموية حاجاته من

املستدامة. التعليمية للعملية

املهام بالتفصيل موضحًا لها، والتخطيط واملشاريع احملاور مواضيع اختيار في املعلمة دور على يؤكد ذلك وبعد
على الطفل مساعدة أجل من الدراسي اليوم أثناء بها  تقوم أن  املعلمة على يجب التي والروتينية  التعليمية 
طريقة بشرح وينتهي أسر األطفال. مع بّنـاءة عالقة  إقامة في يناقش دورها ذلك وبعد االستكشاف والفهم،

الدليل. هذا التي أقرها التربوية واألهداف املبادئ مع تتماشى الطفل منو لتقييم وآليات

ليلى أ. وبإشراف للتعليم) مبارك (مدينة النموذجية الروضة معلمات من مؤلف عمل فريق الدليل هذا أعد وقد
املبكرة. الطفولة تنمية مشروع خبيرة لبابيدي،

غالم غادة د.
التربية برامج أخصائي

بالقاهرة اليونسكو مكتب
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من الدليل هذا بداية في بد وال املنهج املطور. عليها نص كما التعليمية الدليل من املبادئ والفلسفة هذا ينطلق
وهي: املبادئ الهامة بالنسبة للمعلمة، مبلخص التذكير

يتعرض التي اخلبرات ونوعية البناء اإلنساني. أساس فهي ذاتها، مهمة بحد عمرية املبكرة مرحلة الطفولة (١
مرحلة ليست بالتأكيد التالية. وهي منوه مراحل حياته في نوعية أساس تشكل املرحلة هذه الطفل في لها
في بدء التطور مرحلة هي بل التالية. منوه تعّلمه في مراحل عليه مقرر الطفل ما هو تلقني في لإلسراع
ما مع تفاعلها من خالل وتنمو تتطور شخصيته. والطفل حياة خصائص حياته كإنسان، وبدء تشكيل
وتوجه وضع أسس متينة مرحلة هي املبكرة الطفولة وممارسات. وأفكار وطبيعة وأشياء ناس من بيئتها في
في احلياة كل مراحل في إحداث التعّلم والنمو على املساعدة شأنه من الذي التفاعل هذا لنوعية سليم

املستقبل.
جدل ال النمو حقيقة أوجه خاصة، فتكامل الروضة وفي عامة، العملية التعليمية في األساس هو التكامل (٢
النفسية إليهما يضاف توأمان هما صحيحة، وحكمة مقولة الصحيح» اجلسم الصحيح في «العقل فيها.
ما موضوع حول املعرفة تكامل إضافة ميكن املنطق وبنفس الصحيحة. االجتماعية الصحيحة، والعالقات

بعد. فيما سنرى تعليمي كما محور حول أو
هذا أن إال بهذا املعنى، متشابهون األطفال إنسانية متشابهة، كل واحتياجات خصائص املبكرة للطفولة (٣
إلى املتشابه اخلارجي بالشكل كاالختالف  متاما، مختلفة وخصوصيات درجات وتفاوت بل له التشابه
تعرف هل ولكن األطفال. لدى الشعر ألوان في تفاوت هناك أن حول خالف، مثال، ال درجة كبيرة.
التعّلم وقدرات واملهارات امليول وفي الذكاء نوع في مالحظتها يتوجب عليها التي االختالفات املعلمة
خاصة ومعاملة خاص تفهم إلى ويحتاج األخرى الوحدة عن مختلفة متكاملة وحدة طفل كل وأمناطه؟
ما منذ وضعها، بل نحن نبتكرها لم التسمية هذه أطفال». «روضة في أننا دائما ولنتذكر من املعلمة.
«نحن قال: املبكرة. للطفولة الدراسية «فروبل»، مؤسس الفصول املربي األملاني ونصف، قرن من يقرب
روضة في نحن الطريقة. بنفس املزروعة احلبوب كل مع ونتعامل نزرع حقول القمح من حقل في لسنا
كثيرة ومياه شمس إلى حتتاج خاصة، واحدة لعناية حتتاج زهرة وكل كالزهور. فيها حديقة. األطفال أو
أن إلى يومية لعناية يحتاج اآلخر وال يحتاج لرعاية دائمة والبعض ينمو والبعض ومياه أقل ظل وأخرى إلى

أزره». يشتد
بوضع االنكليزية التجربة باللغة يسمونه – بالتجربة إال معنى له ال املبكرة الطفولة في مرحلة والنمو التعلم (٤
والعمل. اللعب خالل من تأتي خبرة من يكون التعلم بكلمة أخرى .(hands on experience) اليد
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كان ومن ثم خبرة عملية. في يتجسد أن رمز إلى مجرد هذه املرحلة يبقى في الطفل يسمعه الذي فالكالم
املرحلة. هذه في التعلم أداة اللعب

أهمها: من روافد من عدة يأتي املرحلة هذه في الوجداني النمو (٥
بالنفس. الثقة تبني التي واإلكراه، العنف عن البعيدة اإليجابية املعاملة n

باألمان واالنتماء. الشعور يبني الذي والتشجيع املستمرة املساندة n

تلقني. (من  دون والعادات القيم منها حيث يستوعب الطفل الشفوية اخليالية والقصص األطفال أدب n

الصعاب يواجه حسن الذي والشاطر - كالمك» سبق سالمك تقول: «لوال التي الغولة أمنا أشهرها
الهدف). الوصول إلى في سبيل رحب بقلب

املبادرة. على يشجع الذي الصعوبات، مواجهة عند البدائل على العثور n

مبادراته، وممارسة جتربة الطفل فيها يستطيع فرص إلى يحتاج املرحلة في هذه االجتماعي/النفسي النمو (٦
ويستكشف. يلعب ألن يحتاج وبالتالي عليها. قادرا نفسه يجد التي املسئولية وحتمل استقالليته،

وأتراب. كبار من ناس حوله من عقل الطفل بعقول يأتي نتيجة احتكاك املرحلة هذه في النمو الفكري (٧
اإلنسان. ذكاء لنمو أساس هو املرحلة هذه في وصغارا، الناس كبارا مع الفكري والتفاعل

وهي: تعاملنا مع األطفال في بها التمسك من ال بد قيم هنالك (٨
األديان  بني تتضمن التعايش التي والدينية، االجتماعية وقيمها دائما املتطورة العربية بثقافتنا االعتزاز n

األخرى. الثقافات واحترام
أي  في إليهما املوكلة  األدوار  وفي التعلم فرص في بينهما التمييز وعدم والبنات البنني املساواة بني n

في املدرسة. ما تتعلمه بأهمية للبنت احلياتية املهمات ربط اجلاد على نشاط أو مهمات، مع التركيز
الصواب. الذي يتبعه يكون باخلطأ التعلم بعض وأن التعلم جائز أثناء اخلطأ أن قبول مبدأ n
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وحساب، وكتابة قراءة االبتدائية من املدرسة مقررات الروضة طفل تعليم يجوز ال أنه التربية اليوم خبراء يرى
سنوات الروضة ليس له في التعليم أن ال يعني هذا أن إال منظما. أو لعبا حرا يلعب أن يكفي الروضة طفل وأن

معامله. بتقدمي أهم الدليل هذا املطور، وسيكتفي املنهج في بالتفصيل ورد املضمون هذا محدد. مضمون

قد الفاصل أن هذا إذ والثانية. األولى الروضة بني الصعوبة إبراز الفاصل في إلى هذا الدليل لن يتعرض وكذلك
في الروضة الثانية يعاد األولى يقدم في الروضة مما فإن الكثير كل وعلى أخرى. أطفال إلى مجموعة من يختلف

واإلتقان. والتعمق التفصيل من شيء مع

أساس وضع يهدف إلى ملعلمة الروضة الدليل هذا في التربوي املقترح األسلوب أن إلى اإلشارة من بد وهنا ال
 ٤-٦ سن بني فيما األساس هذا يبنى أن املستحسن التعليمية النظامية. ومن العملية عليه مستقبال تبنى تربوي
اخلامسة بل اخلامسة، سن قبل األولى الروضة في االلتحاق الظروف لهم ال تتيح األطفال بعض كان وملا سنوات.
كل على يحتاجونه إنهم بل األساس، هذا بناء إلى بحاجة يعودوا لم أنهم يعني ال فإن هذا أحيانا، وسبعة شهور
طفل، قبل كل أن هو الهام واملبدأ األربع. سن طفل يتطور مما بأسرع يتطورون قد أنهم وكل ما في األمر حال.
بنفسه وبقدرته الثقة يختبر وأن وتفهم، بوعي بيئته استكشاف يتعود ألن النظامي، يحتاج للتعليم يتعرض أن

الذاتي. والتعلم التطور على

يجب مضمونها التعليمي الذي توضيح أجل مفردات، ومن هي سبع األطفال رياض ملنهج األساسية واملفردات
تقدمي ضرورة على التأكيد وينبغي يلي. فيما باختصار نحددها سوف الروضة سنتي في للطفل يقدم أن
الطريقة عن نتكلم عندما سيتضح كما منفصلة، مواد إلى مقسمة وغير متكاملة بصورة السبعة املنهج مفردات

هي: املفردات هذه واملشروع بالتفصيل. التربوية واحملور

اللغة العربية (١

مستوى وعلى رفع والتحدث والفهم على االستماع الطفل قدرة إلى تطوير الروضة في العربية اللغة تعليم يهدف
يتطلب: وهذا البسيطة. واملكتوبة مع اللغة املقروءة املستطاع قدر لتتساوى احملكية اللغة

(احملاور  تنويع املوضوعات خالل من الطفل يعرفها التي العربية اللغة مفردات عدد زيادة إلى السعي n

الصحيحة احلروف العربية نطق على الطفل تشجيع على مع احلرص الروضة، تثار في التي واملشروعات)
املتنوعة باملفردات احملكية الطفل إثراء لغة وعلى العامة، حروفها لدى تغيرت العامية التي للكلمات
فاملثقف اللغوي العام، مبستواه يرتقي بحيث بالتدريج ذلك ويتم الصحيحة. العربية اجلمل وتركيبات

األمي. من الصحيحة إلى العربية أقرب بلغة يتكلم عادة
الصحيح. فكثير  وتعريفه باملفردات والتعبير بخاطره، يجول والتعبير عما الكالم الطفل على تشجيع n

احملكية. العامية باللغة لها وجود ال املتطورة والتعبيرات املفردات من
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له. حدثت واقعة أو سمعها قصة سرد إعادة مهارة تطوير n

لزم إن وإعادته يسمعه ما فهم ضرورة على والتأكيد والصغار – الكبار للغير- االستماع مهارة تطوير n

األمر.
التنفيذ. مراحل من سلسلة التي تتطلب املعقدة أو املعلومات تنفيذ تطوير مهارات n

كتاب. من له املدرسة، ٌتقرأ قبل أدب األطفال لسن ما من قصة االستماع إلى n

خالل تنمية  من وذلك القراءة. أصول  يتعلم أن قبل والقراءة الطفل بني وممتعة إيجابية عالقة تنمية n

املهارات التالية:
املكتبات املنتشرة  من طفل مكتبة أو الكتب من صغيرة مجموعة تكون (قد الكتب بني التنقيب n

حرية في تقليب صفحاته أو مع املجموعة إليه االستماع يريد الكتاب الذي واختيار مصر) في
واستقالل.

