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توطئة

يف البدايًة، ال بّد جلمعية مدى من أن تعرب عن خالص إمتنانها وتقديرها 

جلميع جلان النشاطات واملنّسقني واألساتذة واملتطوعني من الشباب واألهل 

الذين شاركوا يف هذا املرشوع وساهموا بتحقيق أهدافه فلوال تعاونهم لم 

مدى  وتوجه  املرجوة.  نتاجئه  وحيقق  ينجح  ولم  ممكناً  املرشوع  إجناز  يكن 

واملنّسقني  اللجان  ودعموا  حضنوا  الذين  املدارس  مدراء  إىل  أيضاً  الشكر 

تتقدم  كما  إجناحه.  يف  بذلك  مساهمني  املرشوع  فرتة  طيلة  واملتطوعني 

جمعية مدى بالشكر ملنّظمة اليونيسف التي ساهمت يف الرشاكة والتنسيق 

الوثيق مع مدى بتصميم هذه املبادرة ووّفرت التمويل لهذا املرشوع الذي 

بيئة تعليمّية صديقة لألطفال. وتعرب مدى عن  املدارس يف خلق  ساعد 

عميق إمتنانها لوزارة الرتبية املمثلة باملدير العام السّيد فادي يرق لتعاونها 

لتطبيق  املدارس  إىل  بالدخول  للجمعّية  اإلذن  وإعطاء  املستمر  ودعمها 

املرشوع بهدف حتسني اجلو الرتبوي. كما تعرب جمعية مدى عن إمتنانها 

لرؤساء ومجالس البلديّات واجلمعيات األهلّية الذين قّدموا الدعم املاّدي 

واملعنوي للمدارس واللجان لتطبيق النشاطات. وأخرياً، وليس آخراً، تشكر 

جمعّية مدى فريق العمل الذي وبفضل تشجيعه ودعمه املتواصلني جنح يف 

ترسيخ إميان اللجان واملنّسقني بقدرتهم عىل إحداث تغيري إجيابي.
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للحصول عىل املعلومات املتعّلقة بهذا املنشور، ميكنكم اإلتصال مجبعية مدى:

   http://www.mada.org.lb
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أهداف الدليل
تم تصميم هذا الدليل إستناداً إىل املمارسات اجليدة التي تم جمعها يف إطار مرشوع »دعونا نذهب جميعاً إىل 
املدرسة« وقد أُعد ليكون مرجعاً مساعداً يف عملية بناء شخصية الطفل مساهماً يف تلطيف العملية الرتبوية 
التعليمية وخاصة يف البيئة املحرومة التي تفتقر إىل أبسط الوسائل الرتفيهية والثفافية، وهي حق لكل طفل 
أن تتوفر له1. بعد حتقيق املراحل األساسية من املرشوع تم إصدار هذا الدليل الذي يلخص كل األعمال واخلربات 
التعلمية والنشاطات الالصفية، نظراً ملا أحدثته هذه النشاطات من إنعكاسات إجيابية عىل اجلو املدريس العام 

وخاصًة لدى الطفل، فهي حتقق له املتعة والسعادة وتساهم يف رفع مستواه املدريس وحتصيله العلمي.

تسعى منظمة اليونسف بالتعاون مع جمعية مدى من خالل هذا الدليل إىل نرش هذه التجربة لتصبح منوذجاً 
قابالً للتطوير واإلستخدام من قبل إدارات املدارس واجلمعيات واألفراد الناشطني يف العمل اإلجتماعي كونهم 

يسعون دوماً إىل تأمني األفضل للطفل عىل كافة األصعدة.

بناء اإلنسان وخري اإلنسانية بنماذج عن نشاطات ملختلف  الدليل إىل تزويد كل من يرغب يف  يهدف هذا 
املراحل العمرية ميكن تطبيقها بأقل كلفة ممكنة، كما إنه يساعده عىل تذليل الصعوبات املحتملة ويضع بني 

يديه مجموعة من املراجع2 عملت عليها جمعيات ومنظمات عديدة للهدف عينه.

الدافعّية والواقع المعاش

الطالب ميارسونها بوجود مرشف ويقومون  الالصفية هي نشاطات مختلفة مناسبة ألعمار  النشاطات  إن 
بها بدافع ميولهم ورغباتهم، تساهم هذه النشاطات بتحسني األجواء النفسية لألطفال وبإكسابهم نشاطاً 
اإلرتقاء  إىل  إضافة  بيهنم وبني معلميهم  العالقة  وتوثيق  للدروس  إستعابهم  زيادة  إىل  يؤدي  وحيوية مما 
بتحصيلهم الدرايس. وكجزء من مبادرة اليونيسف وجمعية مدى لدعم القطاع الرتبوي وتأمني بيئة تعليمية 
إىل  جميعاً  نذهب  »دعونا  مرشوع  بتنفيذ  اليونسيف  من  بتمويل  مدى  جمعية  قامت  لألطفال  صديقة 
املدرسة« للعام الدرايس 2012-2013 يف إثنتي عرشة مدرسة رسمّية يف منطقتّي عكار والهرمل3 اللتني تعتربا 
من املناطق األكرث حرماناً عىل صعيد لبنان4، وتسجل األمّية فيهما أعىل معدالت يف البالد5. تعاين معظم 
املدارس يف هذه املناطق من مشاكل عديدة عىل كافة األصعدة، فاألبنية حبالة صعبة، جدرانها تعاين من النش 
والصفوف مظلمة والبنى التحتية دون املستوى املطلوب إبتداًء من ترسب املياه وحالة املراحيض وصوالً إىل 

الكهرباء والتدفئة.

كما إن معظم املدارس تفتقر إىل املالعب والقاعات واملكتبات للمطالعة، باإلضافة إىل قلة التجهيزات املخربية 
ووسائل اإليضاح السمعي – البرصي واللوازم الرياضية وغريها. هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن هذه 
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املدارس تفتقر إىل متخصصني يف مجاالت عدة كالرياضة والفنون وهذا ما يؤدي إىل غياب هذه احلصص عن 
املنهج الدرايس باإلضافة إىل إن غالبية أعضاء الهيئة التعلمية هم من املتعاقدين. أما بالنسبة للعالقة بني 
األهل واملعلمني والطالب فهي تتميز يف معظم احلاالت بالتباعد بدالً من التماسك والتعاون.6 هذا الواقع يضع 
املدارس يف موقف صعب ويعيقهم من تطبيق النشاطات الالصفية حبدها األدىن وخاصة أن صندوق املدرسة 
اليكفي يف أغلب األحيان لسد احلاجات األساسية كرشاء املازوت للتدفئة ولهذا ليس غريباً أن جند أن نسبة 

الترّسب املدريس يف هذه املناطق هي األعىل عىل صعيد لبنان.

فوائد الناشطات الالصفية
أحد  الالصفية  النشاطات  املحرومة، متثل  املناطق  الرسمية وخاصة يف  املدارس  الصعبة يف  األوضاع  يف ظل 
املحاور الهامة لتحقيق أهداف العملية الرتبوية والتعلمية فهي تؤثر إىل حد بعيد عىل كافة األفرقاء املشاركني 

يف العملية الرتبوية : الطفل – األهل – املعلمني.

التأثري اإلجيايب عىل الطفل:

µµ إكتشاف املواهب عند األطفال وهذا ما جيعلهم مرسورين وفخورين بأنفسهم
µµ تنمية الروح اجلماعية والتعاون عند األطفال وتعزيز مفهوم اللعب عندهم
µµ إشباع حاجات األطفال النفسية واإلجتماعية تساعدهم عىل التخلص من بعض املشاكل كالقلق والتوتر

واإلنطواء واخلجل وغريها 
µµ  واإلجتماعية األخالقية  القيم  وإكسابهم  الشائعة  واألنانية  الفردية  الروح  ونبذ  األطفال  صقل شخصية 

باملمارسة والتطبيق
µµ حتسني إتّجاهات األطفال حنو املدرسة مما يؤدي إىل زيادة حتصيلهم العلمي ورغبتهم بالذهاب كل يوم

إىل املدرسة 
µµحتسني عالقة األطفال مبعلميهم وحتّول النظرة السائدة لهذه العالقة من اخلوف والرهبة إىل اإلحرتام واملودة
µµتصبح املدرسة ملجأ لألطفال تبعدهم عن الروتني وتعوضهم عن الواقع الصعب املعاش يف هذه املناطق
µµ إزدياد قدرة التواصل لدى األطفال وسهولة التعبريعن آرائهم وميولهم أمام املعلم وزمالئهم

التأثري اإلجيايب عىل الهيئة التعليمّية:

µµ تعطي النشاطات الالصفية للمعلم الفرصة للتعرف أكرث عىل العديد من جوانب شخصية األطفال فيسهل
عليه بالتايل التعامل معهم

µµمناخ العمل يصبح أكرث مرونة، وال حيتاج املعلم مجهوداً لضبط الصف
µµ يفرغ األستاذ طاقته عند تطبيق النشاطات فيجدد حيويته خالل اليوم مما يكسبه إندفاعاّ ونشاطاّ وقدرة

عىل إدارة الصف
µµ إن توطيد العالقة بني املعلم وتالميذه أثناء تطبيق النشاطات تؤدي إىل زيادة التجاوب مع املعلم والوالء

له مّما يسهل عليه العملية الرتبوية داخل الصف 
µµ تقّرب األساتذة من بعضهم البعض ومن املدير من خالل تطبيق نشاطات مشرتكة، وزيادة التواصل فيما

بينهم يؤدي إىل الراحة النفسية 

التأثري اإلجيايب عىل األهل: 

µµ مشاركة األهل بالنشاطات تزيد وعيهم عىل مسؤليتهم يف متابعة أطفالهم علمياً مما ينعكس إجيابياً عىل
التحصيل العلمي لدى األطفال
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µµ يصبح األهل لديهم والء وإمتنان للمدرسة ألّن أوالدهم أصبحوا متجاوبني أكرث معهم بعد تفريغ طاقاتهم
يف النشاطات الالصفّية

µµ إكتشاف األهل ملواهب أبنائهم تزرع األمل لديهم مبستقبل واعد لهم
µµ النفسية كما بالرىض والراحة  ترفيه لهم وتشعرهم  بالنشاطات تشكل مصدر  باملشاركة  السماح لألهل 

تطمنئ األهل وتزيد ثقتهم باملعلم واملدرسة
µµ إن النشاطات الالصفية ومشاركة األهل بها حتّسن العالقة بني األهل واملدرسة ويصبح اإلحرتام املتبادل هو

أسلوب التعامل السائد مّما يبعد األهل عن األجواء املشحونة والنزاعات

مرشوع »دعونا نذهب مجيعًا إىل المدرسة«
إستناداً إىل ما سبق ذكره، بادرت منظمة اليونيسف بالتعاون مع جمعية مدى إىل تنفيذ مرشوع »دعونا 
قدراته  تنمية  عىل  يساعده  للطفل  مميز  مدريس  جو  خلق  إىل  يهدف  الذي  املدرسة«،  إىل  جميعاً  نذهب 
ومواهبه ويرتك له مساحة من التعبري، يساعده عىل التفريغ النفيس وعىل تعزيز مفهوم الذات لديه كما 
تساهم يف حتسني إجتاهات األطفال حنو املدرسة. يهدف املرشوع إىل متكني املدارس الرسمية بالقدرات واخلربات 
الالزمة للتخطيط ومتويل وتطبيق النشاطات الالصفية لتلطيف اجلّو الرتبوي لالطفال باالضافة إىل تفعيل دور 

األهل وحتفيزهم عىل متابعة أطفالهم يف البيت واملدرسة.

مراحل المرشوع

µµ)تأمني العنرص البرشي املرشف عىل تطبيق النشاطات )أساتذة، متطوعني، أهل
µµ إستقطاب متطوعني وخاصة من بني األهايل وحتفيزهم عىل العمل
µµتشكيل جلان للنشاطات يف املدرسة وإختيار منسقني للمرشوع
µµبناء قدرات اللجان واملنسقني لتفعيل دورهم من خالل عقد إجتماعات أسبوعية
µµ)وضع خطة سنوية للنشاطات وذلك باإلستناد إىل مواعيد محددة )أعياد، مناسبات
µµ تفصيل وكتابة كل نشاط وذلك بوضع خطة مفّصلة للتحضري للنشاط: وضع جدولة زمنية لكل مراحل

تطبيق وتنفيذ النشاط، حتديد ميزانّية النشاط، تأمني املوارد املادية والبرشية للنشاط
µµ:متويل النشاطات وذلك عرب

πµاإلستفادة من شبكة العالقات لتأمني املوارد املالية واملادية واخلدمات
πµ التواصل مع جهات ممّولة )أشخاص، جمعيات، بلديات، القطاع اخلاص( وتأمني مال وجتهيزات
πµ إقامة نشاطات فردية منتجة للتمويل، كتنظيم األساتذة والطالب نشاط بيع يف املدرسة
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µµجعل النشاطات الالصفية من ضمن املنهج الدرايس وتطبيقه أثناء الدوام
µµ إقامة جلسات توعية لألهايل ودمجهم يف العملية الرتبوية وحتفيزهم للتواصل الدائم والتعاون مع املدرسة

والتأكيد عىل أهمية اللعب عىل نفسية الطفل و حتصيله العلمي

نتاجئ المرشوع وتأثريه اإلجيايب 

خالل العام الدرايس 2012-2013 متكنت املدارس املشاركة يف املرشوع من حتقيق جناحات عديدة، تركت أثراً إجيابياً 
يف نفوس الطالب من جهة ولدى األهايل واإلدارات والهيئات التعليمية واملجتمع من جهة أخرى نذكر منها:

µµحتسني التحصيل العلمي عند التالميذ وإخنفاض نسبة الغياب عن املدرسة بشكل ملحوظ
µµاملدارس مهيئة باملهارات واخلربات الالزمة لتنظيم وتطبيق نشاطات بصورة مستمرة
µµًإستطاعت اللجان حتفيز املجتمع ملساعدتهم عىل تنظيم وتنفيذ نشاطات لألطفال وقد إستقطبوا 105 متطوعا
µµ $11339 إستطاعت اللجان يف املدارس متويل العديد من النشاطات وجذبوا أثناء تطبيق املرشوع مبلغاً وقدره

دوالر امرييك باالضافة إىل معدات وخدمات عديدة
µµ خلق شبكة مستمرة من العالقات ومّد اجلسور مع جمعيات فاعلة وذلك بهدف حضور نشاطاتهم إلعطاء

األطفال املزيد من فرص الرتفيه واملتعة 
µµ األهل أساتذة، مدير( وبني  املدرسة )طالب،  األطراف يف  وبناءة بني كل  إجيابية  إجيابي وعالقة  خلق جو 

واملدرسة
µµ تنظيم حوايل 203 نشاطاً خالل العام الدرايس وتطوع عدد كبري من األهايل
µµالقيام بنشاطات متنوعة: وطنية، دينية، ترفيهية، رحالت وغريها
µµ7)نشاطات داخل الصفوف بدون كلفة تذكر )نفسية – إجتماعية، ثقافية، رياضية
µµتوسيع بعض املدارس وترتيبها )زيادة بعض الغرف( وحتسني املالعب فيها
µµاإلهتمام بنظافة املدرسة وذلك بالتطوع للقيام حبملة نظافة يف املدرسة
µµ إقامة نشاطات رياضية أثناء الفرصة مبشاركة األساتذة واملدراء
µµحرص الطالب عىل إرضاء معلميهم و الوعد بتطوير ذاتهم
µµ تدين نسبة املشاكل والعنف يف املدرسة بشكل ملحوظ

التحديات اليت واجهت المدارس واحللول المتبعة

املدارس  اللجان يف  املدارس وجمعية مدى بتطبيق املرشوع، وقد عملت  التحديات واجهت  العديد من  إن 
بالتعاون مع جميع األطراف عىل تذليلها أو تدوير زواياها، من برز هذه التحديات نذكر:

µµ قلة أو عدم توفر اإلمكانيات الرضورية )املادية، املالية، البرشية( لتطبيق النشاطات
µµ)عدم توفر املرشف املتخصص )إستاذ رياضة، إستاذ فنون
µµ عدم وجود حصص كافية مخصصة للنشاطات الالصفية
µµ ضعف املبنى املدريس والتجهيزات املدرسية
µµ عدم وجود متويل للنشاطات حيث أن املدارس عاجزة عن رصد أي مبلغ من صندوق املدرسة
µµحالة من اإلحباط تسيطر عىل كل األطراف والرضوخ لألمر الواقع وعدم اإلميان بالقدرة عىل تطبيق النشاطات
µµعدم وجود مناذج عن هذه النشاطات وعدم معرفة مضمونها وطريقة تطبيقها
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للتغلب عىل هذه الصعوبات وختفيف أثر املعوقات تّم اللجوء إىل تطبيق اخلطوات التالية:

µµ القيام بنشاطات سهلة التطبيق وبدون كلفة
µµالتخطيط اجليد للنشاط ووضع روزنامة للنشاطات يف بداية العام الدريس
µµ توعية الطالب وأولياء أمورهم بأهداف النشاط وأهميته وذلك بالقيام بنشاط أول ودعوة األهل إىل حضوره

وحتفيزهم عىل التطوع لتنفيذ نشاطات الحقة
µµ تعدد النشاطات يف املدرسة، وإفساح املجال لكل الطالب اإلطالع عليها )جريدة احلائط، تزيني الصفوف

يف املناسبات،...(
µµ)...تأمني مواقع بديلة لتطبيق النشاط )ملعب البلدية، منطقة للتشجري، نادي، مكتبة عاّمة
µµ يف الفيشار  بيع  متربع،  )شخص  الفردية  املبادرات  أو  العالقات  من خالل شبكة  للتمويل  مصادر  توفري 

املدرسة،...(
µµ حتفيز البلديات وجهات ممّولة وجمعيات وغريها عىل دعم النشاطات مادياً ومعنوياً باملشاركة والتطبيق
µµ)اإلستفادة من فرتة اإلسرتاحة لتطبيق النشاطات الرتفيهية )مباراة رياضية بإرشاف األساتذة
µµالتعاون بني املدير واالساتذة لتوفري حصص للنشاطات
µµ ،بالرسم أو  باملوسيقى  )موهوب  النشاط  بتطبيق  للمشاركة  إختصاصات  عدة  من  مبتطوعني  اإلستعانة 

محرتف باألعمال اليدوية(
µµ تطوع جميع األساتذة وحتى مدراء املدارس للقيام بالنشاطات الالصفية )مشاركة املدير بنشاط ترفيهي أو

ثقايف، ذهاب املديرة برحلة مع الطالب(
µµ إقتطاع خمس دقائق من احلصة لتطبيق نشاط خيدم احلصة )مثالً لعبة يف حصة الرياضيات لها نفس أهداف

الدرس، نشاط ترفيهي صغري قبل درس يلزمه الرتكيز(
µµ اإلبتدائية املرحلة  مع طالب صفوف  وتطبيقه  نشاط  لتحضري  التكميلية  املرحلة  تأهيل طالب صفوف 

أو احلضانة

اخلالصة 
إستناداً إىل كل ما ورد نرى أن األطفال حباجة إىل من يأخذهم بيدهم ويشجعهم ويوجههم حتى يتمكنوا من 
متابعة دراستهم بعيداً عن الصدمات والضغوطات النفسّية علماً إن املدارس التي طبقت مرشوع »دعونا 
نذهب جميعاً إىل املدرسة« إستطاعت خلق جو تربوي إجيابي جلميع األطراف املعنية رغم التحديات املوجودة. 
من هنا رغبت منظمة اليونيسف وجمعية مدى مشاركة املدارس واجلمعيات هذه التجربة الناجحة من خالل 

هذا الدليل الذي يساعد عىل حتقيق الهدف وتطبيق أنشطة ذات أثر كبري بكلفة قليلة.
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هشادات من الماشركني

التلميذة أماين العيىس )الهرمل(: 

 »هون أحىل بكتري، مابدي أرجع عىل سوريا. 
أنا حبب كتري املعلمات، صارو مثل أمي حبكيلهم 

كل يش«.

التلميذة أغرار خالد عمر )عكار(:

»أنا سعيدة جداً ورصت حب إجي كل يوم 
عىل املدرسة. بشكر كل أساتذيت عىل هيدي 

النشاطات«.

املعلمة عيدة الطشم )الهرمل(:

»حتى ولو ما لقينا متويل رح نكّمل النشاطات 
ولو عىل حسابنا. حتّسنت العالقة بيننا وبني 

الطالب وإكتشفنا بعضنا البعض«.

األساتذ جورج توما )الهرمل(:

»كلنـــــا إيد وحدة عم نشتغل بكل فرحة ومحبة 
واألوالد عم يلبونا برسعة. النشاطات ساهمت يف 

ضبط الطالب وزادت مشاركتهم يف الصف«.

املعلمة مالك جابر )عكار(:

»كل يشء تغري إىل األحسن: نظافة، دراسة، 
مستوى التالميذ ومعنوياتهم. رصنا نشوف 

الضحكة عىل وجوه الكل«.

املعلمة روال طّنوس )عكار(:

»النشاطات رّغبت التالميذ بالعلم وصارت 
العالقة كتري متينة بني اجلميع«.
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املدير خالد عيىس )عكار(: 

»صاراجلو املدريس متكامل، وتطّورت العالقات 
مع املحيط داخل القرية مع البلدية واجلمعيات 

املحلّية. وأهل التالميذ صاروا كتري متجاوبني 
معنا وعم يتطوعوا ويساعدونا«. 

املدير مرّسة حمادة )الهرمل(:

»املدرسة صارت كلها حياة ويف نشاط دائم. خف 
كتري الغياب وتشّوقوا الطالب للمدرسة«.

التلميذة رشا العبويش )عكار(:

»شكراً أساتذىت وشكراً مدى، أنا رصت غري 
أنسانة... حتى قدرت أكتب شعر!«

التلميذ محمد العيىس )الهرمل(:

»أنا كتري مبسوط، املعلمة عم إتلعّبنا بالفرصة«.

التلميذة ندى رشعيني )الهرمل(:

»األستاذ اليل منعمل نشاطات معه بصري قريب 
منا كتري ومرنحتلو«.

التلميذ خالد السيد )عكار(: 

 »ما كان يف ال رياضة وال يشء. احلمد هلل صار 
عنا فنون ورياضة. أنا عملت أنشودة وكتري فرحان 

حبايل. الوقفة عاملرسح بتعطي ثقة بالنفس«. 





دليل النشاطات الالصفّية
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الناشطات النفس - إجتماعية
تشمل جميع النشاطات التي تساهم يف التنمية اإلجتماعية والتوازن النفيس عند األطفال، وتهدف إىل بناء 
الشخصية املتوازنة لهم ليصبحوا مواطنني قادرين عىل العطاء، صاحلني يف كل زمان ومكان، كما تنّظم هذه 
النشاطات العالقة بني األطفال ومجتمعهم وتتيح لهم الفرص الطبيعية املالمئة التي تنمي الثقة بالنفس، 
وختفف من حّدة القلق واإلضطرابات النفسية، كما تكسبهم القيم اإلجتماعية بالتطبيق كالتسامح والتعاون 
وحتمل املسؤولية والتكيف مع احلياة واإلبتعاد عن التفرقة واألنانية وذلك من خالل العمل اجلماعي والتفاعل 

مع اجلماعة.

1. كونوا األفضل
الوقت: 30 – 40 دقيقة

املواد: ال يشء

عىل  التأثري  بكيفية  والتفكري  اجلماعي  احلّس  تعزيز  الهدف: 
بعضنا بعضاً

طريقة التطبيق:
يكتب املرشف اجلمل التالية عىل اللوح:

µ  آخذ إجابتك باإلعتبار، فّكر إىل أي مدى ميكنك مساعدة
الغري للوصول إىل أفضل حاالتهم.

µ  أكرث من أنت »إنتقايئ« يف ذلك؟ هل تساعد شخصاً  هل 
آخر؟ إذا كان اجلواب نعم، من تساعد أكرث وملاذا؟ 

µ  إذا لم يقدم لك اآلخرون ما حتتاج مباذا حيتمل أن تشعر 
منهم للوصول إىل أفضل حاالتك؟

كون يف أفضل حااليت 2. ماذا أحتاج أل
الوقت: 20 – 30 دقيقة

املواد: اإلستمارة، ورق، أقالم

الهدف: التعّرف عىل الذات

طريقة التطبيق:
الطلب من التالمذة تعبئة اإلستمارة التالية ومناقشتها:

ماذا أحتاج ألكون يف أفضل حااليت:

من نفيس؟...........................................................................

من أساتذيت؟.........................................................................

من التالمذة يف صفي / يف مدرستي؟....................................

من عائلتي؟...........................................................................

