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:  مقدمة 

الطفكلة المبكرة تعد مف أىـ فترات عمر اإلنساف مف حيث التعمـ الذم يتـ 
فييا، كما يكتسبو الطفؿ مف خبرات كميارات كمكاقؼ تعميمية كميارات اجتماعية 

كحياتية تمكنو مف التفاعؿ كالتعاكف مع اآلخريف، كالنجاح في التعامؿ مع 
المستجدات في المكاقؼ المختمفة، فيي مرحمة حاسمة في تشكيؿ أبعاد نمك الطفؿ 

.  مف النكاحي الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية

سنكات  (6-4)سنكات أك كما يعتبرىا البعض  (6-3)إف مرحمة الركضة 
تعتبر مرحمة اإلعداد لممدرسة، فيي تيدؼ إلى تكفير قاعدة متينة مف الخبرات 
كالمعمكمات الميمة لؤلطفاؿ، كالتي تساعدىـ عمى التعمـ في المراحؿ البلحقة، 

كتثير دافعيتيـ لمتعمـ بتكفير الفرص التي تنمي الميارات المختمفة، كحب 
.  االستطبلع كاحتراـ الذات

في مرحمة الركضة يبدأ تمكف الطفؿ مف المغة، كتبدأ مرحمة الخياؿ كالسؤاؿ 
كاألداء الحركي النشط، كتبدأ السيطرة عمى العضبلت الدقيقة، كيميؿ الطفؿ 

لمصداقة كالمشاركة كالمعب التقميدم كالجماعي، ليذا فيي مرحمة حساسة تستدعي 
الحذر كاالنتباه فيما يتعمؽ بمشاعر الطفؿ كالخبرات التي تقدـ لو مف حيث 

 آخذيف باالعتبار حاجة ، كمتى يمكننا أف نتدخؿ،نكعيتيا، ككيؼ نقدميا كنراقبيا
 إضافة إلى ضركرة ،الطفؿ إلى مزيد مف االستقبللية، كالتزكد بالخبرات كالمعارؼ

اإلجابة عف استفساراتو بما يتناسب مع قدراتو، كتشجيعو عمى التفكير كاالعتماد 
كىذا يمكف . عمى الذات، كمعاممتو كفرد لو خصكصيتو المختمفة عف اآلخريف

العمؿ عمى تحقيقو مف خبلؿ بيئة كمكاد تعميمية، كأسمكب تعميمي يتناسب كمستكل 
. تطكر األطفاؿ في ىذه المرحمة لحمايتيـ، كتقديـ كؿ ما يسيـ في تقدميـ
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يتعمـ الطفؿ بداية عف طريؽ الحكاس، فقد ينتبو لشيء دكف آخر في البيئة 
المحيطة، كليس بالضركرة أف ينتبو لجميع األشياء حكلو، كالمعارؼ التي 

الذاكرة قصيرة "يستقبميا عف طريؽ حاسة مف حكاسو أك أكثر تنتقؿ إلى الدماغ 
" الذاكرة طكيمة المدل" كىذه بدكرىا تمتقي مع معرفة أخرل قادمة مف ،"المدل

بحيث تساىـ المعرفة القديمة في فيـ كتفسير المعرفة الجديدة، فيتـ معالجتيا 
كترميزىا كتخزينيا في الذاكرة طكيمة المدل، فيدركيا الطفؿ كيصبح قادرا عمى 

. استدعائيا في مكاقؼ أخرل مماثمة
كعميو فإف تدريب الطفؿ عمى االنتباه كزيادة التركيز كاستخداـ حكاسو 

بجكدة، كربط المعارؼ التي تعمميا بأشياء محسكسة أك ذات معنى يسيـ في 
. تعزيز التذكر لديو كتطكير اإلدراؾ عنده

كمف ىنا يأتي التأكيد عمى دكر األساليب كالكسائؿ التعميمية كأىميتيا 
كتنكعيا كربطيا بخصائص نمك األطفاؿ، لما ليا مف دكر فاعؿ في تكضيح 
جكانب ميمة مف خبرات التعمـ الكاقعية، كتثبيت المعارؼ كالمعمكمات كزيادة 

ثارة اىتماـ األطفاؿ كمساعدتيـ عمى االستمرار في التفكير  سرعة االستيعاب، كا 
الذم يسيـ في النمك المعرفي كالميارم، كتحدم قدراتيـ كذكائيـ إضافة إلى 

. التشكيؽ كالمتعة في التعمـ
كىذا البحث الذم اعتمد المبلحظة كالمقابمة يدكر حكؿ كاقع األساليب 

الكاقع كالمأمكؿ، كتناكؿ  :كالكسائؿ التعميمية في رياض األطفاؿ في األردف
المحكر األكؿ فيو كاقع األساليب كالكسائؿ التعميمية في رياض األطفاؿ في 

األردف حيث اقترح فيو تقسيـ الركضات إلى ثبلث فئات لتسييؿ الدراسة كفؽ 
: منظكمة تتناكؿ مدل ارتباط كاقع األساليب كالكسائؿ التعميمية في كؿ مف

المنياج الذم تختاره إدارة الركضة ككادرىا التعميمي، كبيئة التعمـ كالكسائؿ 



 107 

 الدكاـ كالركتيف اليكمي المتبع فييا، كمدل تكاصؿ كطبيعة التعميمية التي تكفرىا
أكلياء أمكر األطفاؿ معيا، كذكر المجاالت التي تحتاج إلى تطكير ككسائؿ تنميتيا 

. عند األطفاؿ

أما المحكر الثاني فقد تناكؿ الخصائص النمائية كالمغكية ألطفاؿ الركضة 
ألىميتيا في التخطيط لكؿ ما يقدـ لمطفؿ، لمعرفة سمككو كقدراتو كميكلو عند عمر 

مع األخذ باالعتبار متكسط تحديد ). معيف، كالنمك كالتطكر الطبيعي لكؿ طفؿ
عمر الطفؿ الذم يككف قادرا عمى أداء ميمة معينة، أك التعرؼ عمى األشياء 

بطريقة ما، فبعض األطفاؿ قد يؤدكف ىذه الميمة قبؿ ىذا المتكسط مف العمر، 
 (2005تربية كتعميـ الطفكلة المبكرة  12ص). كالبعض اآلخر قد يؤدكنيا بعده

المحكر الثالث عرض األساليب كالكسائؿ التعميمية التي تناسب أطفاؿ 
الركضة مبينا ميزات كؿ منيا كالمجاالت التي تحتاج إلى تطكير أساليب ككسائؿ 