فيه. يعجبه لم أو أعجبه عما والتعبير قصته إلى استمع كتاب مناقشة في االشتراك n

بوقائع  الكتاب في الصورة يربط بحيث صفحاته تقليب مع كتاب من قصة بسرد االستمتاع n

القصة.
ترافق  البسيطة التي الكلمات وعلى بعض أمامه كلمات ترددت في األحرف بعض على التعرف n

الصور.
ورساما. وكاتبا عنوانا للكتاب أن إدراك n

املعلومة. وكتاب القصة كتاب بني الفرق إدراك n

في املكتبة.  التصرف اإلملام بأصول n

التالية: تنمية املهارات خالل من وذلك الكتابة، على تعريف الطفل n

خشب،  قطعة شجر، ورقة (فرشة، أخرى تلوين أداة أي أو بالقلم التلوين أو الرصاص بقلم الرسم  n
الخ..).

اخلطوط بطريقة مطلوبة منه. رسم n

جيد  منو إلى التوصل بغرض مبهارة الدقيقة األلعاب وتركيب اخلرز، ولضم  العجائن،  تشكيل  n
يديه. لعضالت

أن  الكلمات ميكن فهم أن قد أنه إلى يشير مما والكلمات، وبعض األحرف كتابة اسمه محاولة  n
بالكتابة. لها يرمز

أو غيرها) فرنسية أو (إنكليزية اللغة الثانية (٢

انتقال فمبدأ أخرى. إلى لغة من لالنتقال قابلة مهارات معظمها في العربية اللغة بتعلم املرتبطة اللغوية املهارات
وتقرأ  الثانية تكتب اللغة أن في طبعا االختالف ويبقى معروف. تربوي مبدأ (Transfer of Learning) التعّلم
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يتعلمها أن الروضة على طفل التي اللغة الثانية مفردات كذلك فإن أيضا. اجتاه مختلف وفي مختلفة بأحرف
حد متطورة إلى حصيلة الروضة طفل عند أن حصيلة اللغة العربية جند األحيان، بينما معظم في الصفر من تبدأ
سلطة ومشروع روضتي، محور مثل البسيطة املواضيع من خالل الثانية اللغة تعليم البداية في تكون ما، ولذلك
العروسة، (الكرسي، العربية لديه باللغة معروفة الثانية باللغة على مفردات الطفل تعريف ميكن الفاكهة، حيث

بعد). الثانية باللغة عليها يتعرف ولم يعرفها بالعربية التي الكلمات من وغيرها املوز البرتقال،

يلي: ما الثانية إلى تعليم اللغة ويهدف
في  اللغوية األفعال وبعض واألعمال املهن بعض إدخال (يجب الثانية باللغة املفردات من عدد تكوين n

املفردات). هذه
له. السليم والتقليد الثانية باللغة النطق إلى االستماع مهارة تطوير n

املفردات. هذه من جمل قصيرة على تكوين الطفل قدرة تطوير n

سوية. بطريقة وتقليبه الثانية باللغة بكتاب االستمتاع على الطفل مساعدة n

الكلمات  وعلى بعض أمامه كلمات ترددت في األحرف بعض على يتعرف على أن الطفل تشجيع n

الصور. التي ترافق البسيطة
الثانية. باللغة للكتب والرسامني واملؤلفني الكتب بعض أسماء الطفل على تعريف n

الكتب  بني وغيره البيوت وشكل املعيشة طريقة في الثقافية الفروق بعض مالحظة مساعدة الطفل على n

واخلصائص والعادات والقيم يراها التي هذه الفروق وعلى مناقشة الثانية، باللغة والكتب العربية باللغة
مقبول. والغير املقبول منها بها، املرتبطة اجلغرافية

الثانية. باللغة األخرى األحرف بعض ونقل األحرف بعض كتابة محاولة n

اسمه.  كتابة ال سيما الكلمات، بعض كتابة محاولة n

احلساب مفهوم (٣

أن: هي تعلمها املطلوب احلسابية املهارات
الصفات التي  معددا وتفسيرها، بعملية التصنيف أن يقوم ويستطيع التصنيف، معنى يفهم الطفل  n

التصنيف. عليها بنى
فصلنا  (عندما التصنيف قبل واضحة تكن إلى حقائق لم الوصول على يساعده التصنيف أن يفهم  n

احلمراء). أكثر من األخشاب أن األخشاب الزرقاء لنا اتضح الزرقاء عن احلمراء األخشاب
واألطوال). واألحجام (السعة اليومية احلياة في القياس استعمال على يتعرف n

به. احمليطة البيئة في عليها التعرف ويستطيع واملكعبة، البسيطة املسطحة الهندسية األشكال يعرف n

واستعماالتها. البيئة في وجودها وعن الهندسية األشكال عن التحدث يستطيع n

مختلفة.  بطرق العد مفردات مع التعامل ويستطيع العشرين إلى األقل على العد يعرف n
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مساعدة أخرى. أدوات أو يديه أصابع مبساعدة عقله العشرين باستعمال حتى األعداد ويطرح يجمع n

بالكل. ويربطه اجلزء يفهم معنى n

احلاسوب استعماالت جهاز (٤

املعلمة، إشراف حتت البداية معه في تعامله ويكون وجد، إن احلاسوب (الكمبيوتر) جهاز يتعامل الطفل مع
بهدف أن يتعلم ما يلي:

واستعمال  املطلوب البرنامج واختيار الكمبيوتر (فتح الكومبيوتر لتشغيل األولية املهارات يتعرف على n

الكمبيوتر). وقفل والطابعة املاوس
وتخزينها. امللفات فتح على قادرا يصبح n

اللعب  أو إلى أو معلومة فيه صورة إلى الوصول أجل من الكمبيوتر مع الديسك ويفتحه على يتعامل  n
الديسك. هذا يحملها بلعبة

الكومبيوتر  ممن استعملوا يخزنه زمالؤه ما ويحترم عليه احلفاظ أجل من الكمبيوتر مبسئولية يتعامل مع n

قبله.
احلياة اليومية. في جدا اليوم أصبحت مهمة التكنولوجيا أن يفهم n

االجتماعية العلوم (٥

التالية لديه: املهارات تطوير خالل من يكون االجتماعية العلوم على الطفل تعريف
ويسرد تاريخ حياته. املاضى في حدثت له أمورا يتذكر n

ويدرك  احلاضر، الوقت في نشاطاتهم عن تختلف املاضي في للناس والعملية النشاطات احلياتية أن يفهم n

في املعلومات وتخزين البيوت إنارة وطريقة املواصالت في والتقدم (التغيير احلياة. سنة هو التغيير أن
الخ). احلاسوب... جهاز وعلى األدابير

مدرسته.  ملبنى اخلصوصية والصفات املدرسة مبنى في يعرف التقسيمات n

موقع بلدته. من والبعيدة القريبة خريطة مصر والبلدان وعلى للعالم بسيطة خريطة يتعرف على n

املناسبات. وتاريخ هذه بها املرتبطة والعادات احمللية واملواسم األعياد يعرف n

تفسير  ويحاول كثيرا، أو قليال تختلف قد املتنوعة آراء وأفكار احمللية املجتمعات في أن للناس يفهم n

وتفهمها. االختالف هذا أسباب
فقط وإمنا  أخذا ليس هذا االنتماء أن ويفهم ووطن، ومجتمع، ألسرة، ومدرسة، االنتماء معنى يعرف n

وعطاء. أخذ هو
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العلوم الطبيعية (٦

يلي: الطفل مبا توعية ومن أهم أهدافها
نوع.  لكل اخلصائص وبعض أنواعه وبعض النبات على يتعرف n

غذائية. فائدة والفاكهة للخضار أن ويعرف النبات من نأكله ما يعدد n

واإلنسان. بالطبيعة احليوان وأنواعها وعلى عالقة احليوانات على يتعرف n

الطبيعية  بيئته في وجدت إذا ذلك من واجلزر (وأكثر والبحار واألنهار األرض والفضاء يتعرف على n

الخ...). املرجانية الشعب الرأس، اجلزيرة، شبه –

مع  اجليد التعامل وضرورة معنى ويفهم حولهم، من الطبيعية البيئة مع الناس تعامل كيفية على يتعرف  n
الخ...). وعلى الشجر املاء على واحلفاظ الصف في النفايات جتميع البيئة. (بدءا من

منها (خشب،  صنعت التي املواد حسب األشياء تصنيف ويستطيع املختلفة وصفاتها املواد على يتعرف n

بيئته). مما في وغيرها بالستيك، معدن، ورق،
املغناطيسية. وغير املغناطيسية املواد بني يفرق أن يستطيع n

الخ...). الطفو، الذوبان، (التبخر، البسيطة العلمية بعض املفاهيم معنى يعرف n

الفنون (٧

الذات. عن التعبير وسائل من وسيلة يعتبر منها كل متعددة، الطفل لدى تكوينها املطلوب الفنية املهارات
والنفسية/ الفكرية قدراته تكوين على الطفل تساعد بالكالم، الذات التعبير عن إلى باإلضافة املهارات هذه

هي: الفنية املهارات هذه وأهم واجلسمية. احلركية القدرات تكوين على يساعد بعضها إن بل االجتماعية،
األصابع،  (قلم، فرشاة، مختلفة وأدوات متنوعة ألوان باستعمال محدد، والغير والتلوين التلقائي الرسم n

وغيره). ورقة مطوية، شجرة، غصن
جديدة. ألوان مع األلوان بحرية، وخلطها لتكوين التعامل n

أو  موضوع عن التعبير أجل من أو من أجل تكوين شيء جميل واللصق بالقص فنية تكوينات إنتاج  n
قصة.