لن أطلب منك شيئًا تعجزعن إعطائه
لن أطلب منك شيئًا غير ما أحتاج إليه بالفعل

ولن آخذ شيئًا دون إعطائه ما يقابله قيمة
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3. المجموعات العائلية
الوقت: 35 - 45 دقيقة

املواد: ورق، أقالم

اجلماعي عرب  احلّس  وتعزيز  إنشاء  إجياد  املساهمة يف  الهدف: 
وبناء  البعض  بعضهم  عىل  التعرف  عىل  املشاركني  تشجيع 

عالقات مع املجموعة الصغرية

طريقة التطبيق:
µ  5-4 من  مؤلفة  صغرية،  مجموعات  إىل  املشاركني  قّسم 

ومنها  املبتكرة،  األساليب  من  الكثري  خالل  من  أشخاص، 
إستعمال احلركة واملوسيقى، أو قطع من الورق امللون

µ  ًتأخذ كّل مجموعة ورقة وقلم، ويعمل كّل املشاركني سويا
لتصميم رسم جيّسد:

µ  أسماء أعضاء املجموعة أو أي يشء فريد مييز كل فرد عن
غريه، وعىل سبيل املثال، تعلم السباحة بعد أن كان خياف 
من املاء، أو املولود األول من بني 5 فتيان. تكتب األسماء عىل 

أطراف ورقة معلقة وتتم زخرفتها
µ  بديهية تكون  أن  )دون  املجموعة  يف  مشرتكة  أمور   3-2

مثل “املجموعة كّلها مؤلفة من الرجال”، أو “كلهم شعرهم 
طويل”. جيب التعمق أكرث، مثالً الكّل نباتيّين(

µ إسم أو كنية املجموعة

4. حول اللطف وإنعدامه
الوقت: 25 - 35 دقيقة

املواد: ال يشء

الهدف: التعّرف عىل الذات من خالل اآلخر والتعاطف

طريقة التطبيق: 
µ  صف الترصف:  الكالم/  يف  لطيف  غري  ألسلوب  كهدف 

وقتاً تعرضت فيه لإلساءة بسبب األسلوب الذي تكلم فيه 
شخص/أناس آخرون معك أو عنك أو ترصفوا حنوك.

µ ملاذا تعتقد أنك كنت مستهدفاً؟
µ  باإلضافة إىل شعورك باألذى، ما هي املشاعر األخرى التي

تذكر أنها راودتك؟
µ  الترصف أو  الكالم  من  األسلوب  هذا  نتيجة  كانت  ماذا 

بالنسبة لك؟ كيف أثرت عليك؟
µ  هل قمت بأي عمل أو إجراء؟ إذا كان اجلواب نعم فماذا

فعلت؟ إذا لم تفعل شيئاً، ملاذا؟
µ  كمستخدم للغة أو سلوك غري لطيف صف وقتاً كان ميكن

أن تؤذي فيه أحداً / آخرين بكلمات إستخدمتها / األسلوب 
الذي تكلمت به معهم أو عنهم، أو األسلوب الذي ترصفت 

به معهم.
µ  ملاذا تعتقد أنك فعلت ذلك؟ كيف شعرت بعد ذلك؟ كيف

تشعر اآلن؟

5. أنت أعجوبة
الوقت: 25 - 35 دقيقة

املواد: ال يشء

الهدف: التعّرف عىل قيمة الذات وفرادة كل شخص

طريقة التطبيق:
µ  التايل من قبل املرشف ورشحه وحتليله النص  يتم قراءة   

من قبل التالميذ:

أنت أعجوبة / هل تعلم ما أنت؟ / أنت أعجوبة / 
أنت فريد من نوعك / خالل السنوات التي مرت 

جميعها، لم يكن هناك مثيل لك / قد تصبح شكسبير 
أو مايكل أنجيلو أو بيتهوفن / لديك القدرة على أي 

شيء / نعم، أنت أعجوبة / هل بإمكانك إذن أن 
تؤدي من هو مثلك، أعجوبة؟ / عليكما أن تعّزا 

بعضكما بعضًا / عليكما أن تعمال ٭ بل علينا جميعًا أن 
نعمل ٭ لنجعل العالم مكانًا أكثر أمنًا وسالمًا

6. الكتّيب )دفرت مذكرات(
الوقت: 60 دقيقة

املواد: ملف يتضّمن دفرت رسم مقّوى، قلم رصاص، ممحاة 
وعلبة تلوين )ملف لكّل مشرتك( وورقة العناوين

الهدف: التعّرف والتعبري عن الذات / ترفيه

طريقة التطبيق: 
µ  يوّزع املرشف امللفات لألطفال
µ  يكتب املرشف العناوين عىل ورقة كبرية يراها اجلميع )أنظر

ورقة العناوين(
µ  يطلب منهم إختيار 5 عناوين من أصل املجموع والعمل

عليهم خالل هذه اجللسة )كتابة، رسم(
µ  بعد إنتهاء الوقت )60 دقيقة(، يسأل املرشف األطفال إذا

كانوا يريدون عرض بعض أعمالهم عىل املجموعة الكربى

العناوين:

إسمي

لقبي

أحب

أكره 

سأكون...

أحالمي

أخاف من

شكراً لـِ...

َمَثيل األعىل، 
وملاذا؟

شعاري

نقاط قويت

قصة من 
حيايت 

رشيك )رشيكة( حيايت سيكون 
)ستكون(...

لوين، فيلمي، كتابي، أكلتي، 
رياضتي املفضل

إذا كنت قائداً ليوم واحد 
ولديك الصالحية التاّمة أن 

تغّير شيئاً واحداً يف مجتمعك، 
فما هو؟
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مالحظة: يستطيع املرشف مشاركة األطفال النشاط وعرض 
تكرار هذا  الكربى وميكن  املجموعة  أعماله عىل  واحدة من 

النشاط لتغطية كل العناوين وإضافت عناوين آخرى.

7. الثقة العمياء8
الوقت: 30 دقيقة

املواد: عصابات للعيون

القيمة الرئيسّية: املسؤولية والتعاون والقبول

هدف النشاط: جتربة كيف يشعر الشخص الكفيف، والتفكري 
ذوي  األشخاص  يواجهها  التي  املصاعب  التالية:  باملسائل 
اإلحتياجات اخلاصة. كيف ميكننا أن نساعد يف املحافظة عىل 
سالمة بعضنا بعضاً؟ كيف ميكن للعمل معاً أن يساعدنا عىل 

حتقيق أهدافنا؟

طريقة التطبيق:
µ  عصابة يضعوا  أن  األطفال  عىل  يتعني  التالية  اللعبة  يف 

عىل العينني
µ قسم األطفال إىل أزواج
µ  أطلب من األطفال أن يتخيلوا أن الغرفة هي السماء وقد

جتمع فيها ضباب كثيف، وهناك بعض الطائرات التي فقدت 
الطائرة  دور  زوج  كل  من  واحد  طفل  يلعب  الضباب،  يف 
املفقودة يف الضباب، بينما يلعب الثاين دور القبطان، يتعني 

عىل األطفال الذين ميثلون الطائرات أن تعصب عيونهم 
µ  ويقود ملس  وبال  بصمت  الطائرات  خلف  الطيارون  يقف 

الطيارون طائراتهم بالتصفيق بأيديهم يف اإلجتاه الذي يريدون 
أن تتحرك حنو الطائرة

µ بعد مرور بضع دقائق أطلب من األطفال تبديل األدوار
µ  ميكنك فيما بعد أن تضع عقبات يف منطقة اللعب، التي

ينبغي أن يقوم الطيارون والطائرات بإجراء مناورات فيها

مناقاشت المجموعة: 
بعد إنتهاء اللعبة، أطلب من األطفال أن يتأملوا يف التجربة 

و ميكنك إستخدام األسئلة التالية:

هل أحببت اللعبة؟ عندما كنت غري قادر عىل اإلبصار، هل 
كيف  سهلة؟  املرشد  مهمة  كانت  هل  باألمان؟  تشعر  كنت 
األشخاص  عن  ماذا  ساملني؟  املبرصين  غري  األشخاص  يبقى 
املصابني بإعاقات؟ فكر باألماكن التي جتتمع فيها مجموعتنا، 
ماذا بوسعنا أن نفعل يك نساعد األشخاص ذوي اإلحتياجات 

اخلاصة عىل التحرك بشكل أسهل؟

8. إتبع احلركة
الوقت: 20 - 25 دقيقة

املواد: ال يشء

الهدف: جتربة تقليد حركات األخرين، والتفكري بكيفية التأثري 
عىل بعضنا بعضاً

طريقة التطبيق: 
شخصاً  خيتاروا  وأن  حلقة  يف  يقفوا  أن  األطفال  من  أطلب 
لتويل املراقبة: إن الهدف هو البقاء بال حراك بيد أنه إذا حترك 
شخص، فإن الطفل الذي يراقبه حيب أن يتحرك أيضاً، حبيث 
يقلد كل فعل يقوم به ونظراً ألن كل طفل مراقب من قبل 
شخص آخر مراقب بدوره من قبل شخص ثالث فإن احلركة 

ستنترش تدرجيياً يف أرجاء الغرقة.