. تنميتيا عندىـ

كجاء المحكر الرابع ليقترح أساليب ككسائؿ تعميمية بنظرة جديدة تعتمد تكامؿ 
الخبرات في التعميـ مدعمة بنمكذج تطبيقي لكحدة تكامؿ مقترحة تتميز بالمركنة 

 بحيث تتكافؽ مع خصائص الطفؿ النمائية، كتحقؽ تطكره ،في التخطيط كالتنفيذ
في جميع المجاالت المعرفية كالعقمية كالجسمية كاالنفعالية كاالجتماعية كاألدائية 

. كالحياتية كتكاكب المستجدات في عصره

كتضمنت الخاتمة تكصيات كمقترحات آمؿ أف تسيـ في تحقيؽ المأمكؿ في 
  .األساليب كالكسائؿ التعميمية في رياض األطفاؿ في األردف

أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمجمع المغة العربية األردني ممثبل برئيسو عطكفة 
األستاذ الدكتكر عبدالكريـ خميفة المحتـر كأعضاء المجمع الكراـ لتكميفي إعداد ىذا 
البحث، راجية أف أككف قد قدمت صكرة مكثقة تكشؼ عف كاقع رياض األطفاؿ في 
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األردف، كتؤسس لمرحمة جديدة تعالج الثغرات كتفرز اإليجابيات، لتككف رياض 
األطفاؿ في بمدنا آمنة تسير عمى خطى مف التقدـ التربكم الذم ننشد لينشأ أطفالنا 

 .فييا تنشئة صالحة تقكـ عمى العمـ كالخمؽ القكيـ
واقع األساليب والوسائل التعميمية في رياض األطفال في األردن  :المحور األول

استنادا لطبيعة عممي كمديرة لئلنتاج كالتطكير في مؤسسة متخصصة بتعميـ 
األطفاؿ كتربيتيـ، كمشاركة في تأليؼ العديد مف سبلسؿ الكتب المكجية لرياض 

األطفاؿ، كلقاءاتي الدكرية المتكررة لسنكات عدة مع معممات رياض األطفاؿ 
في مختمؼ محافظات المممكة في كرش عمؿ متخصصة لمحاكر متنكعة  الخاصة

جؿ مضمكنيا الخبرات التي تقدـ لمطفؿ، كأىمية تكامميا كتقديميا بأساليب ككسائؿ 
متجددة تمبي حاجات الطفؿ المتغيرة كفؽ مستجدات العصر، كتحقؽ األىداؼ 
المنشكدة كالمخطط ليا، تبمكرت لدم عدة أمكر تتعمؽ بكاقع األساليب كالكسائؿ 

 :المنظكمة التاليةبالتعميمية في رياض األطفاؿ أبينيا 
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كاقترحت لغرض الدراسة تقسيـ الركضات إلى ثبلث فئات كفؽ مدل 
.  ارتباط كاقع األساليب كالكسائؿ التعميمية فييا مع كؿ محكر في المنظكمة

:  روضات الفئة األولى
 :المنياج

كىك منياج يشتمؿ عمى ) يتكافر عند بعضيا المنياج الكطني التفاعمي
كسابيـ ثقافة  األسس الحديثة لتنمية أطفاؿ الركضة كتعميميـ ميارات محددة، كا 

، كالذم يعتبر مصدران متميزان لتعميـ األطفاؿ، (عامة مستمدة مف بيئتيـ ككاقعيـ
كتختار الركضات مف دكر النشر الكتاب األقؿ كمفة بغض النظر عف المحتكل، 

 فينصب االىتماـ في الغالب عمى تعميـ األطفاؿ الحركؼ كاألعداد، ،كتمتـز بو
. كبالتالي األساليب كالكسائؿ محدكدة

: الكادر التعميمي
مؤىؿ لمتعميـ في رياض األطفاؿ لكف العدد ال يتناسب كأعداد األطفاؿ فقد 

 طفبلن أحيانان، كفي الغالب ال يكجد معممة 35-30نجد المعممة مسؤكلة عف 
 مما يؤثر سمبا عمى األساليب ،لمغة اإلنجميزية كمطمكب مف نفس المعممة

. كالكسائؿ التعميمية لضيؽ الكقت المتاح ككثرة األعباء عمى المعممة
غالبا المعممة تحتاج إلى تدريب لتتمكف مف تحقيؽ أىداؼ الركضة بكفاءة 

. كاقتدار أكثر
 :بيئة التعمم

في الغالب ال تمبي حاجات األطفاؿ كعددىـ مف حيث المساحة كالمرافؽ 
 مما يؤثر سمبا عمى التنكيع في األساليب كالكسائؿ ،كاأللعاب الداخمية كالخارجية

. التعميمية
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 :األساليب والوسائل التعميمية .1

األساليب محدكدة إلى حد ما، كتعتمد إبداع المعممة كاىتماميا، كالكسائؿ 
متكافرة مف البيئة كتمبي حاجات األطفاؿ إلى حد ما، كفي مقدمتيا الكتاب كالدفتر 

فمقياس تقدـ الطفؿ يككف بمدل قدرتو عمى المحاكاة كالكتابة الدقيقة . كالقمـ
كعندىا تحظى المعممة برضا اإلدارة كمديح . لمحركؼ كاألعداد كبعض الكممات

. أكلياء أمكر األطفاؿ
. يتكافر الكقت اليسير لممارسة أنشطة تدعـ جكانب النمك المختمفة عند الطفؿ

: الدوام والروتين اليومي .2

دكاـ الطفؿ الفعمي في الركضة قصير، يتكزع بيف المعب كتناكؿ كجبة الطعاـ 
كالحصة الدراسية كالتي عممت مف عدد ال بأس بو مف المعممات تخصيص يـك 

 ،(يتعمـ الطفؿ العدد) كيـك لتعمـ الرياضيات ،(يتعمـ الطفؿ الحرؼ) لمغة العربية
 كما تبقى يككف لتعميـ الديف ،(يتعمـ الطفؿ الحرؼ)كيـك لتعمـ المغة اإلنجميزية 

كالعمـك كالتقييـ، أم أف التدريس مكاد منفصمة كاألساليب كالكسائؿ التجديد كاإلبداع 
بداع المعممة . فييا محدكد كمرتبط بنشاط كا 

يتجمع األطفاؿ في الحمقة الصباحية في الركتيف اليكمي، ثـ يكزعكف في 
. صفكفيـ لتمقي الحصص التعميمية التي يتخمميا المعب كتناكؿ الطعاـ كاألنشطة