بفكرة. أوحت إليه أو الطفل أعجبت رسمة أو صورة على وصف القدرة n

والتقطيع. والتكوين أدوات للرق باستعمال وأحيانا واألصابع باأليدي املتنوعة تشكيل العجائن n

اإليقاعية. واحلركة واألغاني باملوسيقى االستمتاع n

تصدر إيقاعا. أدوات على والنقر والتصفيق بالرقص املوسيقى مجاراة n
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الشائعة. الكبار أغاني الثانية وبعض بالعربية واللغة أطفال أغاني يغني n

األدوار. وبتقليد اإليهامي يندمج باللعب n

بسيطة. متثيلية دور في أو ميثل قصة n
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عملياتها في البيئة  أهمية على تأكيدا جند الروضة، في التربوية الطريقة حول يجري الذي الكالم كل في
تربوية بيئة تهيئة لذلك وجب فيها. يجده مما اكتشافها ويتعلم إلى ويسعى ببيئته فالطفل يهتم التعليمية.
البيئة الدليل بالتفصيل كيفية تنظيم هذا يشرح سوف التالي الفصل داخل قاعات الدراسة. وفي في سليمة

قاعات الدراسة. في داخل املرحلة هذه طفل منو على احملفزة األركان أو التربوية

إن كان األوسع. الشاملة بيئته ابنة أو ابن أيضا هو وإمنا الروضة، داخل في يجده فيما تنحصر ال الطفل ولكن بيئة
املكتظة املدن وفي الزراعة، عن يتساءل زراعية بيئة في عاش وإن البحر، عن يتساءل فإنه البحر من قريبا يعيش
جغرافية بيئات من هناك ما آخر إلى والواجبات، احلقوق واحترام الناس مع التعامل وعن املواصالت عن يتساءل

مصر. أنحاء كافة في واجتماعية

احملور طريقة

املنهج مبوضوع  محتويات تربط لذا استكشافها، في ورغبته الشاملة ببيئته الطفل اهتمام تستغل احملور طريقة
واللغة الثانية، العربية، اللغة الطفل تعلم «املوضوع» أو هذا احملور خالل ومن باالستكشاف. جدير البيئة من
االستكشاف على تساعده بذلك وهي وفنيا. لغويا الذات عن والتعبير والطبيعية، االجتماعية واحلساب، والعلوم

لديه: وتنمي الذكي املنظم،
واملتكامل. الواضح واالستيعاب الذاتي التعلم عادات .١

متعلم. كإنسان يحيط به ما مع يتعامل ألن والنفسية العقلية القدرة .٢
أيضا. خارجها في عما ذلك وبعد بيئته في عما استكشاف املزيد في الرغبة .٣

االبتدائية، األولى في املدارس السنوات في أيضا تستعمل التي ،(Thematic Approach) احملور طريقة وتعتبر
لقصورها. عنها مت االستغناء والتي فترة منذ االبتدائي التعليم في املعروفة (الوحدات) التعليمية لطريقة تطويرا
أن اختيار وإعداد فهو بينهما الفرق أما مترابط. موضوع خالل من املقررة باملنهج املعلومات توصالن كلتاهما
من يختارونها املنهج. واضعو الوحدات موضوع باختيار يقوم بينما الطفل، إلى أقرب بطريقة احملور يتم موضوع
أو بيئتهم اجلغرافية واالجتماعية األطفال أي كانت يتعلمها أن يجب معلومات رأيهم في هي عامة مواضيع

اخلاصة. تساؤالتهم

(الناظرة الروضة في العمل فريق مع بالتعاون هي التي تختار، الطفل بيئة في تعيش التي املعلمة فإن احملور أما
التي البيئة في اهتماماتهم يثير ومما األطفال، لدى املواضيع املألوفة من موضوعا للمحور واملعلمات)، والوكيلة
ومرتبطة املنهج مفردات من مستقاة موضوعات تعليمية ستة خمسة أو بتحديد الفريق يقوم ثم فيها. يعيشون
حسابي نشاط بشكل احلساب لتعليم تكون خدمة املنهج—قد املواضيع الفرعية في تكون أي احملور، بفكرة
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اآلخرين آراء نحترم أن  على (االتفاق اجتماعي مبدأ لتعليم  أو مثال) الروضة، غرف (عدد باحملور مرتبط
املبدأ). هذا لتنفيذ املثلى والطريقة

يعبر ذهني» «عصف جلسة في األطفال مع به املتصلة الفرعية احملور واملواضيع مبناقشة املعلمة تقوم ذلك بعد
املواضيع توسيع يجري اجللسة هذه  على وبناء احملور.  موضوع  عن تامة بحرية  تساؤالتهم عن  األطفال فيها

يلي: كما احلاجة، دعت لو تغييرها التعليمية أو

تقرير يتم النتهائه. املقرر والتاريخ احملور عليه تاريخ بدء العمل في ويوضع لوحة على املخطط املوسع يرسم هذا
القاعة. في واضح مكان في املخطط ويعلق بالروضة، العمل فريق اجتماعات من البداية في التواريخ هذه

املشروع

وقد للمحور. الفرعية من املواضيع موضوع حول مجاميع في به األطفال يقوم الذي الفعلي هو العمل املشروع
املشكلة، إلى األطفال  فيلتفت  الروضة في اجلارية املياه تنقطع كأن البيئة في طارئا موضوعا املشروع يكون 
للتساؤل بيئة الطفل يدعو في حدًثا طارًئا يكون قد أو بتنفيذه. الذي يقومون عن احملور بعيدا حللها ويخططون

الطفولة  تنمية ملركز أكتوبر التابعة ٦ روضة التي فيها املنطقة األحمر على اجلراد ظهور حالة في هو كما والبحث
الظاهرة. هذه لألطفال يشرح أن تنفذ مشروًعا املعلمة فاضطرت مصر، املبكرة في

املواضيع
الفرعية

احملور
الرئيسي

موضوع
فرعي

اسم
احملور

موضوع
فرعي
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هي البيئة فهذه الطفل، فيها التي ينشأ التربة هي وثقافة وتقاليد وأشياء ومعتقدات بشر من فيها إن البيئة مبا
يحسها، ونبرة يد ومن ملسة عبوسا، أو وجه يراه أمامه، مبتسما األول من منذ يومه الطفل األولى. يتعلم معلمته
عاش فيها التي البيئة من الكثير تعلم قد يكون الروضة إلى الطفل يأتي وعندما يسمعها. أخرى كالم، وأصوات
قبل. ومن تعوده وتعلمه من نوعا عما مختلفة الروضة بيئة تأتي وقد من حياته. األولى األربع السنوات خالل
سنرى كما املعلمة، احلوار تقع على هذا إجراء ومسئولية مهما، األطفال وأسر الروضة بني احلوار املستمر كان ثم

األسرة. مع بالعالقة اخلاص الفصل في

االجتماعية، البيئة وأن تنمية الطفل، في الوحيد املؤثر ليست الروضة بيئة أن إلى املعلمة نظر نلفت هنا أن ويكفي
التي مع اإليجابيات تتعامل أن وعلى املعلمة قويا. عامال تربويا دائما ستبقى الطفل والثقافة العامة ملجتمع األسرة
معها السلبيات فالتعامل أما اإليجابيات. هذه مع لتتماشى الروضة بيئة فتغير وقبول، بتفاهم املجتمع يفرزها

إذا أمكن. املجتمع ما في تطوير بهدف واإلقناع، النقاش على وقدرة بسعة صدر يكون أن يجب

فريق مع بالتعاون املعلمة، التي تعدها مسئوليات من فهي األطفال قاعات جتمع داخل التعليمية في البيئة أما
الروضة. تتبعها التي التعليمية في اإلدارة املسئولني من املوجهني وغيرهم ومع بالروضة العمل

اخلاصة البيئة في متاح ما هو  يتوقف على القاعة في التعليمية البيئة تتضمنه  ما  أن  نتذكر أن يجب وهنا،
متطلبات منوذجية وهناك األطفال. رياض لقاعات بالنسبة العلم يقررها منوذجية مساحات طبعا هناك للروضة.
ملا منوذجية إلى جانب متطلبات وحدائق. هذا للعب وساحات حمامات أن يلحق بالقاعة من يجب ملا بالنسبة
أن يتوفر إلى ننتظر أن نستطيع ال اليوم ولكننا وخامات. ومعدات وألعاب أركان من القاعات يتوفر في أن يجب

الروضة؟ بيئة في األساسية املتطلبات إذن هي فما الرياض. مدارس كل النموذجي في الوضع

الظروف تعذرت حال في احللول بعض منها لكل ونقدم  الروضة لبيئة  األساسية املتطلبات سنورد  يلي فيما 
هي: األساسية املتطلبات النموذجية. هذه

واملساحة االتساع (١

ساحات في أخرى طفل، وأربعة أمتار مربعة أربعة أمتار مربعة لكل في قاعات الروضة هي النموذجية املساحة
صعب طبعًا ولكنه مثال، والواحات في سيناء البعيدة، احملافظات بعض في متوفرا هذا يكون قد اخلارجي. اللعب

والنجوع. في املدن املكتظة في األحياء جدا

في بل أيضا الناحية اجلسمية من فقط السليم، ليس النمو على تساعد الطفل احلركة احلرة ألن مطلوب واالتساع
هذه املرحلة. في املطلوب السليم النمو يعيق احلركة تقييد وألن أيضا. االجتماعية والنفسية النواحي العقلية
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احللول: بعض

قابل  أرضي مفرش  أي أو حصير أو بكليم عنه واالستعاضة الغرفة  في األثاث بعض عن  االستغناء n