مناقاشت المجموعة:
هل أحببت هذه اللعبة؟ ملاذا؟ لم ال؟ هل الحظت إن حركة 
من احلركات التي قمت بها إنترشت بني األخرين؟ هل تشعر 
بأن األشخاص اآلخرين ميكن أن يكون لهم تأثري عليك؟ كيف؟ 
آخرين؟ كيف؟ ماذا  تأثرياً عىل أشخاص  أن لك  تعتقد  وهل 
بوسعنا أن نفعل يف مجموعتنا يك يكون لنا تأثري إجيابي عىل 

اآلخرين؟
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ُسبل لبناء جّو تربوي ألطف 

1. لعبة البولينغ
الوقت: 25 - 30 دقيقة حسب عدد املجموعات

املواد: قناين بالستيك فارغة وكرة صغرية

الهدف: القدرة عىل الرتكيز

طريقة التطبيق:
µ  يضع املرشف عدداً من القناين )4 أو أكرث( عىل األرض خبط

مستقيم وعىل بعد مرتين أو ثالثة 
µ  يرسم خطاً بالطبشور عىل هذه املسافة
µ  يطلب من األطفال أن يقفوا وراء هذا اخلط
µ حياول كل طفل أن يوقع القناين برمي الكرة عليها
µ من يستطع أن يوقعها كلها كان له احلق باللعب مرة ثانية
µ  ميكننا إعادة اللعبة عدة مرات وذلك لتحميس الطالب عىل

الرتكيز أكرث فأكرث وبالتايل نستطيع تسجيل التقدم عند بعضهم

2. احلبل – القفر فوقة
الوقت: 30 دقيقة حسب عدد الطالب

املواد: حبالن

 الهدف: الرتفية والتآزر احليس احلريك

طريقة التطبيق:
µ  يضع املرشف حبلني متوازيني عىل األرض يبعد أحدهما عن

اآلخر مابني 20 إىل 30 سم
µ  يقول لألطفال: هذا نهر صغري – ختيل
µ  حياول األطفال بالدور القفز فوق النهر
µ من يقع داخل النهر تبتل قدمه وخيرج من اللعبة
µ  ميكننا إعادة اللعبة عدة مرات )3 أو 4( وتسجيل النقاط

لكل طفل وثم حنصل عىل املجموع

3. الكزن – تتبع األثر
الوقت: 20 دقيقة

املواد: غرض ما يعترب الكنز )كتاب – قلم – هدية(، ورق

الهدف: الرتفية وإعطاء دافعية للعمل واملثابرة

طريقة التطبيق:
µ  يعمد املرشف عىل إخفاء الكنز يف مكان ما
µ  وضع ورقة كتب عليها جملة أو كلمة يف عدة نقاط تدل

 عىل مكان الكنز )مثالً: تابع سريك – حنو الشمال – إستدر...( 
أو تدل عىل مكان له صلة مبكان الكنز أو به داللة ملكان الكنز

µ من جيد الكنز أوالً يكون هو الفائز 

الناشطات الرتفهيية وناشطات حقوق الطفل
تثقيفية  تنشيطية  برامج  وتضم  واملتعة  التسلية  لغرض  األطفال  بها  يقوم  التي  النشاطات  جميع  تشمل 
وترفيهية لفائدة األطفال وترسيخ الوعي عندهم بثقافة حقوق اإلنسان. كما تهدف إىل الربط بني سالمة 
العقل وصحة اجلسد عندهم، فهي تساعدهم عىل إستثمار وقتهم مبا يعود عليهم باخلربات السارة اإلجيابية 
وتنّمي شخصيتهم وقدراتهم العقلية املختلفة، وتسهم إسهاماً ملموساً يف نضوج فكرهم وميولهم وقيمهم.
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4. لعبة التخمني
الوقت: 15 دقيقة )حسب عدد املجموعة(

املواد: كيس حلويات وجَرة

الهدف: الرتفيه

طريقة التطبيق:
µ )يضع املرشف عدداً من احللويات يف اجلرة )30 حبة حلويات
µ  يطلب من كل طفل ختمني عدد احللويات
µ  يضع كل طفل عىل ورقة إسمه والرقم الذي خيمنه ويضعه

مع املرشف
µ يف آخر اللعبة يفتح املرشف األوراق ويقرأ األعداد
µ الطفل الذي يعرف العدد الصحيح أو األقرب يفوز
µ ثم توزع احللويات عىل األطفال

5. كوب الماء
الوقت: 35 دقيقة

املواد: كوبني من املاء

الهدف: الرتفيه مع زيادة القدرة عىل الرتكيز

طريقة التطبيق: 
µ  أحرض كوبني من املاء ممتلينئ
µ قسم األطفال إىل فريقني وكل فريق يقف يف خط مستقيم
µ  يعطى الكوب للذي يقف يف بداية الصف ثم عليه أن يأخذ

إىل  يصل  حتى  يده  يف  املاء  وكوب  امللعب  حول  كاملة  دورة 
الالعب الثاين من فريقه ويعطيه كوب املاء 

µ  يقوم الالعب اجلديد بدورة أخرى حتى ينتهي عدد الالعبني
µ  الفريق الفائز هو الذي ينتهي قبل اآلخر ويكون كوبه فيه

ماء أكرث

6. الذاكرة 
الوقت: 25 دقيقة

املواد: 12 صورة ألشياء مختلفة، لوحة، ورق، أقالم

الهدف: املتعة والفائدة وتنشيط الذاكرة

طريقة التطبيق: 
µ  ألصق 12صورة ألشياء مختلفة عىل لوحة
µ  أعرض اللوحة عىل املتسابقني ملدة ثوان وإخفها من أمامهم

برسعة
µ  التى مثالً(  )دقيقتني  الصور  لتذكر  معينة  دقائق  لديهم 

كانت معلقة وكتابتها عىل ورقة 
µ املتسابق الذي يتذكر أكرب عدد من الصور هو الفائز

7. أخّف من الهواء9 
الوقت: 20 دقيقة

املواد: ريش أو بالونات

الهدف: التعاون والعمل الفريقي

طريقة التطبيق: 
µ ل فرقاً يتألف كل منها من 2 أو 3 أطفال شكِّ
µ أعط بالوناً أو ريشة أو شيئاً خفيفاً إىل كل فريق
µ  ح ألفراد الفرق بأن عليهم أن يعملوا معاً يك يتمكنوا وضِّ

من اإلبقاء عىل ذلك اليشء يف الهواء بالنفخ عليه
µ  الذي يستطيع الفريق  ويكون  الفرق.  تنظيم مسابقة بني 

اإلبقاء عىل اليشء يف الهواء هو الفائز

مناقاشت المجموعة:
التجربة  يف  التأمل  األطفال  من  أُطلب  اللعبة،  إنتهاء  بعد 
ميكنك إستخدام األسئلة التالية لإلسرتشاد بها: هل أحببت 
اللعبة؟ وما هو اجلزء األسهل يف اللعبة؟ ما هو اجلزء األصعب 
يك  إستخدمهتا  التي  )احلَيل(  االسرتاتيجيات  هي  ما  فيها؟ 
تتمكن من اإلبقاء عىل البالون يف الهواء؟ إذا تسنى لك أن 
تلعب اللعبة مرة أخرى، فماذا ستفعل يك تُبقي عىل البالون 
يف الهواء لفرتة أطول؟ كيف ستستفيد املجموعة من التعاون 
األفضل؟ ماذا بوسعنا أن نفعل يك نتعاون بشكل أفضل يف 

مجموعتنا؟
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ُسبل لبناء جّو تربوي ألطف 

1. حروف وكلمات
الوقت: 10 دقائق

املواد: قلم وورقة لكل طالب

الهدف: التمكني باللغة والتفكري والرتكيز عىل التسلل

طريقة التطبيق: 
µ  نوّزع عىل كل متسابق ورقة وقلم
µ )نعطيهم 3 حروف )مثالً: ر– ق – م
µ نطلب منهم كتابة 5 كلمات برسعة من احلروف الثالثة
µ  من يستطع كتابة 5 كلمات أوالً يكون هو الفائز )الكلمات

مثالً: رقم – حرق – رحق – حقر – قمر(

2. قامئة الكلمات
الوقت: 10 دقائق

املواد: ورق، أقالم

الهدف: زيادة القدرة عىل التزكري ورسعة التنفيذ

طريقة التطبيق: 
µ  املرشف منهم  ويطلب  وقلم  ورقة  متسابق  كل  يعطى 

اإلستعداد للكتابة
µ  يقول املرشف قامئة من كلمات برسعة شديدة
µ ً عند اإلنتهاء جيمع األوراق فورا
µ الشخص الذي كتب أكرب عدد من الكلمات هو الفائز

متشابهة  كلمات  نضع  أن  اللعبة  هذه  يف  الذكاء  مالحظة: 
يف احلروف بعيدة يف املعنى مثاًل: طبل – بطل – طالب – 

طقس – طحالب.