التزاـ األطفاؿ بالدكاـ مرتبط بالحالة المادية كالحالة الصحية لمطفؿ مما يؤثر 
. سمبا عمى خطة المعممة كاإلدارة

: أولياء األمور .3

تُاصم أَنياء األمُر مع انزَضت فاعم إنّ حذ ما، َمقياسٍم انزئيس نمذِ 

بأىمية في إقىاعٍم تعهم طفهٍم ٌُ قذرتً عهّ انكتابت، َتُاخً انمعهمت صعُبت بانغت 
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حظت المعممة ؿسيما إذا ال  ،التكاصؿ كتنمية جكانب النمك األخرل عند الطفؿ
كىذا أيضان يؤثر سمبا عمى األساليب كالكسائؿ كيجعميا . مشكمة ما عند الطفؿ

. محدكدة

:  روضات الفئة الثانية

. ىذه الفئة مف الركضات ىي األكسع انتشاران في محافظات المممكة

 :المنياج. 1

غالبية الركضات في ىذه الفئة تحرص عمى اختيار المنياج األكثر ترابطان 
كشمكالن كتأكيدان عمى جكانب نمك الطفؿ المختمفة، كقد يككف لكمفة المنياج 
المادية دكر في االختيار، إال أنيا تحرص عمى تكفير المنياج الكطني 

التفاعمي، كالمناىج األخرل المتقدمة التي تدعميا كما يتبعيا مف مرفقات 
 فيككف أثره إيجابيا عمى تنكع األساليب ،كمصادر تعمـ تستعيف بيا المعممة

عدد ال بأس بو مف ىذه الركضات ينظـ المحتكل عمى .كالكسائؿ المستخدمة
الماء، الحيكانات، : شكؿ كحدات تعميمية أسبكعية أك شيرية تضـ عناكيف مثؿ

... المكاصبلت، األسرة، النباتات

 :الكادر التعميمي. 2

مؤىؿ لمتعميـ في رياض األطفاؿ كيحرص عمى التكاصؿ مع المستجدات، 
كيثابر كيسأؿ باستمرار عف إمكانية تكافر دكرات متخصصة تتعمؽ برياض 

.  األطفاؿ خاصة المعممات الجديدات

قد ال يتناسب عدد الكادر التعميمي مع أعداد األطفاؿ في الركضة، كقد 
األطفال  تتكافر معممة متخصصة لمغة اإلنجميزية إال أنو في الغالب كثرة عدد
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انمسؤَنت عىٍم انمعهمت ال يزال يؤثز سهبا عهّ األسانيب َانُسائم انتعهيميت َتىُعٍا 

. َتُافزٌا

: بيئة التعمم. 3

غالبا تمبي حاجات األطفاؿ كعددىـ مف حيث المساحة كالمرافؽ 
كاأللعاب الداخمية كالخارجية، كىي غنية بمثيرات مف إبداعات الكادر التعميمي 

كمكاد مف بيئة الطفؿ كتستثمر تجدد كتنكع األساليب كالكسائؿ المستخدمة 
نتاجيا . لمتجديد المستمر في بيئة التعمـ، كيككف لمطفؿ دكر فاعؿ في تنفيذىا كا 

: األساليب والوسائل التعميمية. 4

األساليب في الغالب متنكعة كمتجددة، كالكسائؿ المتكافرة غالبيتيا مف 
البيئة كمف إنتاج الطفؿ كالقائميف عمييا كتمبي حاجات األطفاؿ، كىي تعكس 

اىتماـ الكادر التعميمي في ىذا الجانب إال أف القمـ كالدفتر ىما المقياس األكفر 
حظان ألداء المعممة كتقدـ الطفؿ، كتخصص المعممة دفترا لمكاجبات البيتية 
 .فيشكؿ عبئا عمى بعض أكلياء األمكر في متابعتو كاستحسانا مف اآلخريف

. غالبا يككف تقييـ الطفؿ مف خبلؿ أكراؽ عمؿ تمثؿ امتحانات كتابية

عدد ال بأس بو مف ىذه الركضات يطبؽ األركاف التعميمية كأحد أساليب 
التعميـ، كلكف بأسمكب كمكاد تعميمية بسيطة مف البيئة تحقؽ اليدؼ كتدعـ 

. جكانب نمك الطفؿ المختمفة

:  الدوام والروتين اليومي. 5

دكاـ األطفاؿ الفعمي أكفر حظان مف الفئة السابقة، يتكزع بيف المعب الحر 
كتناكؿ كجبة الطعاـ كالحصص التعميمية، إال أف عددان ال بأس بو مف ىذه الركضات 

العربية كاإلنجميزية كالرياضيات كالعمـك  :يخصص أيامان محددة لتعميـ األطفاؿ المكاد
كالتربية اإلسبلمية، بمعنى أف التدريس في غالبيتو ال يزاؿ مكاد منفصمة، كاىتماـ 



 113 

المعممة ينصب عمى إنياء الكتب المقررة، كالتي اختارتيا المعممة كاإلدارة، مما يؤثر 
. سمبا عمى إيبلء بعض المعارؼ كالميارات حقيا مف األساليب كالكسائؿ الداعمة

في الركتيف اليكمي يتجمع األطفاؿ في طابكر الصباح ثـ يتكزعكف مع 
معمماتيـ في صفكفيـ لينتظمكا في الحمقة الصباحية، ثـ فعاليات الحصص التعميمية 

التي يتخمميا أكقات المعب الحر كتناكؿ الطعاـ كاألنشطة األخرل كالزيارات 
. كالرحبلت

: أولياء األمور. 6

أكلياء األمكر في ىذه الفئة أكثر تفيمان كتكاصبلن كفاعمية كمتابعة ألطفاليـ، 
يطالبكف بحدة أنشطة ككاجبات بيتية تعتمد الدفتر كالقمـ تدعـ تعمـ أطفاليـ، مما 

ينعكس سمبا عمى أساليب ككسائؿ المعممة، كيؤكد ضركرة كجكد لقاءات تفّعؿ تكاصؿ 
أكلياء األمكر مع الركضة لتكضيح أىمية تكامؿ خبرات الطفؿ لتشمؿ جميع جكانب 

. النمك

: روضات الفئة الثالثة

ارتفاع كمفة التحاؽ الطفؿ في ىذه الفئة مف الركضات يجعميا مكجية لفئة 
إضافة إلى االنتقائية كتقييـ الطفؿ لممكافقة عمى التحاقو ، معينة مف األطفاؿ