كثيرة. األرض على تنفيذها التعليمية التي ميكن والنشاطات للغسيل.
لذلك. الفرصة سنحت كلما نسبيا املتسع املكان هذا في احلركية باأللعاب القيام n

للحركة. دون داع يتحركون عندما األطفال مع التسامح n

متوفرة خارج القاعة. مساحات أي في أو اللعب ساحات في القيام ببعض النشاطات n

األركان: (٢

تعليمية. وسيلة هي وال تعليمية، طريقة ليست األركان أن على التأكيد من األركان عن الكالم مطلع بد في ال

األطفال. كل رياض في ومتكررة ثابتة تكون ال أن يجب الطريقة التعليمية. فاألركان خلدمة وسيلة تعد هي إمنا
احلديثة الطريقة لتخدم االستعماالت وقابلة للتغيير متعددة بطريقة تعد أن يجب فإنه للتعليم مساندة أنها ومبا

واملشاريع. احملاور طريق عن بالتعليم

القاعات جميع في متوفرة ليست مساحة إلى حتتاج األركان هذه أن ومبا ثمانية. املطور في املنهج األركان املقررة
كل في توافرها يستحسن أساسية أركان هناك أربعة وضع أولويات. من بد فإنه ال األطفال، لرياض املخصصة

قاعة وهي:
التجمع ركن  n

هذه  في يكون أن املفيد من جماعي. بنشاط املعلمة مع ليقوموا األطفال يتجمع فيها التي أي املساحة  
على أمامهم اجلالسة املعلمة حول ملتمني التجمع، وقت األطفال يجلس عليه حصيرا أو املساحة كليما

األرض. على أو كرسي
منطقة للعرض  n

واأللعاب  الصور املعلمة فيه تضع الروضة. في املثار املوضوع أو احملور تغيير مع التي تتغير املنطقة وهي
املوضوع املطروح. في األطفال اهتمام تثير التي الطبيعة املجلوبة من واملواد

اللغة وفنون الكتاب ركن  n
واحد  يكون هذا الركن رف أن وميكن في مبنى الروضة. مكتبة كان هناك لو حتى أساسي وهو ركن
أو احملور مع لتتماشى وأخرى تتغير ثابتة، كتبا ويتضمن الكراسي الصغيرة وبعض ومنضدة للكتب
ممارسة ليجربوا األطفال يستعملها وأقالًما وأوراًقا صوًرا أيضا الركن هذا ويتضمن املثار. املوضوع
إن التكنولوجية الوسائل من وغيرها وكاسيتات وشرائح  أفالما يتضمن أن  ميكن وكذلك الكتابة.

تلك اللغة. الركن لكتب هذا من يخصص جزء األجنبية اللغة حالة تعليم وفي هذا، توفرت.
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البناء وإعادة البناء ركن  n
يتضمن  أن والتركيب. وميكن الفك ألعاب من الروضة في يتوفر ما وكل املكعبات يتضمن وهو ركن
أزهار، ناشفة، حبوب صدف، حصى، أشجار، أوراق ماء، (رمل، الطبيعة من ألعاًبا الركن هذا
على قدراته تنمية خالل من الطفل ذكاء تنمية على يساعد الركن هذا في واللعب احلر الخ...).

التنظيم. وإعادة التنظيم

الباقية األربعة األركان (٣

إلى إحضارها يتم بحيث خاصة، غرفة أو مخزن الروضة تبقى معداتها في أن فيمكن الباقية، األركان األربعة أما
املتنقلة األركان هذه معدات توضع أن ومن املفيد للتجمع. املخصصة املساحة في واستعمالها احلاجة عند القاعة
األركان هذه معدات فإن املنازل. وهكذا في الشاي لتقدمي تستعمل التي كالعربات عجالت عربة ذات على

هي: األركان مسبقا. هذه محدد نظام حسب قاعة من أكثر استعمالها في ميكن
والعلوم الرياضيات ركن  n

مغناطيسي،  ومعدن وميزان، بالستيكية متنوعة األحجام، وأواني خشبية، وأمتار خشبية، ساعة ويشمل
وصناعي، الخ... واسفنج طبيعي

االجتماعي اللعب ركن  n
حاسبة،  وآلة املنزلية، والتلفون، اخلدمات ومعدات والطبخ، املائدة معدات وألعاب العرائس، ويشمل
والنجار، واملهندس الطبيب معدات ومناذج املزرعة، حيوانات البقال، ومناذج محتويات دكان ومناذج

االجتماعية. األلعاب من معدات وغيرها للتنكر، وثياب
املوسيقى ركن  n

وكاسيتات أغاني أطفال. كاسيت، وراديو بسيطة، ويشمل أدوات إيقاع
واالبتكار الفن أعمال  n

املستهلكة  اخلامات من ولصق، وغيرها قص وورق مدببة، غير وعجائن، ومقصات وألوان، ورق ويشمل
كورق البيئة من لالبتكار خامات استعمال الركن أيًضا ميكن هذا وفي املبتكرة. الفنية األعمال في

وغيرها. األقمشة، وفضالت األخشاب، والصدف، وفضالت واحلصى، الشجر، وفروع
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الدراسي. العام خالل بها سيقومون التي بالتخطيط للمهام في الروضة العمل فريق يقوم بدء السنة الدراسية، قبيل
مبيًنا يونيو، إلى من سبتمبر الدراسية التسعة السنة شهور من لكل شهر أجندة شهرية بتحضير التخطيط يبدأ
أيام تظلل واألطفال إليها. األسرة نظر الروضة لفت تريد التي االجتماعية والدينية واملناسبات العطالت أيام فيها
حتددها التي األيام مع متمشًيا في السنة الدراسية العمل يكون مجموع أيام أن ويراعى إبرازها. بغرض األجازات

الدراسية. الكتمال السنة الوزارة في املسئولة اجلهات

للمستويني احملددة فيه واألهداف املطور املنهج ملراجعة الناظرة والوكيلة العمل بحضور فريق بعد ذلك يجتمع
أن على أخرى مرة التأكيد بد من ال وهنا فيه. املقدرة املستويات التعليمية وذلك لالطالع على والثاني، األول
من طفل كل مع تبدأ أن املعلمة على وأنه األطفال، بني كبيرة تكون قد أوجهه بكل النمو في الفردية الفروق
املوسع االجتماع هذا الثانية. وأثناء السنة أيضا في روضة، بل أولى سنة فقط في ليس اخلاص، منوه مستوى
عنصر في كل البداية نقاط على بهدف االتفاق النمو عن مستويات وعصف ذهني نقاش املعلمات بني يجري
ميكن خاللها من التي الطرق على االتفاق يتم أيضا وفي هذا االجتماع املنهج لفصلي الروضة. مفردات من
مهمة، مسألة النمو املطلوب إلى توصيل الطفل في املرونة املالحظ أن األطفال. من لكل املطلوب النمو حتقيق
حتقيق هذا على الطفل إجبار ثم تربوي مستوى أو هدف تقرير األطفال رياض مرحلة في يجوز أبدا ال لكنه

املستوى. أو الهدف

أن بيد املنهج. خاللها من سينفذ التي واملشاريع احملاور اختيار مبدئية يتم بصورة أيضا املوسع االجتماع هذا في
سلسلة خالل يتم إمنا الروضة سنتي من سنة كل في أن تنفذ ينتظر التي للمحاور واملشاريع والتحديد االتفاق
هذه في الدراسي. العام خالل  الثانية الروضة ومعلمات األولى الروضة معلمات تعقدها منفصلة اجتماعات
يعمل سوف التي الفرعية الرئيسية ومواضيعها احملاور أسماء حتديد مبدئية بصورة يتم االجتماعات املنفصلة
التواريخ وضع عند املعلمات تتقيد أن وهنا يجب بكل منها. اخلاصة والفترة الزمنية املستويني، من عليها كل
تتم املشاريع اخلاصة بأن قليلة. وتتأكد بأيام اإلجازة قبل مثال، تبدأ محورا، فال األعياد واإلجازات، بفترات
القيام التي ميكن املشاريع من عدد اقتراح يجري التحضيرية هذه االجتماعات وفي املناسبة. أوقاتها باألعياد في
لهذا الغرض املعدة األجندة على خطتها معلمة كل تسجل االجتماعات هذه نتائج على األطفال. وبناء مع بها
أولياء إطالع الضروري ومن بها. اخلاصة القاعة في بارز مكان في وتعرضها السنوي، التخطيط أثناء اجتماعات

معهم. االجتماع األول في اخلطة هذه على األمور

إدخال دائما اجلائز األطفال. هذا ومن مع عملها عليها تبني مدونة، مبدئية خطة املعلمة لدى يصبح وهكذا
من عليه وضرورة إدخال تعديالت املرونة جتاهل يعني ال املبدئية. فالتخطيط السنوية اخلطة هذه على تعديالت
وبالتشاور مع الوزارة في للعمل السنوي العامة اخلطة مع دائما يكون أن يجب التعديل لكن العمل، صالح أجل

األول. املقام اخلطة في وضع الذي فريق العمل
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أن اليومية يجب احلياتية النشاطات املعلمة. مهام أهم من الروضة في الواحد اليوم نشاطات لتتابع التخطيط
هو يعرف ما الذي والطفل للطفل، بيئة آمنة يوفر ما حد إلى فالروتني الثابت الروتني. بنفس يوميا تتسلسل

آخر. إلى نشاط انتقاله من عند يشعر بأمان منه املتوقع

يعفى أن األفضل الطابور. هذا في الوقوف أطفال الروضة تطلب من وبعضها الصباح. بطابور عادة املدارس تبدأ
نحفظه يفضل أن الذي اجلهد من كثيًرا يستنفد وقد متعب فيه وقوفهم ألن الطابور، املرحلة من هذه أطفال
املتبع، املدرسي الروتني هذا على الطفل يتعود أن الضروري من أنه البعض يشعر وقد للطفل. إفادة لنشاط أكثر
بعد النشيد أو القسم أداء بعد ولتكن قصيرة، فترة بعد الطابور من الروضة أطفال فلينصرف احلال هذه وفي