3. األرقام واحلروف
الوقت: 10 دقائق

املواد: ال يشء

الهدف: القدرة عىل الرتكيز ورسعة البديهة ومعرفة تركيب 
الكلمات

الناشطات الثقافية
املكتبة  إستخدام  احلائط،  صحف  واملحارضات،  الندوات  الثقافية،  املسابقات  منها  مجاالت  عدة  تشمل 
املدرسية، املعارض، الكتابة، القراءة واخلطابة وكل ما يرتبط بالتنمية الثقافية. تهدف إىل إكساب األطفال 
معارف ومهارات تساعدهم عىل تنمية مواهبهم وقدراتهم اإلبداعية يف املجاالت األدبية والثقافية والعلمية 
باالضافة إىل البحث العلمي وطرائقه املختلفة، كما تساهم يف تنمية املهارات اللغوية عند الطفل والقدرة 

عىل اإلطالع والتحليل.
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طريقة التطبيق: 
µ )خنتار 3 حروف مثل )ب – ح – ر
µ نكتب عىل كل ورقة حرف
µ  خنتار فريقني مؤلفني من ثالثة أشخاص
µ  نعلق عليهم هذه احلروف
µ  ًمثال الكلمة  حسب  الرتتيب  يف  الوقوف  منهم   نطلب 

حرب – ربح
µ الفريق الذي يرتبها باالول هو الفائز

4. الحئة التسوق
الوقت: 30 دقيقة

املواد: ال يشء

الهدف: تفعيل الذكرة والقدرة عىل الرتكيز

طريقة التطبيق: 
µ  جيلس األطفال يف حلقة
µ  يقول الطفل األول جملة مثالً ذهبت إىل السوق وإشرتيت

ويذكر اليشء
µ  يكرر الطفل الثاين ما قاله األول ويضيف غرضاً آخر
µ  ًحتى ينىس أحد األطفال غرضا ... وهكذا الثالث والرابع 

ما خيرج من اللعبة 
µ  الطفل الباقي يف األخر هو الفائز

أشخاص حتى  املجموعة عرشة  تفوق  ال  أن  مالحظة: جيب 
العرشة  حتت  األطفال  كان  )إذا  بالتطبيق  متعتها  تفقد  ال 

سنوات(.

5. لعبة الصفر والواحد المشرتك
الوقت: 20 دقيقة

املواد: ال يشء

الهدف: الرتكيز وحفظ األرقام

طريقة التطبيق:
µ نؤلف فرقاً من أربعة متسابقني ويقفون يف صف مستقيم
µ  نقوم بقراءة رقم يتكون من الواحد والصفر
µ ًمن يكون يف خانته الصفر جيلس أما الواحد فيظل واقفا

فريقة هو  يكون  أكرب  بنسبة  الصحيحة  الوضعية  يطابق  من 
الفائز بعد 5 محاوالت.

6. لعبة اخلانات
الوقت: 25 دقيقة

املواد: ال يشء

الهدف: تنمية الذكاء والذاكرة

طريقة التطبيق:
µ  يذكر األستاذ رقماً من ثالث خانات
µ ًيعيد الطالب الرقم مقلوبا
µ 493 يقول األستاذ مثالً 394 – فيقول الطالب
µ  فيقول  8537 مثالً  خانات  أربع  من  رقماً  األستاذ  يقول 

الطالب 7358
µ  وهكذا يزيد األستاذ عدد اخلانات
µ  من هم أقواهم ذكاًء وذاكرة هو صاحب أكرب رقم

مالحظة: عىل األستاذ أن جيهز مجموعة من األرقام عىل ورقة.

إقتراحات: 1001      0010      1011      0001      0011
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ُسبل لبناء جّو تربوي ألطف 

1. لعبة القط والفأر
املكان: امللعب

الوقت: 30 دقيقة

املواد: كرة كبرية وكرة صغرية

الهدف: رياضة بدنية ولعب جماعّي

طريقة التطبيق:
µ  اآلخر عن  منهم  كل  يبعد  دائرة،  داخل  الالعبون  يقف 

مبسافة ترتاوح ما بني 8 - 10 خطوات. 
µ  وواحدة القط  متثل  كبرية  واحدة  كرتان:  هناك  ستكون 

صغرية متثل الفار.
µ  الكبرية القرى  يعطي  الكرتان.  وبيده  األول  الالعب  يبدأ 

)التي متثل القط( إال الالعب الثاين يف الصف وبعدها الكرة 
الصف.  يف  الثالث  الالعب  إىل  الفار(  متاثل  )التي  الصغرية 

وكذلك يفعل كل العب نفس اخلطوات.

µ  ،تعتمد ديناميكية اللعبة عىل مترير الكرتان يف نفس اإلجتاه
حبيث يفصل بني الفار والقط العبان أو ثالثة، حتى يتمكن 

القط يف النهاية من اإلمساك بالفار.
µ  أية العب تنتهي عنده الكرتان سيدفع غرامة وجيلس عىل

األرض وميد ساقيه.
µ  يتعني عىل زميله التايل له القفز من فوقه لتمرير الكرة إىل

الالعب التايل يف الصف.

2. لعبة مجع الكرات
املكان: امللعب

الوقت: 20 دقيقة

املواد: 16 كرة متساوية احلجم

عدد املشاركني: عرشون طالباً

الهدف: نشاط ريايض

الناشطات الرياضية10
التي تتناسب مع قدرات وإستعدادات الطفل كذلك اجلوانب  الرياضات والنشاطات احلركية  تشمل جميع 
العلمية والنظرية للحركة والنشاط اجلسدي. وتهدف إىل صقل مواهب األطفال الرياضّية وتطويرها ليتمتعوا 
الرياضية  املسابقات  إقامة  خالل  من  وذلك  الرياضية،  املنافسة  عىل  قادرة  جيدة  وجسديّة  نفسية  بصحة 
القيم  وترسخ  اجلماعي  العمل  روح  األطفال  تكسب  إنها  كما  متخصصني.  مدربني  إرشاف  حتت  الرتفيهية 
األطفال  ذكاء  تنمية  يف  وتسهم  املجتمع  وخدمة  الرشيفة  واملنافسة  كالتعاون  عندهم  البناءة  اإلجتماعية 

وتنفض عنهم غبار الكسل واخلمول ومتنحهم السعادة والرسور واإلنفعاالت اإلجيابية.
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طريقة التطبيق: 
µ  يقسم املشاركون إىل أربع فرق ويكون عىل رأس كل فريق

مسؤول التوجيه واإلرشاد
µ  يعصب املدرب أعني املشاركني بشكل جيد بعد أن يرسم

وتبعد  ومتوازية  متقابلة  كبرية  دوائر  مثاين  امللعب  أرض  عىل 
البعض عرضاً وعرشين خطوة  مسافة خطوتني عن بعضهم 

عن بعضهم البعض طوالً
µ  معصوبي اإلنطالق  دائرة  أمام  العبني  أربعة  كل  يقف 

األعني وإىل جانبهم املرشد
µ  ينطلق الالعب األول من كل فريق عند الصافرة »إشارة

اإلنطالق« ثم يتبعه الالعب الثاين حتى الرابع وذلك مبساعدة 
املرشد لينقلوا الكرات إىل الدوائر املقابلة طوالً

µ  الفريق الذي ينتهي من العملية هو الرابح األول يليه الثاين
والثالث والرابع

3. قال المعلم
املكان: الصف

الوقت: حسب عدد املجموعة ورسعتها

املواد: ال يشء

عدد املشاركني: كل الصف

الهدف: نشاط ريايض ترفيهي

طريقة التطبيق:
أويل  كتدريب  اللعبة  ويرشح  املشاركني  مقابل  املدّرب  يقف 

وهو:

عند قوله قف من دون أن يقول قال املعلم ال جيوز أن يقف 
أحد، فالالعب الذي يقف من دون إنتباه يعترب خارج اللعبة، 
ومتنوعة:  مختلفة  وبعبارات  جديد  من  املدرب  يبدأ  وهكذا 
فمثالً قال املعلم إرفع يدك اليرسى ثم يقول إخفضها دون 
يعترب  يرتدد  أو  خيطئ  من  كل  عندها  املعلم  قال  يقول  أن 
خارساً ويستمر املدرب يف هذه اللعبة إىل أن يبقى الالعب أو 

املجموعة الصغرية التي تعترب راحبة.