. الركضةب

: المنياج. 1

عداد المنياج الخاص  غالبية الركضات في ىذه الفئة تحرص عمى اختيار كا 
بيا، فبالنسبة لمغة اإلنجميزية تحرص عمى اختيار الكتب الصادرة عف دكر النشر 

. األجنبية كتتابع ما يستجد فييا

أما انمىاٌح انعزبيت فكم رَضت تعذ انمىٍاج انخاص بٍا َتىفذي عهّ شكم أوشطت َأَراق 

التفاعمي، ككتب رياض عمم، حيث تستعيه بمصادر مختهفت مه ضمىٍا انمىٍاج انُطىي 
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األطفاؿ الصادرة عف دكر النشر األردنية كغيرىا، كيعتمد المنياج ىنا عمى 
إبداع المعممة كخبرتيا كقدرتيا عمى اختيار األفضؿ مف حيث المحتكل كالتتابع 

كقد تختار . اليرمي األفقي كالعمكدم الذم يتناسب كقدرات األطفاؿ المختمفة
بعض الكتب التي يستخدميا األطفاؿ ككاجب بيتي يدعـ فيو أكلياء األمكر تعمـ 

. طفميـ الكتابة
تتفاكت الركضات في األساليب كالكسائؿ الرتباطيا بالمنياج كجيد المعممة 
بداعيا، إضافة إلى بيئة التعمـ كما يتكافر فييا، كطريقتيا في تنظيـ المحتكل  كا 

عمى شكؿ كحدات تعميمية أسبكعية أك شيرية تضـ خبرات متنكعة تحمؿ 
الماء كالمكاصبلت، كاألسرة، كالحيكانات كغيرىا مما يمبي حاجات : عناكيف مثؿ

. الطفؿ
:  الكادر التعميمي. 2

الكادر التعميمي في ىذه الفئة عمى درجة عالية مف التأىيؿ كالتدريب 
كمكاكبة المستجدات، كىناؾ تخصص كاضح لمغة اإلنجميزية كالعربية كالدراما 
كالمكسيقى كالحاسكب كالرياضة كالفف كالمكتبة كغيرىا، كغالبا ما يككف ىناؾ 
معممة أخرل مساعدة في غرفة الصؼ، كأعداد األطفاؿ تتناسب كبيئة التعمـ 
كمرافؽ الركضة، فيككف تأثير ذلؾ إيجابيا عمى األساليب كالكسائؿ مف حيث 

. تنكعيا كتجددىا المستمر
: بيئة التعمم. 3

بيئة التعمـ عمى مستكل عاؿ مف حيث المساحة المخصصة لكؿ طفؿ، 
كالمرافؽ كالتجييزات كالكسائؿ كالمثيرات التي تحصؿ عمييا الركضة مف أفضؿ 
مصادر ألعاب ككسائؿ الطفؿ الجاىزة، كيتضح ذلؾ جميان في تجييزات األركاف 
التعميمية المخصصة لمطفؿ في غرؼ تعميـ المغة اإلنجميزية كغرؼ تعميـ المغة 
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العربية لكؿ مستكل في الركضة، مما يدعـ تنكع أساليب المعممة كالكسائؿ التي 
. تستخدميا كتجددىا

: األساليب والوسائل التعميمية. 4
متكافرة كجزء أساسي مف تجييزات الركضة مف حيث األركاف التعميمية 

كتخصصيا لمغتيف العربية كاإلنجميزية كمحتكياتيا الجاىزة، التي تمبي حاجات 
الطفؿ إضافة إلى ما تبدعو المعممة مف كسائؿ كأساليب تدعـ تطكر جكانب النمك 

المختمفة عند الطفؿ، ككذلؾ األلعاب الخارجية المميزة كاألنشطة المتعددة التي 
. تدعـ الفف كالرياضة كالمكسيقى كالحاسكب كالدراما كغيرىا

: الدوام والروتين اليومي. 5
دكاـ األطفاؿ أكفر حظان مف الفئات السابقة حيث يمضي الطفؿ كقتان ال بأس 
بو في الركضة يتكزع بيف الحصص التعميمية، كتناكؿ الكجبات، كالمعب الحر، 

... كاألنشطة األخرل كالحاسكب كالرياضة كالفف كالمكسيقى كالدراما كغيرىا
في الغالب يتكزع األطفاؿ في المستكل الكاحد بيف معممتيف؛ كاحدة لمغة 
العربية كأخرل لمغة اإلنجميزية، كقد يككف ذلؾ في نفس الغرفة الصفية أك في 

. غرفتيف منفصمتيف كمجيزتيف مف حيث األركاف التعميمية كالكسائؿ
في الركتيف اليكمي يتجمع أطفاؿ الركضة في طابكر الصباح في فعاليات 
متميزة مف مكسيقى كرياضة كأناشيد، ثـ ينتظمكف في صفكفيـ لتمقي الحصص 

. كفؽ برنامج حصص أسبكعي معد يتكزع فيو المكاد كاألنشطة المختمفة
. أطفاؿ ىذه الفئة أكثر التزامان بالدكاـ كأكفر حظان مف الفئات السابقة

: أولياء األمور. 6
يتفاَث تُاصم أَنياء األمُر مع رَضاث أطفانٍم، فمىٍم األكثز تفٍماً َتُاصالً َفاعهيت 

األمكر التي تنظميا غالبية مع إدارة انزَضت َفعانياتٍا، َقذ يكُن عضُاً في رابطت أَنياء 
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ىذه الفئة مف الركضات، كالغالبية العظمى مف أكلياء األمكر مشغكلة عف أطفاليا 
. كمطمئنة لما يقدـ ليـ، كقد تتكاصؿ أحيانا مع الركضة لممجاممة

نسبة ال بأس بيا مف أكلياء األمكر في ىذه الفئة تقيـ طفميا بمدل قدرتو عمى 
الكتابة السميمة مما يؤثر في تركيز المعممة عمى تفعيؿ األساليب كالكسائؿ التي 

. تدعـ كتابة الطفؿ
بين يدي واقع األساليب والوسائل التعميمية في فئات الروضات الثالث 

: الممكورة  نفاً 

بالرغـ مف التقدـ العممي كالتكنكلكجي كالحضارم كالثقافي، كتزايد المثيرات 
قباؿ أكلياء األمكر عمى إلحاؽ أطفاليـ في  الحسية في بيئة الطفؿ، كتنامي كعي كا 