الطابور. باقي نشاطات أثناء داعي لوجودهم وال الوطني

العادية. للفترات الروتينية ملخص يلي وفيما بالروضة. اخلاص اليومي الروتني يبدأ القاعة إلى األطفال دخول بعد
العلم مع تناسب مدرستها، التي األوقات حتدد أن كل معلمة وعلى اليومي األوقات للروتني نحدد لم الحظي أننا
وتشغل األطفال عليها ويتعود تنتظم ولكنها سرعان ما بدء السنة الدراسية في تطول قد الروتينية الفترات أن

الوقت. من أقل حيزا

الطبق طفل كل فيرفع اآلخر، تلو هذه الوجبة الواحد من األطفال وينتهي بوجبة الصباح. الروتينية تبدأ الفترات
يضع النفايات - إليها وجهته قد املعلمة تكون التي بالطريقة أمامه من أثر للوجبة أي أو أو الورقة الفوطة أو
ثم الروضة، حسب ظروف ذلك غير قريب، أو أو حوض منضدة خاصة وينقل املواعني إلى املهمالت، سلة في
املساعدة وجود إذ أن تواجد املعلمة، مع هذا كل عادة. فيه األطفال الذي يتجمع املكان ويتوجه إلى يديه يغسل
في بدء العام أطول يكون قد وقت، إلى ترتيبات حتتاج من يليها الطعام وما فترة يكفي. إن مدربة ال غير (دادا)
الوقت هذا يقل املعلمة من اللطيف التوجيه وببعض ينتظم ما سرعان ولكنه أولى. روضة في خاصة الدراسي

تدريجيا.

التنظيمية العمليات من الكثير الطفل يعلم ألنه ضائعا وقتا ليس خدمة الذات هذا يحتاجه نشاط الذي والوقت
ومتطلباتها. اليومية للحياة الضرورية

العادة وهي في الساعة، نصف عن ال تزيد الروضة في العمل وفترة العمل، تبدأ فترات األطفال جتمع اكتمال بعد
حتدد أحيانا  والفترة في مرحلة الروضة. مطلوبة حتديد أوقات الفترات املرونة في إن دقيقة. ١٥-٢٥ بني تتراوح

بالعمل. األطفال اندماج درجة بحسب
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هي: املقترحة العمل وفترات

الصباحية. الروتينية الفترة أوال:

يلي: كما وذلك ثالثة نشاطني أو عادة تتضمن وهي

واحلضور الغياب (١

النشاط في الفعلية املشاركة على األطفال تشجيع مراعاة ويجب لغوي. تعليمي كموقف نشاط يستغل وهو
هذا. النشاط عندما يتطلب بالنقاش الكالمي األطفال جميع يشارك أن على ضرورة مع التأكيد القائم

كما تقدما، وذلك أكثر إلى مرحلة تعليمية مرحلة من الطفل انتقال مع بطريقة مختلفة النشاط إجراء هذا يتم
يلي:

ألسمائهم: الشكل الكتابي على األطفال تعريف مرحلة وهي أولى مرحلة

من للتأكد الطفل اسم نداء عند االسم عليها التي البطاقة وترفع بطاقات، على أسماء األطفال املعلمة تكتب
تسهل عملية تعلم قراءة االسم. بطاقته حضوره. إضافة صورة الطفل على

أسمائهم: قراءة األطفال يتعلم أن بعد تأتي مرحلة وهي مرحلة ثانية

اسمه. عليها التي البطاقة أن يختار طفل كل أمامها وتطلب من على منضدة مفتوحة البطاقات املعلمة تضع
الطفل ويعلق بعد، اسمه قراءة من  متمكن غير إذا كان بلطف  الطفل االختيار وتوجه عملية املعلمة تراقب

الغرض. املعلمة لهذا تعدها لوحة على البطاقة

تسجيل  املعلمة تطلب منهم من املمكن أن فيصبح كتابة أسمائهم األطفال يتعلم أن بعد تأتي مرحلة ثالثة
أيضا. الغياب أسماء البعض تسجيل يستطيع للحضور، وقد جدول على أسمائهم

في أو مجتمعنا الكالمية في وغير الكالمية التحيات املختلفة من األنواع ملناقشة الفترة هذه استغالل وميكن
متنوعة. وبلغات أخرى مجتمعات

هنا واجليم الورقة هذه على يكتبه بامليم اسمه يبدأ من كل وأسمائهم. باألطفال تصنيفات متعلقة إجراء وميكن
اجتماعي/ منو من فيها مبا املدرسة قبل البنات. فمرحلة عن األوالد بعيدا تصنيف أبدا يجوز وال واأللف هناك.
الطفل. لدى االجتماعي الدور تكوين في مهمة جدا والتقليد مرحلة االقتداء في رغبة مكثف ومن نفسي

منفصل. وغير متكامال اجتماعيا دورا والبنات األوالد ألطفالنا والعشرين نريد الواحد في القرن ونحن

التالية: الوسائل املعلمة تعد اليومي النشاط هذا أجل من
بوضوح. األطفال أسماء عليها تكتب بطاقات n

ناحية أخرى. في والغياب ناحية في احلضور حيث البطاقات هذه لتعليق لوحة n



≤µ األطفال رياض معلمة دليل

فيه  أسماءهم األطفال الذي يكتب اليوم يأتي أن إلى  املعلمة، متلؤه وحضور لألطفال غياب كراس  n
بأنفسهم.

والتاريخ والشهر اليوم (٢

جديدة بالنسبة املفهوم مسألة وتفاصيل هذا اليومي التاريخ إن مفهوم وحسابي. عددي تعليمي نشاط وهو
تدريجيا. وهذا لهم املعلمة جديدة تقدمها مفاهيم ومعلومات إذن الروضة، فهي األطفال عند دخولهم ملعظم
تستبدل املعلمة اسم اليوم يوم وفي كل معناه. كل أن يستوعب األطفال يوميا حتى قبل إقامته يجب النشاط
البارحة بطاقة نرفع األحد «اليوم تفعله: ما لألطفال موضحة السابق، اليوم في وضعته الذي والشهر والتاريخ
ثم البطاقات، مساعدتها باستبدال األطفال يستطيع إلى أن كان ٤». وهكذا البارحة ٥ يناير واليوم السبت،

عليه. عالمة ووضع الشهرية األجندة التاريخ على بقراءة

التالية: املعلمة الوسائل تعد النشاط هذا أجل من
شهر. كل في أول وتستبدلها الفصل في تعلقها فيه. واأليام والتواريخ احلالي لوحة للشهر n

األيام. أسماء عليها بطاقات n

أيام  مع لتستعمل فيها الشهر والتاريخ، أسبوع لكل بطاقات مع تاريخ (سبعة الشهر اسم عليها بطاقات  n
يوميا) وتبدل األسبوع

الطقس حالة مناقشة (٣

على الطفل بتشجيع واملرتبطة والرياضيات بالعلوم املرتبطة املنهج أهداف خلدمة استغالله ميكن نشاط وهو
أو الغرض لهذا أعدتها املعلمة لوحة على الورق أو على بالتسجيل مالحظته بالكالم أو مت عما والتعبير املالحظة

مناسبة. املعلمة تراها أخرى طريقة بأي

إضافته األسبوع، مع ثالث في أو دورية مرتني بصورة أو الصباح، في يوميا أثناء التجمع النشاط هذا ميكن إجراء
الرياح...الخ. احلر أو أو البرد أو شديدة املمطرة كاأليام األيام اخلاصة في

التالية: الوسائل املعلمة أو الدوري تعد اليومي النشاط هذا أجل من
الخ) ممطر، غيوم، رياح... (مشمس، املختلفة الطقس حاالت متثل بطاقات  n

بيانيا. ومتثيله الطقس حالة لتسجيل لوحة n

العمل أجل من الصباحية التجمع فترة ثانيا:

العام بداية في الروضة. في على العمل التعاون األطفال حول مع املعلمة فيها تتشاور التي الفترة هي الفترة هذه
هما: موضوعني أساسيني حول التشاور يتم الدراسي

وخارجها. القاعات داخل الروضة في مراعاتها يجب التي القواعد حتديد (١
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في التواجد أثناء مراعاتها يجب التي القواعد حول ونقاش ذهني عصف بجلسة النشاط هذا املعلمة تبدأ
بصوت نتكلم معينة، ساعة قبل الروضة (نصل إلى البنود اتفاقية واضحة بشكل القواعد هذه وتسجل الروضة.
على لوحة، االتفاقية هذه تسجل الخ). املكان، ... نظافة على نحافظ واأللعاب، الكتب على نحافظ منخفض،

ذلك. احلاجة إلى كلما دعت تعديلها ويتم االتفاقية هذه في النظر يعاد القاعة. في مكان ظاهر في وتعلق
األسبوع. أيام من كل يوم في املطلوبة اليومية النشاطات تسلسل على االتفاق (٢

نعمل (ماذا روضة أولى  سنة في مثال عنوانها، األطفال  مع ذهني عصف بجلسة النشاط  هذا املعلمة تبدأ
ورقة األطفال في اقتراحات املعلمة تسجل الروضة). السنة في هذه نعمل (ماذا روضة ثانية سنة وفي بالروضة)
وإن كانوا الروضة، مهام عن الكثير يعرفون األطفال أن جند اخلبرة تلو األخرى، ومن فكرة وتناقشها أو على لوحة
غير األفكار أما بها. تذكرهم أن املعلمة وعلى مثال. األركان في احلر كاللعب املسلية الفترات أحيانًا ينسون

الروضة. في عدم مناسبتها للعمل في توضيح السبب فتناقش مع املناسبة،

وضع في نضجا األكثر األطفال بعض مع املعلمة تتعاون ميكن أن اليومي، مفردات البرنامج على االستقرار ثم بعد
للروضة. على لوحة البرنامج اليومي على البطاقات التي ستوضع رمزية رسوم

التي يقوم اجلماعية املشاريع من اعتبارهما أكثر وميكن أسبوعا أو التحضيريان قد يستغرقان النشاطان وهذان
األطفال. بها