4. طواحني الهواء
املكان: امللعب

الوقت: 40 دقيقة

املواد: خمسة مناديل، عصابات للعيون

عدد املشاركني: 15 طفالً )5 طحانني و 10 طواحني(

الهدف: نشاط ريايض

طريقة التطبيق: 
µ  10 العبني معصوبي األعني يقفون بشكل دائري، ميسكون

معه  املدرب  يقف  الدائرة  مركز  ببعض، يف  بعضهم  أياديهم 
املناديل اخلمسة ويرفع إثنني منهم يف كلتا يديه املمدوتني

µ  يقف خارج الدائرة خمسة العبني هم الطحانني الراغبني
بأخذ املناديل من املدرب وعليهم عند إنطالق اللعبة محاولة 
الدخول خلسة إىل داخل الدائرة واخلروج خلسة دون ملس أي 
شكل  تغيري  دون  التحرك  يستطيعون  الذين  الطواحني  من 

الدائرة أو تغيري أماكنهم
µ ًيعترب الفريق الذي أخرج 3 مناديل راحبا

5. الذئب واحلمل
املكان: امللعب

الوقت: 25 دقيقة

املواد: ال يشء

الهدف: نشاط ريايض

طريقة التطبيق: 
µ  )الصف يف  املوجود  العدد  حسب  أقل  )أو  العباً  عرشون 

يصطفون حبسب الطول من األطول إىل األقرص. ويعترب اخلمسة 
األوائل ذئاب والباقون حمالن وميسكون بعضهم البعض من 

اخلرص
µ  يبدأ اللعب عندما يعطي املدرب إشارة اإلنطالق فيتحرك

وهو  احلمل  ليلتقط  ورائه  من  اجلميع  ومعه  األول  الذئب 
الالعب األخري يف الصف فإذا أمسك به عند اخلرص خيرج احلمل 
ويستطيع معاودة الكرة. أما عندما يفشل الذئب خيرج من 
اللعبة إذا ملس احلمل دون أن ميسك خبرصه فإذا لم يستطع 
الذئاب أخذ خمسة حمالن خيرسون وإذا خرج أكرث من ثالثة 

ذئاب أيضاً خيرسون

6. شّد احلبل ولعبة التوازن بني الفرق 
املكان: امللعب

الوقت: 20 دقيقة

املواد: حبل

الهدف: نشاط ريايض - قيمة التعاون

طريقة التطبيق: 
µ  يقسم املشاركني إىل مجموعتني مييز كل مجموعة أنفسهم

بصفات مشرتكة فيما بينهم ومختلفة عن الصفات التي متيز 
املجموعة األخرى يف الوقت نفسه

µ  تبدأ اللعبة بقيام كل مجموعة بسحب احلبل من جهتها
برفق وعندما يالحظ املدرب إقرتاب أحد الفريقني من الفوز 
واإلفصاح  احلبل  ترك  الفريق  هذا  العبي  أحد  عىل  يتعني 
اليها  عن صفة حيبها يف املجموعة األخرى ويقوم باإلنضمام 

ويساعدها يف سحب احلبل

قال المعلم قف فيجب أن يقف الجميع
قال المعلم إجلس فيجلس الجميع
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µ يتم هذا األمر عدة مرات وفقاً للحاجة
µ  إنتصار مجرد  وليس  توازن  حتقيق  إىل  اللعبة  هذه  تهدف 

فريق عىل آخر

7. الرسدين
الوقت: 10 - 20 دقيقة

املواد: ال يشء

الهدف: الرتفيه وجتربة الشعور باإلرشاك، والتفكري باملسائل 
املجال  إفساح  أجل  من  نتعاون  أن  ميكن  كيف  التالية: 

لآلخرين؟ كيف يؤدي التعاون إىل نتائج إجيابية؟

طريقة التطبيق: 
µ  إخرت طفًلً ليكون سمكة الرسدين األوىل التي ختتبئ. أُطلب

من األطفال اآلخرين أن يغمضوا عيونهم أثناء قيام الرسدين 
باالختباء

µ  أُُطلب من األطفال أن يفتحوا عيونهم وأن حياولوا العثور 
عىل سمكة الرسدين وعندما يعرث طفل عليها، فإنه يصبح 

سمكة رسدين وجيب أن حيرش نفسه مع سمكة الرسدين األوىل
µ  سمكة عىل  األطفال  جميع  يعرث  أن  إىل  اللعب  واصل   

الرسدين األوىل وينضموا إليها، دع املجموعة تعرف أن جميع 
سمكات الرسدين فائزات!

µ إبدأ من جديد، وأخرت هذه املرة طفالً آخر لبدء اللعبة

مناقاشت المجموعة:
بعد انتهاء اللعبة، أُطلب من األطفال أن يتأملوا يف التجربة 
.وميكنك استخدام األسئلة التالية لالسرتشاد بها: هل أحببت 
كنتم جميعاً  عندما  ما شعوركم  ال؟  لم  ملاذا؟  اللعبة؟  هذه 
أن  اجلميع  عىل  السهل  من  هل  كالرسدين؟  معاً  محشورين 
ملاذا؟ لم ال؟ ماذا فعلت يك تساعد  خيتبئوا يف مكان واحد؟ 
اآلخرين  قبول  دامئاً  السهل  من  اإلختباء؟ هل  اآلخرين عىل 
يف األلعاب التي تلعبها؟ ملاذا؟ لم ال؟ ماذا بوسعنا أن نفعل 
ب به يف مجموعتنا؟ للتأكد من أن كل شخص يشعر بأنه مرحَّ



1. فن تشكييل من النفايات11
الوقت: 30 - 40 دقيقة

املواد: علبة جبنة فارغة – أوراق ملونة – صمغ

الهدف: زرع الوعي البيئي وأهمية تدوير النفايات

طريقة التطبيق: 
µ يطلب املرشف من كل طفل إحضار علبة جبنة فارغة
µ  علبة من  فلقة  كل  تغليف  عىل  الطفل  املرشف  يساعد 

اجلبنة عىل حدى باألوراق امللونة
µ نرسم عىل ورقة زهرة ونلونها
µ نلصق الزهرة عىل علبة اجلبنة املغّلفة
µ  حنصل عىل علبة مزينة نستخدمها ألقالم التلوين أو األزرار

وغريها

مالحظة: ميكننا إستعمال العديد من األغراض مثاًل كرتون 
البيض الفارغ – كرار املحارم. 

2. أحب غابيت 
الوقت: 30 - 40 دقيقة 

املواد: كرتون ملّون – تلوين

الهدف: املحافظة عىل البيئة وعدم قطع الشجر

طريقة التطبيق:
µ  البنّي الكرتون  من  للشجرة  الرئييس  اجلذع  املرشف  حيّضر 

ويعّلقه عىل لوحة الصف

µ يقّسم الصف إىل مجموعتني
µ  من األغصان  حتضري  األوىل  املجموعة  من  املرشف  يطلب 

الكرتون 
µ يطلب من املجموعة الثانية حتضري دوائر من الكرتون
µ  الصف للحصول عىل يلصق األطفال األغصان عىل لوحة 

شكل الشجرة
µ  يطلب املرشف من األطفال كتابة فوائد الشجرة عىل الدوائر

ثم تلصق عند أطراف األغصان

3. لعبة ترتيب مصطلحات بيئية
الوقت: 20 دقيقة

املواد: ال يشء

واإلنتباه  الرتكيز  رسعة   - البيئي  املفهوم  إكتساب  الهدف: 
طريقة

طريقة التطبيق: 
µ  يقسم الطالب إىل مجموعتني
µ  ًيلقي املدرب الكلمة املطلوب إكتشافها بعد أن قام مسبقا

بتغيري ترتيب حروفها.
µ  :من حيزر الكلمة أرسع تكون له الدرجة 

مثالً: حرتيب ــــــــــــــــ حبرية / حيار ــــــــــــــــ رياح / تباغ ــــــــــــــــ غابة

مالحظة: األفضل يف هذا النشاط أن نكرث عدد الكلمات حتى 
تعطي نتيجة جيدة )15 كلمة يف كل نشاط مثاًل(.

الناشطات البيئية
تشمل جميع النشاطات ذات العالقة املبارشة بالبيئة كالرحالت وحمالت التوعية بالنظافة واملحافظة عىل 
البيئة والتعرف عىل مكوناتها املختلفة )املياه، الرتبة، الغابات، الهواء( وكيفية املحافظة عليها. تهدف يف 
محتواها إىل نرش املعارف وتنمية املهارات والسلوكّيات البيئية وغرس الشعور باملسؤولية يف حماية البيئة 

كأساس يف عملية التنمية املتواصلة للمجتمع والشعور باإلنتماء الوطني.