الركضة، إال أف ضعؼ االنتباه كالتركيز يشكبلف أبرز ما يعانيو األطفاؿ في 
الركضة في فئاتيا الثبلث، إضافة إلى الطريقة الخاطئة في إمساؾ القمـ كرسـ 

الحركؼ، كضعؼ القدرة عمى التمييز بيف أصكات الحركؼ بدا أثره كاضحان عمى 
كأكفر الحمكؿ حظا ىك تحكيؿ الطفؿ إلى غرفة . الطفؿ في المراحؿ البلحقة

المصادر أك صفكؼ أك مراكز لصعكبات التعمـ خصصت داخؿ الركضة أك 
خارجيا، كقناعة الطفؿ كذكيو بيذه الصعكبة تبلزميـ في المراحؿ البلحقة، 

. كحاالت الضعؼ في تزايد مستمر

ىذا يستدعي العكدة إلى خصائص األطفاؿ النمائية، كمراعاة الفركؽ الفردية 
بينيـ فييا، كالعمؿ عمى تنميتيا كتقديـ منياج تكاممي يبنى بشكؿ ىرمي كبتكسع 
أفقي كعمكدم مراعيان ليذه الخصائص، كتدريب الكادر التعميمي ليستثمر تعمـ 

المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كالقيـ بأساليب ككسائؿ تتكافؽ مع ىذه الخصائص، 
كتييئة بيئة التعمـ كطبيعة الدكاـ كالركتيف اليكمي لتنميتيا، كالتكاصؿ البناء مع 

. أكلياء األمكر لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة
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: المحور الثاني

الخصائص النمائية والمغوية ألطفال الروضة 

سنوات   (5-4)األطفال بعمر : أوال 

خصائص النمو الجسمي والحركي  . أ

يمكنيـ المشي كالركض إال أف تكازنيـ يخذليـ أحيانا ألف التناسؽ بيف  .1
. أعضائيـ ال يزاؿ ضعيفا

 .ضبلتيـ الكبيرة لمقفز بأنكاعو لمسباؽ كالجرم كالتسمؽ كالركضف عيستعممك .2

 .يثبتكف ذاتيـ بقكة بدنية كيستعممكف أيدييـ كأجساميـ في العراؾ .3

 .يمكنيـ ارتداء مبلبسيـ كخمعيا بسيكلة عند استعماؿ الحماـ .4

يحتاجكف إلى تدريب لمتعامؿ مع األزرار كشريط الحذاء كما يماثميا مف  .5
 .ميارات

 .ال يزاؿ التناسؽ ضعيفا في العضبلت الدقيقة .6

. يمكنيـ رمي كرة كبيرة كالتقاطيا .7
: خصائص النمو المعرفي والمغوي. ب

. تركيزىـ عمى عمؿ ما قصير المدل يزداد تدريجيا .1

نمك قدراتيـ عمى النطؽ إال أف التفكير كالتفسير اإلدراكي ما زاؿ غير  .2
  .منظكر

يميمكف إلى الفضكؿ كالبحث كاالكتشاؼ، كأسئمتيـ مرتبطة بالمكضكع  .3
. المطركح، كيبحثكف عف اإلجابات مف خبلؿ خبراتيـ العممية
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. يمكنيـ تككيف جمؿ كاممة تظير عندما يسردكف القصص .4

يحبكف تعمـ الكممات الجديدة كالمعب بيا صكتيا كحركيا، كقد يغيركف  .5
. أصكات حركؼ فييا كيحكلكنيا إلى كممات جديدة

. يبدكف اىتمامان بتعمـ الحركؼ كاألعداد كاألشكاؿ كاأللكاف .6

. يمكنيـ كصؼ الصكر كاألشكاؿ كالحديث عنيا .7

. يتعممكف كيؼ يستمعكف كيتابعكف التكجييات .8

ف كاف التركيز عميو يتبع مدل  .9 يثبتكف أكثر حكؿ مكضكع الحكار معيـ كا 
. اىتماميـ الشخصي بو

يصدقكف بسيكلة ما يسمعكف مف قصص خيالية كيصعب عمييـ التمييز  .10
. بيف الكاقع كالخياؿ

. يحبكف التيكيؿ كالمبالغة .11
:  خصائص النمو االجتماعي.  ج

. ييتمكف بذاتيـ كباألطفاؿ الذيف في نفس أعمارىـ .1

يحبكف المعب في مجمكعات صغيرة كيظير الذككر اىتمامان أكثر بالمعب مع  .2
ناثان  . أفراد جنسيـ مع أنيـ يمعبكف براحة مع جميع األطفاؿ ذككران كا 

. يحبكف المشاركة في المعب كتبدأ النزاعات القيادية لدييـ بالظيكر .3

يظيركف صفات اجتماعية متناقضة، فيـ متعاكنكف تارة، كعنيدكف تارة  .4
. أخرل، كلطيفكف أحيانا كيصعب التعامؿ معيـ أحيانان أخرل

. يشعركف بالتعاطؼ مع أفراد األسرة كغيرىـ مف األطفاؿ .5

. يحبكف التقميد كالمعب الخيالي مع غيرىـ مف األطفاؿ .6
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: خصائص النمو العاطفي. د

. يعتادكف بناء عبلقة مكدة مع الكبار الذيف ييتمكف بيـ شخصيان 

. يحبكف معممتيـ كيقمدكنيا

. يحذركف مف كؿ شيء جديد سكاء تعمؽ باإلنساف أك المكاف

. يظيركف بعض التحكـ بمشاعرىـ

. يمكنيـ القياـ بمياـ بمفردىـ كلكف تحت المراقبة المستمرة

يعبركف عف مشاعرىـ كلكف تبدأ مخاكفيـ لعدـ قدرتيـ عمى التفريؽ بيف الخياؿ 
. كالكاقع

سنوات   (6-5)األطفال بعمر : ثانيا

خصائص النمو الجسمي والحركي . أ

صدار األصكات العالية . يميمكف إلى الحركة المستمرة كا 

. يستعممكف كافة الحكاس في التعامؿ مع الناس كاألحداث كالبيئة

. تصبح عضبلتيـ الكبيرة كالدقيقة أكثر مركنة كالتحكـ فييا يبدك كاضحا

. يحبكف ممارسة األنشطة كاأللعاب المنظمة ذات القكانيف

. يمكنيـ االىتماـ بأمكرىـ، فيخدـ كؿ كاحد نفسو

. يتحرككف بإرشادات أكثر دقة

. تآزر حركة العيف مع اليد كالعيف مع الذراع أكثر تطكرا كثباتا
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. يمكنيـ التحكـ بالتمكيف ضمف مساحة محدكدة
خصائص النمو المعرفي والمغوي  . ب