وكأي لتتبادل اآلراء مع األطفال. الصباحية التجمع فترة املعلمة تستغل اليومي، العمل تنظيم من االنتهاء وبعد
هذه مقررة تعتبر التي املعلمة، كانت إذا إال يرام ما على يسير لن هذا االجتماع فإن عمل، اجتماع ملجموعة
يشارك الفكرة هي أن فيه. تنجز يجب أن لألعمال التي جدوال له ووضعت إعدادا جيدا أعدت له قد املجموعة،
سيما األفكار ال من أفكار خاطرهم في عما يجول للتعبير يجدوا فرصة وأن ملا سيشغلهم بالتخطيط األطفال
في أساسي شريك مارس التعليم، من يقر جميع في الروضة. فالطفل، كما التربوي والتعليمي بالعمل املرتبطة
طبعا واألفضل ومعلومات. من أفكار عليه نعرضه ما تلقي يرضى أن األقل على يجب أنه إذ التربوية، العملية

إليه. توصيله نريد ما يثبت لديه حتى منذ البداية ويناقش ويحلل يتلقى أن

التي باملواضيع مرتبطة ملعلومة عملي عرض أو أو نكتة، قصيرة، بقصة التجمع يبدأ هذا أن املستحسن ومن
أو أي زائر طفل، أمر ولي األحيان بعض في يقدمها أن وميكن تقدمها املعلمة عادة. هذا االجتماع، في ستثار
املعلمة مبساعدة أحد األطفال يقدمها أن وميكن به. األطفال تشغل أن املعلمة تريد موضوع في املتخصصني من

أمره. ولى أو

يلي: ما بالضرورة الصباحي التخطيطي االجتماع هذا أعمال ويتضمن جدول
االجتماع. يوم في الروضة به تقوم الذي املشروع أو احملور ذهني حول عصف n

وجدت. إن لألركان، اجلديدة املضافة واملصادر اخلامات تقدمي n

حولها. إثارتها األطفال يريد آراء وأي النشاطات احلرة املتاحة عن التحدث n

يلي: ما الصباحي االجتماع هذا أعمال جدول يشمل أن وميكن
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تقسيم  سيتم وكيف األولى الفترة هذه انتهاء  بعد فترات من العادي  اليومي البرنامج يتضمنه  ما n

األكل...الخ. وفترات احلر اللعب فترة في املجموعات وتوزيع األطفال
ال  جدا صغيرة أخته، معها املستشفى من رجعت محمد (والدة األطفال بيئة في عن حدث محادثة  n
أو البلد، زار كبير والعيد قّرب، أو مسئول خاروف عينيها، أو الناس اشترت تفتح كيف بعد تعرف
املواضيع هذه األطفال). إليها يلتفت آخر ما هنالك من أحداث إلى اليوم، املدرسة في املياه مقطوعة
احملور عن نتكلم عندما سيتضح  كما ذلك،  املعلمة رأت إذا  مشروعا» » تصبح أن ميكن الطارئة

الدليل. في ملحق هذا واملشروع
حال  في ومفيدة. مناسبة املعلمة وتراها األطفال يقترحها من أعمال يستجد ما سبق ما يضاف إلى n

أو استهزاء. تأنيب دون عادية وبلهجة اللطف مبنتهى ذلك يكون طفل، طرحها فكرة رفض

احلر النشاط فترات ثالثا:

الستيعاب للطفل فرصة إلتاحة حر، وذلك نشاط فترة العادة في تتبعها لألطفال معلومات التي تقدم فيها الفترات
ثالث األقل هناك على يكون أن يستحسن ولذلك معلومات. من لديه ما منظومة في املعلومات وإدخالها هذه

اخلارج. واثنتني في داخل الفصل في اليوم: واحدة في حر فترات لعب

أن يعني فقط إنه الفترة. عما يجري أثناء هذه املعلمة غياب ال يعني احلر اللعب من التأكيد على أن بد ال وهنا
ووجود املعلمة القصوى. الضرورة إال في تتدخل وال اللعب أو العمل اختيار مساحة حلرية لألطفال تترك املعلمة
تقّيمه التي هي له، ثم املخصصة أثناء الفترة األطفال تالحظ وهي التي احلر، للعب التي تعد البيئة فهي ضروري

منه. مقدار استفادة األطفال وتقرر

دقيقة على األقل،  ١٥-٢٠ من فترة كل ومدة بإشراف املعلمة، اخلارج في احلر اللعب فترات يقضي األطفال
والعقلي واحلركي والتناسقي  العضلي الطفل منو حتقيق على يساعد املوجه غير احلركي  االنطالق أن حيث
املكان في الطقس حسب ظروف روضة كل في الفترة هذه فيه ستوضع الذي اختيار الوقت ويتم والنفسي.
املعلمة فيه جتري اخلارجي اللعب فترة نصف يتجاوز ال وقت تخصيص وميكن الروضة. فيه تقع الذي اجلغرافي
ال املهم أن الخ). احلبل... أو لعب بالكرة (تسابق، منهم مجموعة أو مع كل األطفال مع موجها حركيا نشاطا

موجهة. حركية نشاطات على اخلارجي اللعب تقتصر فترة

ومن الصباحية، التجمع فترة مع األطفال في عليها يتفق وخارجه قواعد، الفصل داخل في احلر للعب ثم إن
كلما ويعاد صياغتها القواعد، هذه تنفيذ في الصعوبات مناقشة أيضا ويتم األطفال. مع ذهني خالل عصف

أيضا. الصباح جتمع أثناء احلاجة دعت

صغيرة مجموعة في اجلماعي للعمل وأخرى الفردي للعمل واحدة فترتان رابعا:

مجموعة. في للعمل األقل على واحدة وفترة الفردي للعمل واحدة فترة اليومي على األقل البرنامج يتضمن

مواد متوفرة من فني إنتاج فترة  أو  الكتب،  مع األطفال يقضيها فترة أو رسم، فترة الفردي العمل يكون قد
اخلام فاملواد مكلفة، بالضرورة مواد ليست املتوفرة املواد على أن مرة أخرى التأكيد من بد ال وهنا الروضة. في
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الشجر ورق أو الصدف،  أو التريكو، خيوط  بقايا أو القماش، بقايا أو الطني  تكون أن ميكن الفني لإلنتاج
مناسبة. املعلمة تراها التي البيئة مخلفات الكثير من وغيرها الناشفة، الورود أو املتساقط،

التي لم القدرات وهذه هي املجدي، التعاون على الطفل قدرات لتنمية فهو ضروري مجموعة في العمل أما
باجتماع يبدأ موحد، وهو هدف حتقيق أجل من التعاون يعني مجموعة في العمل قبل. من تنميتها إلى ننتبه
املجموعة. على أعضاء املهمات املطلوبة، وتوزيع هذه املهمات وحتديد والتخطيط لتوضيح الهدف للمجموعة
النشاط في املعلمة تشارك أن ويجب النهائية. صورته في العمل ووضع املجموعة باجتماع أيضا وينتهي
خطوات جميع على وتشرف املهمات، وتوزيع حتديد على وتساعد املجموعة، أعضاء من كواحدة اجلماعي

للروضة. األولى في السنة خاصة العمل، تنفيذ

أما مهمة توكلها للطفل، بشكل أخرى أحيانا املعلمة أحيانا، وتقرره الطفل يختاره الفردي العمل مضمون
الفصل جتمع فترات في العمل لتخطيط كنتيجة أو للمعلمة اقتراح من غالبا فيأتي مجموعة في مضمون العمل

ككل.

مجموعة، العمل في حال في وخاصة بل، ذاته، اليوم في تنتهي ال قد مجموعة في والعمل الفردي العمل فترات
ومتابعته. مواصلته يتطلب مما أيام عدة إلى متتد قد

اخلاصة الفترات خامسا:

ومن املنهج يتبلور فيها جدا مهمة فترات اخلاصة الفترات يوم. تتم كل أن بالضرورة التي ليس الفترات وهي
باختصار هذه الفترات باملنهج. واملرتبطة احملور من املستقاة املعلومات والتجارب من كثير يتم توصيل خاللها

هي:
من كتاب. القراءة أو فترة القصة n

كتاب هي االنصراف. وقبل الصباحية فترتي التجمع في تروى أحيانا قد التي القصة عن تختلف الفترة هذه
تنتهي ال الواحد الكتاب قراءة مهاراتها. من يتيسر وما القراءة معنى منه ليتعلموا املعلمة مع األطفال يقرأه

للروضة. الثانية السنة في خاصة أيام إلى قد متتد بل واحدة جلسة في بالضرورة
حركية. أو موسيقية فترة n

عددي.  نشاط أو علمي اختبار فترة  n

املختلفة وتقدير األشجار أوراق من مجموعة تصنيف أو (غذائي)، العمل محور كان لو وجبة إعداد تكون قد
(األشجار). احملور كان األوراق لو هذه منها أخذت التي األشجار أنواع عدد

املكتبة.  زيارة فترة n

مفيدة. إضافتها املعلمة أن عندما ترى وغيرها n
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االنصراف فترة التجمع قبل سادسا:

يحدث أن ميكن االجتماع هذا أثناء اليوم. وفي أثناء في مت ما ملراجعة جميعهم األطفال يتجمع الفترة هذه في
يلي: ما

ليوم  أفكارا  ويقترحون يعجبهم، لم ما أو أعجبهم وما الدراسي اليوم في رأيهم عن األطفال يعبر n

آخر.
للتأكيد  احملور في التي برزت واملهارات املعلومات بعض االجتماع مراجعة هذا أثناء املعلمة تستطيع n

عليها.
اجتماعيا. خبرا تعلن أو قصة أن تروي املعلمة ميكن n

بسيطة. شعرية بترداد قصيدة أو أغنية في غناء األطفال يتشارك n

يشغلهم. في موضوع مع األطفال للتحدث زائر استقبال n

أوراق  صورا حليوانات أو يجمعوا يجمعوا (كأن املنزل أن يقوموا مبهمة في األطفال من املعلمة تطلب n

غدا). يتصنيفها لنقوم شجر
باالنصراف. وإذن بتحية اجللسة تنتهي n
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اإلنسان لدى تبدأ التعليمية العملية أن الطفل، حيث حياة والتعليم في التنشئة مؤسسات أولى األسرة تعتبر
يسمعها صوت نبرة ومن يحس بها يد ملسة من األولى في أشهره احلياة عن الكثير يتعلم للوالدة. األول اليوم منذ
والكالم احلركة فيتعلم يوم، يوما بعد التعلم ويستمر به. يعتنون ممن غيرها أو أمه وجه على يراه تعبير ومن
للطفل األولى التعليمية البيئة هي إذن األسرة احلياة. أمور من ذلك والبيئة وغير واألشياء الناس مع والتعامل
تنشئة وتعليم في شريكها األول هي األسرة أن تدرك أن املعلمة على لذلك معلميه، أول هم الطفل أمور وأولياء
تربية في بالضرورة مهتمان شريكان والوالدان الوالدين. مع بّناءة عالقة إلى تكوين تسعى أن الطفل وعليها
بذلك وهما الروضة. الطفل في بإحلاق هذا عن اهتمامهم عبرا أنهما وجه، ويكفي أحسن على الطفل وتنشئة
مع التربوي العمل من أجل تكامل ضرورية عالقة معهما العالقة يجعل مما املعلمة، التعاون إلى يد مبد البادئني

الطفل.