الناشطات الفنية
تشمل اجلوانب الفنية يف مجملها كالرسم والتمثيل املرسحي واألشغال اليدوية والنحت واملوسيقى وغريها. 
واحلذر،  واإلستنباط  اإلنتباه  وتركيز  اخليال  تنمية  مثل:  لألطفال  اإلبداعية  القدرات  النشاطات  هذه  تنمي 
حبيث تكسبهم درجة من الذكاء والقدرة اللغوية وحسن التوافق اإلجتماعي، فهم يعّبرون من خاللها عن 
ونقل  اآلخرين  مع  التواصل  عىل  تساعدهم  وكامنة  معلنة  رغباٍت  من  أنفسهم  يف  جيول  وعّما  مشاعرهم 
مشاعرهم وآرائهم إليهم. هذا باإلضافة إىل فائدة الرتويح عن النفس وتكوين إجتاهات إجيابية حنو املدرسة 

وتعزيز الثقة بالنفس وبالتايل غرس الشجاعة واجلرأة يف نفس الطفل. 

1. الدائرة الموسيقية
الوقت: 30 دقيقة

املواد: موسيقى

الهدف: احلس اإليقاعي، اإلنتباه والرتكيز

طريقة التطبيق: 
µ  يرسم املرشف دائرة عىل االرض
µ يدور األطفال حولها عىل موسيقى خفيفة
µ عندما تتوقف املوسيقى يقفز األطفال إىل وسط الدائرة
µ  من يتأخر خيرج من اللعبة ونتابع املوسيقى حتى آخر طفل

يكون هو الرابح )أو مجموعة صغرية من األطفال هي الراحبة(

2. زهور الصّف
الوقت: 45 دقيقة

املواد: كرتون، مقص، تلوين

روح  تنمية   - اإلجيابّية  الصفات  إىل  والتعرف  فنّي  الهدف: 
اإلنتماء للجماعة

طريقة التطبيق:
µ نساعد كل تلميذ أن حيصل عىل شكل دائري من الكرتون
µ تقّسم الدائرة إىل أجزاء عىل عدد طالب الصّف
µ يوضع إسم الطالب أو صورته يف وسط الدائرة
µ تعّلق هذه الدوائر عىل مكان يطاله الطالب

µ  صفة ويكتب  الدوائر  عىل  ميّر  أن  تلميذ  كل  من  نطلب 
إجيابّية عن رفيقه

µ يف آخر العمل نطلب تلوين الدوائر بألوان مختلفة
µ  أخرياً جتمع الدوائر وتعّلق عىل لوحة الصف بعد أن يضع

الطالب لها جذوعاً

3. آلة الوقت
الوقت: 45 دقيقة

املواد: قنينتني من البالستيك فارغتني - كمية من الرمل - 
معجون اللعب - تلزيق ورق

الهدف: معرفة قيمة الوقت بوسيلة فنّية

طريقة التطبيق:
µ  رفيع لها ممّر  اللعب ويرتك  قنينة مبعجون  تسكري فوهة 

جداً
µ تعبئة القنينة األخرى بالرمل إىل الوسط
µ  قلب فوهة القنينة الفارغة عىل األخرى وتلصق الفوهتني

بإحكام بتلزيق الورق
µ  الرمل كمّية  متّر  ليك  الالزم  الوقت  ملعرفة  القنينة  قلب 

بالكامل من القنينة لألخرى ويعترب هذا الوقت ثابتاً لكل مرة

مالحظة: ميكن إستخدام هذه اآللة يف جميع النشاطات، من 
قبل التالميذ، لضبط الوقت.





»ألعاب من أجل حقوق اإلنسان«، إكويتاس : املركز الدويل للرتبية عىل حقوق اإلنسان.
»برنامج FutBolNet ،»FUNDACIO – FCBarcelona، عّمان. 

»تعو حنيك - لعبة عن حتويل النزاع بني األشخاص يف لبنان«، ALEF اجلمعية اللبنانية للرتبية والتنشئة. 
»جعبة حقوقي«، مؤسسة تالة للوسائل الرتبوية.
.Save the Children ،»سوا سوا نلعب ونتعّلم«

»إرسم وتعّلم مع األرقام من واحد إىل أربعني«، الدار العربّية للعلوم نارشون.
»تعال نرسم خطوة خطوة«، الدار العربّية للعلوم نارشون.

»بناء ثقافة حقوق اإلنسان لدى قادة الغد«، مصادر تدريبّية 2011.
»نشاطات بناءة وألعاب مفيدة«، بوب مافيت، دار منهل احلياة.

»أنشطة املدرسة والبيت«، مكتبة لبنان نارشون، سلسلة أنشطة وهوايات.
»أنشطة القيم احلّية لألطفال«، دايان تيلمان، الدار العربية للعلوم نارشون.

.Save the Children ،»لنعمل معا: إدارة سلوكيات األطفال، مرجع جلميع من يعمل مع أطفال الغري«
.Save the Children ،»دليل املعّلم يف الصّف: توصيات عملّية لتعليم فّعال«

.Save the Children ،»خطوة أبعد - دليل منارصة لألطفال والشباب«
»عملية جمع البيانات لقيادة األطفال - دليل خاص باألطفال حول كيفّية إجراء األحباث و إحداث تغيري 

.Save the Children ،»إجيابي
»كيف ننظم ورشة عمل تدريبّية عىل مشاركة األطفال، دليل املدّرب«، منظمة اليونيسف.

»كيف ننظم ورشة عمل تدريبّية عىل حقوق الطفل، دليل املدّرب«، منظمة اليونيسف.

»Peindre et dessiner«, Bordas, Larousse.
»Le livre d’art, encyclopédie illustrée de la peinture du dessin et de la sculpture«, Grolier.
»Pièces pour marionnettes«, Evelyne Lecucq, Retz.
»Jouons la comédie - 10 comédies pour enfants«, collection histoires en dialogue
»L’atelier des petits bricoleurs, 5 – 10 ans, plus de 120 activités pour toutes les occasions«, sélec-
tion du Reader’s Digest.
»Perles de Rocaille fantaisie«, Christine Hooghe, Editions Fleurus.
»Merveilleux Poissons«, Christine Hooghe, Editions Fleurus.
»Les jeux de la mer«, textes et jeux du Philippe Dupuis, Edition de la Réunion des Musées 
Nationaux.
»Les jeux du moyen âge«, textes et jeux du Philippe Dupuis, Edition de la Réunion des Musées 
Nationaux.
»Pâte à sel, des modèles très originaux«, MFG Atelier.
»Bijoux et accessoires à réaliser soi-même«, MFG Atelier )Petit artiste(.
»Pompes à réaliser soi-même«, MFG Atelier.
»Créations en cartons ondulés à réaliser soi-même«, MFG Atelier.
»Petits objets en modelage à réaliser soi-même«, MFG Atelier.
»Petits objets en galets, à réaliser soi-même«, MFG Atelier.
»Activités manuelles avec des matériaux naturels«, Chantecler, Son Tyberg.
»60 maquillages pour les fêtes«, Dessain et Tolra, Erick Aveline et Joyce Coleman.
»Avions de papier«, Didier Boursin, Dessain et Tolra.
»Le grand livre des jeux pour les enfants de 2 à 8 ans«, Amazon.
»Le grand livre des jeux 2-250 jeux pour enfants«, Amazon.
»Boîte 52 drôles de choses à faire en voiture Jeux d’enfants«, Amazon.
»Jeux de relaxation: Pour des enfants détendus et attentifs«, )1CD audio(, De Boeck. Nicole 
Malenfant. 
»Childcraft - Make and Do«, World Book International, a World Book Company, Chicago-Lon-
don-Sydney.
»Childcraft - Art Around Us«, World Book International, a World Book Company, Chicago – 
London - Sydney.
»Un vrai jeu d’enfant«, Fleuve Noir. Françoix-Xavier Dillard. 
»Le petit enfant au quotidien«, Nicole Malenfant, De Boeck.
»Charades pour enfants: 100 jeux de charades pour enfants«, Claude Marc.
»Préparez votre enfant a l’école, 500 jeux psychomoteurs pour les enfants«, Louise Doyon.
»Le théâtre un jeu d’enfant«, Dominique Lambert.
»Le petit Nicolas, Le grand livre d’activités«, Delphine Bourgoin.
»L’école - Décors et gommettes«, Patrick Chauvet.
»Jeux de doigts, rondes et jeux dansés«, Solange Sanchis.

مراجع مبختلف أنواع الناشطات
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