. تركيزىـ عمى عمؿ ما يزداد إال أنو ال يزاؿ محدكدان  .1

ما زاؿ حب االستطبلع قكيان عندىـ، كغايتو الكصكؿ إلى المعمكمات  .2
كالحقائؽ حيث يظير كؿ طفؿ أساليب تعمـ كتفكير مختمفة عف غيره كأكثر 

.  استقبللية

يمكنيـ التحدث بجمؿ سميمة كطكيمة يظيركف فييا مياراتيـ المغكية  .3
. كالكممات الجديدة التي تعممكىا

جاباتيـ كمبلحظاتيـ أكثر ارتباطان بالمكضكع كأكثر دقة كتحديدان  .4 . أسئمتيـ كا 

. يحبكف القصص كيستمعكف إلييا بمتعة، كيميزكف بيف الخياؿ كالكاقع .5

. يحبكف أداء األدكار المختمفة كيبدعكف فييا .6

. يصبحكف أكثر كعيا لمكقت كمتى حدثت األشياء .7

يظيركف اىتماما بالتعرؼ عمى األشكاؿ كاأللكاف كالعبلقات كالكممات  .8
. كاألعداد حتى دكف تعميـ مكجو

. يمكنيـ الربط كتصنيؼ األشكاؿ كالرسكمات كاأللكاف .9

دراؾ  .10 يتعممكف عادات االستماع الجيد كتزداد قدرتيـ عمى االستنتاج كا 
. غرض المتكمـ

. يمكنيـ كصؼ الصكرة كاألشكاؿ بالحديث عنيا أك محاكاتيا بالرسـ .11

يمتازكف بتطكر سبلمة النطؽ في القراءة الجيدة كمعرفة الحركؼ كأصكاتيا  .12
. كنطقيا
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خصائص النمو االجتماعي  .  ج

. يحبكف مصادقة الكبار كالصغار  .1

.  يككنكف صداقات حميمة مع األطفاؿ اآلخريف  .2

تقؿ مشاكؿ المعب في المجمكعات فقد أصبحكا قادريف عمى اتباع   .3
. األنظمة أك التفكير بأنظمة جديدة مناسبة

. يظيركف ميارة أكثر في األدكار القيادية  .4

يبدكف تعاكنا أكثر مع الكبار كيصبحكف أكثر انتماء لمجمكعتيـ كأكثر   .5
. كالء لمعممتيـ

يمكنيـ فيـ كتكضيح األدكار التي يمعبكنيا في أسرتيـ كالتي تحدد   .6
. المسؤكليات كالكاجبات المختمفة

. يبدعكف في المعب الخيالي كالتعميمي .7

خصائص النمو العاطفي  .  د

. يحبكف مشاركة الكبار كالصغار كمصادقتيـ .1

يحبكف معممتيـ كيعتبركنيا أكثر الناس فيما كعممان فيقمدكنيا كيكرركف  .2
. أقكاليا

. تزداد ثقتيـ بأنفسيـ كباألشخاص الذيف حكليـ .3

يصبحكف أكثر قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كاالعتماد عمى الذات، كأكثر  .4
. طاعة لتعميمات الكبار حكليـ، كأكثر رغبة في التعامؿ مع اآلخريف

يستخدمكف ميارات اجتماعية مقبكلة مف اآلخريف لمتعبير عف مشاعرىـ  .5
ظيار عكاطفيـ . كا 
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: المحور الثالث
األساليب والوسائل التعميمية التي تناسب أطفال الروضة 

تختمؼ كجيات النظر حكؿ أفضؿ بيئة لتعمـ األطفاؿ كتختمؼ الطرؽ 
كاألساليب كالكسائؿ المستخدمة لمكصكؿ إلى ىذا الغرض، فنجد أف الذيف 

يتبعكف فمسفة منتسكرم يؤمنكف أف األطفاؿ يتعممكف أفضؿ مف خبلؿ التفاعؿ 
مع الخامات المكجكدة في البيئة المعدة بعناية، كتفاعؿ الطفؿ مع الطفؿ فييا 

كيعتقد السمككيكف أف . قميؿ حيث يتـ التركيز عمى تنمية عقؿ الطفؿ كتحكمو
األطفاؿ يتعممكف أفضؿ في البيئات المكظفة بعناية بحيث يتـ التحكـ كالسيطرة 
في التعزيز، فيـ يركزكف عمى المعرفة األكاديمية كال ييتمكف بالنمك الجسمي 

. كاالجتماعي
أما البنائيكف فيعتقدكف أف األطفاؿ يتعممكف مف خبلؿ التفاعؿ مع 

األشياء كاألشخاص كيركزكف عمى النمك في كافة الجكانب الجسمية 
 (5002تربية كتعميـ الطفكلة المبكرة 28ص) .كاالجتماعية كاالنفعالية كالعقمية

ىذا التبايف في الطرؽ كاألساليب كالكسائؿ التعميمية التي تستخدـ في 
تعميـ كتدريب أطفاؿ الركضة لتتكافؽ مع خصائصيـ النمائية كتمبي حاجاتيـ 

المتباينة ناجـ عف تنكع الطرؽ التي يستخدميا األطفاؿ في تعمميـ كتبايف 
: قدراتيـ فييا كمنيا

 يستقبؿ الطفؿ الخبرات عف طريؽ الحكاس، كتزداد معرفتو :الحواس 
بالمكاد حكلو فيتعمـ أحجاميا كخصائصيا ككظائفيا فبل بد مف تكظيؼ 

. النضج الحسي لخدمة النمك المعرفي
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 حركة الطفؿ في بيئتو كتكظيفو لحكاسو لمتفاعؿ معيا :البيئة المحيطة 
يعمؿ عمى تككيف المفاىيـ كترسيخيا في عقمو لتصبح خبرات أساسية لتعمـ 

. الحؽ، فينتقؿ تدريجيا مف إدراؾ المفاىيـ البسيطة إلى المفاىيـ المركبة

 متعة الطفؿ في المعب اليادؼ كالمكجو يبني معرفتو، كيؤثر في :المعب 
. نمكه العقمي كالحسي كاالجتماعي كالنفسي كالمغكم

 يقدـ الطفؿ عمى التعرؼ عمى األشياء حكلو فيحاكؿ :المحاولة والخطأ 
كيجرب كيخطئ، كيربط بيف المفاىيـ كيتكصؿ إلى نتائج تحقؽ حاجات 