في هذه األمور. املعلمة وأولياء جتري بني األولى التي ومع املقابالت الدراسية السنة بدء في باألهل االتصال يبدأ
وبأنها باألطفال مهتمة بأنها تشعرهم وقبول وأن وصبر بلطف األهل مع تتواصل أن املعلمة على األولى املقابالت
ساعات عن لألهل معلومات تقدم أن األولى املقابالت هذه في وعليها كمربية ومعلمة، مهنتها وحتترم حتب

الروضة. نظام ظروف من ذلك وغير وضوابطه وقواعده العمل ونظام

كل بدء الدراسة تضم مع األمور على أولياء لتوزع بالروضة نشرة تعريف بإعداد كل روضة تقوم أن ويستحسن
يلي: ما بعض أو

الروضة. في العمل فريق ووظائف بأسماء قائمة n

ساعات العمل. n

التربوية. والطريقة املنهج عن مختصرة كلمة n

التواصل املقترحة. وبعض طرق األمور، أولياء مع املستمر بالتواصل الروضة رغبة عن كلمة n

وضعها. إلى تدعو التي واألسباب الروضة تفضلها التي والضوابط القواعد n

رئيسية طرق ثالث خالل من عادة األمور وأولياء املعلمة  بني الدراسية السنة طوال املستمر التواصل ويكون 
هي:

الرسائل وبتبادل املكتوبة بالكلمة التواصل (١

التالية: االتصال وسائل خالل من وذلك
في  الباب ذلك قرب تعذر وإن القاعة، إلى املدخل من قريب مكان في املعلمة تضعها إعالنات لوحة  n
عليها املعلمة األنشطة. وتضع ببعض قيامهم أثناء لألطفال بصور اللوحة هذه تزّين القاعة. داخل
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باختصار وتوضح الطفل، تفيد أن ميكن كتب وأسماء الفترة، هذه لألطفال في تعليمه يتم مناذج ملا
أولياء لتساؤالت بعض وأجوبة الروضة، ألطفال العمرية املرحلة في هذه النمو عن التربوية بعض األفكار
هذه اللوحة محتويات جتديد على احلرص األمور (مع ألولياء توصيله املعلمة تريد وغيره مما األمور،

مستمرة). بصورة
على  األسبوع في مرة الصندوق في النظر احلرص على (مع األمور أولياء وتساؤالت القتراحات صندوق n

أوال بأول). على التساؤالت واإلجابة األقل،

باملقابلة التواصل (٢

أو أكثر مما يلي: عن طريق واحد وذلك
املعلمة  حيث تقوم أطفالهم. يدرس فيها التي القاعات لزيارة مجموعات صغيرة في األمور أولياء دعوة n

توجه أن احلرص على (مع األطفال وتبني لهم كيف وماذا يتعلم التي تتبعها التعليمية العملية بشرح
األطفال). كل أمور أولياء إلى النهاية في الدعوة

املعلمة  يصاحبوا كأن النشاطات، بعض في املساعدة يستطيعون أمور أولياء دعوة  من االستفادة n

تقوم يقوم أو التي املهنة األطفال على األمهات بتعريف أو اآلباء أحد يقوم أن أو رحلة، في واألطفال
وغيرها). الضابط، أو الطبيب، أو املمرض، أو النجار، (مهنة بها

يتم  اللقاء هذا ومثل أمور الطفل. أولياء على طلب املعلمة أو على طلب بناء معني ولي أمر طفل لقاء n

أصعب من اللقاء هذا مثل ولعل عليه. تغيير وضع غير متفق أو مشكلة حل على التعاون بغرض عادة
تعرف التي املعلمة بصفات فيه تتصرف املعلمة أن على يوجب مما األمور، املعلمة وأولياء بني اللقاءات

يلي: ما على باألخص حترص وأن وحتبها، مهنتها
أولياء  اجتماعات أثناء أكثر لباقة بطريقة املوضوع حل باإلمكان كان إذا اللقاء هذا ملثل تدعو ال n

األمور.
إليها. لقاء يوجه أي طلب ترفض ال n

له. املجدي التحضير ميكنها حتى اللقاء هذا من الغرض يحدد أن األمر ولي من تطلب  n
هذا  به يتميز ما وعلى تعلم، من الطفل حققه ما على لتتعرف دقيقة مراجعة الطفل ملفات تراجع  n
أو الردع في التشجيع معه التي اتبعت وعلى الطرق والضعف لديه، جوانب القوة الطفل، وعلى

الطفل. حالة وتشخيص فهم يساعد على مما ذلك وغير وجدت إن
أسرته واهتماماتها. بوضع واعية دراية على لتكون بالطفل اخلاصة التعارف بطاقة تراجع n

إلى  اضطرت حتى لو بلطف وتتصرف أثناء اللقاء بوجه مبتسم بشوش الطفل أولياء أمور تقابل  n
الروضة. موقف عن الدفاع

اللقاء. مت أجلها من التي املشكلة في اخلوض قبل الطفل أوضاع اإليجابيات في تبرز n

لدى الطفل. القوة ومواطن باإليجابيات تربطها حلوال تقترح n
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اللقاء. وقائع تسجل n

في  واحدة تضع في نسختني، عليها االتفاق مت التي احللول مبينة ملخصا عن اللقاء تقريرا تضع n

األمر. إلى ولي األخرى وترسل الطفل ملف

األمور أولياء مجلس اجتماع (٣

أكبر حضور على وحرصا الدراسة. بدء بعد ممكن وقت أقرب في األمور أولياء ملجلس األول االجتماع يعقد
غير بصورة موضوع االجتماع بعرض واملعلمات ووكيلتها الروضة ناظرة تقوم األطفال أمور أولياء من ممكن عدد
من والروضة األسرة بني التواصل أهمية التأكيد على مع األطفال، أولياء أمور من أكبر عدد ممكن على رسمية
أولياء مجلس اجتماع موعد يحدد الرسمية غير املشاورات هذه على وتعلمه. وبناء ومنوه الطفل صالح أجل

خطية حلضوره. دعوة األمور إلى أولياء بعدها وترسل األول، األمور

التحضير لالجتماع

مراجعة تتم األول االجتماع قبل االجتماع. إجناح خطوات أهم األمور أولياء الجتماعات اجليد التحضير يعتبر
لغرض األولى هذا اللقاء في للتوزيع نشرتني حتضير ويتم وأسرته مراجعة دقيقة. الطفل على التعارف بطاقات

يلي: ما تضم وهي التعارف توثيق
واألم  األب وعمل طفلتهم أو طفلهم اسم مع  الروضة مرحلتي من  لكل األمور أولياء  بأسماء  قائمة n

ألسمائهم. األبجدي الترتيب حسب
من  أعدت قد تكن لم األسرة) إن العالقة مع عن مقدمة احلديث في (املذكورة بالروضة للتعريف نشرة n

للتذكير. عنها نسخ أو قبل،
البنود التالية: األقل على يتضمن أعمال» «جدول إعداد يتم االجتماع إجناح أجل ومن n

الروضة. في املتطور العمل على األمور أولياء تعريف n

املتطور. العمل موضوع في آراء وتبادل نقاش n

الدراسية.  السنة خالل ستتم التي الدورية االجتماعات مواعيد حتديد n

منها لكل يوضع حيث التالية، االجتماعات لكل اجليد الضروري التحضير من على أنه التأكيد من ال بد وهنا
االجتماعات املتتالية: إثارته في ما ميكن بعض يلي وفيما مدروس. أعمال جدول

األمور. أولياء واقتراحات استفسارات على الرد n

الطفل،  لنمو بالنسبة وأهميتها (احلركة الروضة في التربوية املتبعة األفكار من أو أكثر بواحد التعريف n

في الروضة، األركان وجود ومعنى املنظمة التعليمية البيئة بنفسه، الطفل ثقة وتنمية العنف عن البعد
الخ) ...

تقدميها. في األهل إمكانية تعاون ومناقشة في الروضة تقدم التي واملشاريع األهل باحملاور تعريف n
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السليمة  التنشئة أهمية عن موضوعه يكون وقد األسرة. يشغل بال موضوع عن للحديث خبير دعوة n

املجتمع. بال اجتماعي يشغل أو طبي موضوع حول الطفولة أو مرحلة في
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امتحانا. ليقدم فيها الطفل يحفظها أن ميكن مفردات ليست منهجها ومضمون الروضة في أهداف العمل إن
مستمر، منو حتقيق أجل من التعلم على تساعده من مهارات اكتسبه الطفل وملا التقييم الشامل لنمو أن كما
فإن االمتحانات وهكذا محددة. تعليمية مفردات أساس على موضوعة امتحانات خالل من تقدر أن ميكن ال
اقتضت فإذا ذلك ومع األطفال. رياض مرحلة التقييم في إلجراء املجدية اآللية ليست عليه املتعارف باملعنى

النمو. تقييم في لآلليات األكثر جدوى إضافية آلية فليكن إجراء امتحان الضرورة

في املقترحة بالطريقة الطفل تقييم من لكي تتمكن واكتساب مهارات خاصة توعية إلى حتتاج املعلمة لذلك
هي: املهارات هذه هذا الدليل.