. أساسية في تعممو كنمكه العقمي

 يستمتع الطفؿ في مبلحظة كتقميد مف يتعامؿ معيـ فيطكر نفسو :التقميد 
. بنفسو مع التكجيو كاإلرشاد

 يتعمـ الطفؿ الكثير مف خبلؿ فضكلو كتساؤالتو :الفضول والتساؤل 
المستمرة عف الظكاىر الطبيعية كاألشياء حكلو مككناتيا ككظائفيا كعبلقتيا 

. ببعض
:  أساليب ووسائل تعميمية تناسب أطفال الروضة

: المعب واأللعاب- 1

المعب نشاط طبيعي لؤلطفاؿ يكفر ليـ فرصان عديدة لمنماء كالتعمـ، فيطكركف 
بداعيـ، عمى أف  حكاسيـ كقدراتيـ في السيطرة عمييا، كيعبركف عف مشاعرىـ كا 

كيتعرض الطفؿ . تككف ألعابيـ مبلئمة لقدراتيـ كمصممة عمى نحك يحفظ سبلمتيـ
لنكعيف مف المعب؛ المعب الحر يقبؿ عميو الطفؿ بعفكية كنشاط كال تحكمو قكاعد، 

كالمعب المكجو يتـ فيو تكفير بيئة غنية باأللعاب التعميمية اليادفة يختار منيا 
. الطفؿ لكي يكتسب مفاىيـ جديدة كينجز مياـ محددة
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كالمعب لو دكره الفاعؿ في تنمية القدرات المختمفة عند األطفاؿ كتعمميـ 
: اإلبداعي فمف خبللو

  يتمكف الطفؿ مف المفاىيـ المتعمقة بالتصنيؼ كاألعداد كالجمع كالطرح عندما
يقـك بحؿ المشكبلت التي تكاجيو، فيكتشؼ العبلقات الرياضية في بيئتو بما 

. يسيـ في نمك إدراكو
  تنمك ميارات الطفؿ العممية فيك بدافع حب االستطبلع يبلحظ كيجرب

. كيكتشؼ كيتكصؿ إلى نتائج
  تنمك ميارات الجياز العضمي، كالتآزر الحسي الحركي بما ينمي إدراؾ

. الطفؿ
  تنمك ميارات الطفؿ االجتماعية الضركرية لمعمؿ كالمعب في مجمكعات

كالتعبير عف االنفعاالت بطريقة مقبكلة اجتماعيا، كحؿ المشكبلت إضافة 
. إلى بناء صداقات مع اآلخريف

  تنمك لغة الطفؿ المفظية كفيمو منظكر اآلخريف، ففي المعب الدرامي مثبل
. يتمكف مف التحدث كالتعايش كالشرح كاإلقناع

  تنمك القراءة كالقدرة العقمية عند الطفؿ لمتفاعؿ مع الجزء كالكؿ خاصة
األلعاب التي تتضمف تركيز العيف كالتميز البصرم كالسمعي كألعاب األنماط 

. كالمطابقة كغيرىا
  تنمك العضبلت الدقيقة التي تنمي ميارة الكتابة عند الطفؿ الحقان مف خبلؿ

األلعاب التي تعتمد القص كاإللصاؽ كالتمكيف كالتشكيؿ بالمعجكف كبناء 
. المكعبات كشؾ الخرز كغيرىا مف األلعاب

 يحتـر الطفؿ ذاتو لدل اختياره كممارستو أللعاب كأنشطة يشعر فييا بالنجاح .
  يتدرب الطفؿ عمى التركيز كاالنتباه حيف يمارس ألعاب األنماط كالمطابقة

التي تمكنو مف التمييز الدقيؽ، كتعزز عممية التذكر لديو مما يسيـ في 
. تطكير اإلدراؾ كالتفكير عنده

  يشعر الطفؿ باالعتزاز كالثقة بالنفس نتيجة االستجابة اإليجابية ألعمالو
ظيار االىتماـ بو كبألعابو كمشاركتو المعب فييا . كتشجيعو كا 
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:  األركان التعميمية- 2

األركاف التعميمية تقـك عمى لعب األطفاؿ، فيي بنظاميا كفاعميتيا تعمؿ عمى 
تحقيؽ تفاعميـ اليادؼ مع البيئة، كذلؾ بتقسيـ بيئة التعمـ الداخمية أك الخارجية إلى 

أركاف تعميمية منظمة كؿ ركف فييا منفصؿ عف اآلخر، كلو اسـ يحقؽ أىدافا كاضحة 
بما يتضمف مف أدكات كألعاب يمارس األطفاؿ مف خبلليا أنشطة متنكعة تحفزىـ 
عمى التعمـ كفؽ قدراتيـ كميكليـ لتمبية جكانب نمكىـ المختمفة المغكية كالرياضية 

. كالعممية كالفنية كالميارات الحياتية كالدراما
عادتيا إلى أماكنيا  يتعمـ األطفاؿ الركتيف اليكمي المرتبط باستخداـ المكاد كا 
شارات تعينيـ عمى االنتباه كالتذكر مما يسيـ في التعمـ الذاتي  برمكز كصكر كا 

: كىذا يتطمب. كتكجييو كالمحافظة عمى البيئة التعميمية
تنظيـ األركاف كفؽ الممارسات كالفعاليات المعدة لكؿ نشاط، بحيث يككف ترتيبيا 

. متغيران كليس ثابتا بما يتكافؽ مع تغير اىتمامات األطفاؿ
. تعريؼ األطفاؿ باألركاف كاألنشطة كالمكاد المستخدمة في كؿ ركف

. تعريؼ األطفاؿ بقكاعد السبلمة العامة كقكاعد الترتيب كالتنظيؼ في كؿ ركف
: الدراما- 3

تتيح الدراما لؤلطفاؿ أداء األدكار المختمفة في المكاقؼ الحياتية ضمف إطار حر 
مكجو يساعدىـ عمى فيـ أنفسيـ كاآلخريف حكليـ، كالتعبير عف مشاعرىـ، كتطكير 

غناء المغة  قدراتيـ عمى التكيؼ إضافة إلى تنمية حب االستطبلع كالخياؿ كاإلبداع كا 
مف خبلؿ تأليؼ كتمثيؿ القصص كلعب األدكار كالتمثيؿ الصامت كالحركة كاستخداـ 

. الدمى
: القصة- 4

قصص األطفاؿ الكاضحة في كمماتيا كتسمسؿ أحداثيا تيدؼ إلى تسمية 
متاعيـ، كتنمية تطكرىـ المغكم كالمعرفي كاالجتماعي كاالنفعالي، فمف  األطفاؿ كا 
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خبلليا يتعمـ األطفاؿ معمكمات تتعمؽ بأسرىـ كمجتمعيـ كبيئتيـ كما يتعمؽ بثقافات 
: اآلخريف كيساعدىـ ذلؾ عمى

 فيـ أنفسيـ عمى نحك أفضؿ كاستكشاؼ عالميـ كالتساؤؿ عنو .