االحتياجات. هذه عن التعبير في الفردية الفروقات وفهم عامة النمو احتياجات فهم n

لألطفال الطفل. تقييم عليه يبنى الذي األساس به املرتبطة الفردية والفروقات النمو احتياجات  فهم يعتبر 
ومن العمل. أثناء التدريب دورات كل وأثناء الروضة معلمات إعداد أثناء عليها التأكيد يتم منو احتياجات
بيد أن األطفال احتياجات. له والتطور متطورة حياة مشروع فالطفل منو، لألطفال احتياجات يكون أن الطبيعي
مع تتغير احتياجاتهم أن كما  االحتياجات، هذه على احلصول إلى  بها يسعون التي الطريقة  في يختلفون 
وماء مناسبة تربة إلى حتتاج أيضا حياة مشروع متاما وهي كالنبات بذلك وهم منوهم، خطوات من كل خطوة
التي حتتاجها ومن من حيث كمية املاء طبيعتها تختلف حسب والنباتات أيضا لها احتياجات وهواء. وشمس
ذلك من إلى غير منوها التي تهدد مكافحة احلشرات والديدان حيث ومن املاء بها متتص التي حيث الطريقة 
املعلمة على وجه يكتفي بابتسامة من ومنهم املستمر، املديح إلى يحتاج من منهم األطفال كذلك االختالفات،
وشمسا منوها، بدء في الظل حتتاج فقد منوها، مع تتغير النبات منو واحتياجات إطراء. بعده ليس إطراء ويعتبرها

ذلك. بعد تامة وحلرية البداية، في املعلمة من قريبا يكون ألن أيضا قد يحتاج والطفل ذلك، ساطعة بعد
من  الطفل هذا ينتقل إلى متى وكيف االنتباه وعلى الطفل، قدرات منو مستوى مالحظة على القدرة  n

قدراته. منو أخرى في إلى مرحلة

من بات لقد الطفل. تقييم على الروضة معلمة تساعد التي أهم املهارات من منو الطفل مالحظة على القدرة تعتبر
إلى األكثر من األبسط للمهارات الطفل اكتساب هو تسلسل وإمنا تكديسا للمعلومات، ليس التعلم أن الثابت
عندما النمو. أوجه كل في حقيقة فهذه الوقت، معظم في نهائيا تختفي التعلم في البداية نقطة إن تعقيدا.
احملاوالت مرحلة تختفي واضحا اسمه يكتب وعندما فيها، يحبو كان التي املرحلة نهائيا تختفي الطفل ميشي

املعلومة. هذه مع السابق البدائي تعامله يختفي حقيقة أو معلومة يدرك وعندما االسم، لكتابة األولى
حتبطه  أم املطلوب النمو حتقيق على تساعد إذا كانت ما وتقرير  التعليمية البيئة تقييم على القدرة n

وتعوقه.
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دون تقرير الطفل باستمرار. وتقييم وجب تقييمها وتصحيحها التعليمية، لذا األول للعملية املساند هي البيئة
التعليمية للبيئة  تنظيمها في النظر تعيد أن املعلمة وعلى ناقصا، تقييما يعتبر أو احملبطة املساندة البيئة دور

للطفل. تعلمه أن حتاول متمشية مع ما البيئة ضمان أن تكون بصورة دورية من أجل
دائما. املهنية الذات تطوير وعلى النفس فهم على القدرة n

تقوم أن عليها لذا يلي، فيما سنرى كما الطفل، تقييم ووسائل آليات كل وجتميع الروضة بإعداد تقوم معلمة
ال ينتهي ومنو وتطور قدرات املعلمة ولذاتها. للطفل واحترام وبشفافية التعليم ملهنة حقيقي بفهم هذا بعملها
تفهم أن املعلمة على الضروري من لكنه بانتظام. تتابعها التي التدريبية الدورات عند وال اجلامعية الشهادة عند
وتوسيع الذاتي، والتعلم بالقراءة املهني دورها إلى تنمية بنفسها وتسعى لديها، القصور بأوجه ذاتها، وتعترف
لرسالتها واإلثراء الكفاءة مزيد من أجل احلصول على املعرفة من من أمور ذلك الندوات، وغير وحضور خبراتها،

التربوية.
أوجهه. كل في الطفل منو تطور عن ومحددة مختصرة على صياغة تقارير القدرة n

التعلم ونشاطات الطفل بني الدراسية السنة طوال استمر تفاعل حصيلة أنها مبعنى عملية التقييم عملية مستمرة
التقييم تقارير املعلمة كتابة تستطيع أن أجل في آخرها. ومن وتنتهي الدراسية السنة أول تبدأ في واملعلمة،
طفل ملفني لكل املعلمة تعد أن بينها ومن والتذكر، املتابعة على تساعدها التي األساليب بعض تعد أن عليها

هما: امللفان وهذان املتنوعة. نشاطاته ونتاج منوه تطور عن فيهما معلومات لتسجل
منوه. عن املعلمة تدونها مالحظات يتضمن لكل طفل ملف خاص (١

الصفحة عن ال يزيد إعداده، تاريخ مختصر يحمل تقرير بإعداد بدء الدراسة من األول املعلمة في األسبوع تقوم
من مفردات لكل التطرق على احلرص مع لكل طفل التنموي عن الوضع األولى انطباعاتها تدون فيه الواحدة
بالتقارير اخلاص امللف في االنطباعات هذه وتضع منها، عدد ألكبر الدليل، أو هذا امللخصة في السبعة املنهج

الطفل. عن

وميكن األكثر. على أسابيع كل ستة أو شهر كل إعداده تاريخ يحمل تقريرا الطفل لتعد مالحظة املعلمة وتتابع
مع أو لها زميلة مع عنه مناقشة بعد لها خطرت الطفل بهذا مرتبطة مالحظات أي هذه التقارير إلى أن تضاف

أولياء أمره.
بإجنازات الطفل خاص ملف (٢

الكتابية، الطفل وجتارب أخرى، فنية ومحاوالت الطفل من رسوم ينتجه مما مناذج هذا امللف املعلمة في تضع
فيها تصف صفحات إضافة بسيطة. وميكن احملاولة كانت مهما واسم الطفل على تسجيل التاريخ احلرص مع

بيته. إلى الطفل أخذه إنتاج أي املعلمة
في مرتني الطفل عن منو هذا شامل تقييم كتابة على تساعدانها آليتني أعدت قد املعلمة وهكذا تكون
الدراسي. األقل مرة في نهاية العام على نهايتها، أو وأخرى في السنة نصف في واحدة الدراسية، السنة
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يتعايشان واإلنسان والنبات نبات الشجر الفكرة األساسية:

األهداف:

الروضة بيئة في األشجار أنواع على الطفل يتعرف أن n

والشمس واملياه إلى التربة يحتاج وأنه النبات من أنواع الشجر أن يفهم أن n

الخ) اجلمال، النقي، الهواء الثمار، (الظل، األشجار فوائد بعض يناقش أن n

األشجار: على للتعرف الروضة خارج جولة بعد التقييم،

الطبيعة  على شاهدوه ما برسم األطفال يقوم n

الحظه األطفال ما إلبراز املعلمة مع جلسة في اجلولة تناقش n

األنشطة:

عن األشجار قراءة قصة n

الفصل في حبوب أو الروضة حديقة في شتلة زراعة n

الهواء األغصان في متايل األطفال فيها يقلد موسيقي إيقاع على رقصة n

مع  األوراق هذه وتضع بيوتهم جوار يجدوه في مما شجر ورق يحضروا أن األطفال من املعلمة تطلب n

اللون عمق األحجام، األشكال، حسب أن يصنفوها األطفال من وتطلب منضدة وسط في بعضها
الخ. عليها، اخلطوط رسومات فيها، األخضر

من هذه األوراق. كمية بإحضار أيضا هي تقوم ورق الشجر إحضار األطفال من املعلمة تطلب يوم مالحظة:
األغصان.  على األطفال صور وتثبيت لوحة كبيرة على وأغصان شجرة إعداد رسم جلذع n

حسابي  بنشاط الفصل يقوم وأن الشجرة حتضير عند عدد األطفال األغصان أقل من تكون أن ميكن n

الناقص. العدد إلضافة

احملور من االنتهاء بعد يتم احملور/االنطباعات: تقييم
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إسالمية. أو قبطية أو فرعونية كانت سواء املصرية اآلثار من القريبة األطفال رياض في احملور يطبق هذا مالحظة:
ما. أثر رحلة إلى تنظيم تطبيقه بعد وميكن

كله العالم يحترمها األساسية: املصري ينتمي إلى حضارة قدمية الفكرة

األهداف:

البشرية أثرى الذي املصري بالتراث فخر األطفال تعزيز n

للتاريخ باملعنى احلقيقي الطفل عند اإلحساس توليد n

احلياة سنة من التطور أن تعريفه n

لديه معنى لآلثار يصبح n

األثر: بعد زيارة التقييم

الزيارة أثناء استثاره الذي طفل اجلزء كل يرسم n

إلى  أو املكان في السواح إلى أو األثر إلى الطفل ينتبه (قد متتالية جلسات في الرسومات  تناقش n

وتبادل املختلفة. الذكاءات إلى بعيد من ولو إشارة ذلك وفي غيرها أو القدم في املعيشة طرق تفاصيل
لديهم). الكامنة الذكاءات يفتح األطفال بني اآلراء

النشاطات:

القدامى املصريني عن قصص قراءة n

فرعوني). أثر زيارة حال (في تقابلها التي الهيروغليفية عربية واألحرف أحرف فيها لوحة عمل n

إسالمي). أثر زيارة حال (في احلروف على نقط فيه ليس الذي الكوفي العربي اخلط تبني عمل لوحة n

قبطي). أثر زيارة حال (في القبطية اللغة مفردات بعض على التعرف n

املتتالية. التاريخية العصور في املصريني ثياب عن صور جتميع n

الفالح املصري  والتي يستعملها القدمي الفالح املصري يستعملها كان التي األدوات عن صور جتميع  n
الفالح الكومبيوتر) سيستعمل هل املستقبل (وفي اليوم.

احملور من االنتهاء بعد يتم احملور/االنطباعات: تقييم
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