 التفكير في المكاقؼ المألكفة بطريقة جديدة ك تفيـ حاجات اآلخريف .

  كتعمـ االسترخاء كاليدكء  نحك الكتبإيجابيةتككيف اتجاىات .

 بناء مفاىيـ صحيحة لممكاد كاألفكار كتشكيؿ أفكار جديدة .

 تطكير ميارات اإلصغاء .

 الصفحات مف اليميف إلى اليسار في المغة العربية كمف اليسار إلى متابعة 
. اليميف في المغة اإلنجميزية

 تعمـ الحركؼ كاألعداد كالمغة، كالعبلقة بيف رسـ الكممات كنطقيا .

 تنمية القدرة عمى التركيز كاالنتباه كالمبلحظة الدقيقة .

: الرحالت والزيارات- 5

نشاط منظـ يتـ بإشراؼ المعممة لمتعرؼ عمى البيئة المحيطة، يكتسب فيو 
األطفاؿ خبرات حقيقية مباشرة، كيفيمكف عالميـ الذم يعيشكف فيو كيفعمكف 

استخداـ حكاسيـ مما يزيد مف احتماؿ تعمميـ، فتصبح المفاىيـ أكثر كضكحا حيث 
يربطكف بيف الكممات كالمفاىيـ كاألشكاؿ كاألشخاص كاألماكف الحقيقية، كالرحبلت 

: تساعدىـ عمى

  اكتساب مفردات لغكية جديدة، ك تطكير المغة كالمحادثة عف أشياء أصبحت
. معركفة لدييـ

 تنمية المبلحظة كاالنتباه، كالتعمـ مف المجتمع كالبيئة المحيطة  .
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 المشاركة في خبرات متعددة الحكاس .

 تكضيح المفاىيـ المتعمقة بالمعمكمات الجديدة .

 ممارسة اتباع التعميمات مع الجماعة .
: الموسيقى والغناء واألناشيد الوطنية والدينية- 6

يمارس األطفاؿ قدراتيـ كاتجاىاتيـ اإليقاعية الصكتية كالمكسيقية لمتعبير عف 
: الذات ضمف إطار حر كمكجو، حيث

 تكفر خمفية سارة لمعب كاألكؿ كالنكـ .

 تحرر مف التكتر كتفرغ الطاقة كتجعؿ التعمـ أكثر متعة .

 تستخدـ لمتعبير عف المشاعر مف خبلؿ الحركة .

 تستخدـ لضبط السمكؾ كتعمـ ميارات اإلصغاء .

  تنمي الذاكرة كالميارات المغكية، ك تكفر فرصا لتعمـ المفاىيـ كالمفردات
. المغكية كاستخداميا

  تشجع األطفاؿ كأسرىـ عمى التشارؾ في أغانييـ كالتعرؼ عمى الثقافات
. األخرل

: الخبرات الفنية- 7
الفف مف الخبرات العممية التي يحتاجيا األطفاؿ إلشباع فضكليـ تجاه عالميـ 

مف حيث التمثيؿ كالتفكير كاالبتكار كالحركة كاإلنجاز كالتعبير عف الذات 
: كالمشاعر كاألفكار، كتطكير القدرات كالميارات األساسية، فيك

  ،يعزز كيطكر النمك الجسمي لؤلطفاؿ، كيحسف الميارات الحركية الدقيقة
كالتآزر البصرم الحركي كذلؾ مف خبلؿ عمميات الطبلء كالتمكيف كالرسـ 

. كالتشكيؿ بالمعجكف
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  يعزز التطكر االجتماعي عند األطفاؿ، كتعمـ العمؿ مع اآلخريف
كمشاطرتيـ أعماليـ، كاحتراـ ممكيتيـ، كتقدير كتقييـ أعماليـ كأفكارىـ، 

كذلؾ مف خبلؿ تحمؿ المسؤكلية كالمحافظة عمى نظافتيـ كنظافة المكاف 
. كتنظيـ األدكات في أماكنيا بعد االنتياء منيا

  يعزز التطكر االنفعالي فيتعمـ األطفاؿ تكصيؿ مشاعرىـ بطريقة غير لفظية
كذلؾ مف خبلؿ اختيارىـ لمنشاط الذم يرغبكف بممارستو كضرب المعجكف 

. في أثناء التشكيؿ

  يعزز النمك كالتطكر المعرفي فيتعمـ األطفاؿ المفاىيـ التي تتعمؽ بالمكف
كالحجـ كالتركيب كالشكؿ، ككيفية التعامؿ مع األدكات كالتحكـ فييا، فينمك 

لدييـ االستكشاؼ كالتجريب كحؿ المشكبلت مف خبلؿ استخداـ المكاد 
كاألدكات كالقص كاإللصاؽ كشؾ الخرز كغيرىا مما يسيـ في تطكير 

. الميارات الحسية

: الخبرات الحركية- 8

دراكيـ الحركي عف طريؽ  الحركة أداة لفظية تعمؽ إحساس ألطفاؿ كا 
كيتـ اختيار النشاطات الحركية بعناية  استخداـ الجسد كأداة لمتعبير عف الذات

: لتكفر لؤلطفاؿ

 اكتشاؼ الطرؽ التي تستطيع أجسادىـ التحرؾ بيا .
 فرص تكحيد الحركة مع اإليقاع .
 اكتشاؼ األفكار التي يمكف التعبير عنيا بالحركة .
 تعمـ كيفية ارتباط الحركة بالمكاف .
   التدرب عمى التكيؼ مع الحركة بنشاطات قصيرة في البداية بما يتناسب

. كخصائص نمكىـ الجسمي
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: البرامج الحاسوبية- 9

نتيجة لمتقدـ التكنكلكجي تطكر دكر الحاسكب في التربية كزاد استخدامو 
لؤلغراض التعميمية، كأصبح مف الضركرم تعميـ األطفاؿ األجزاء األساسية في 

كسابيـ الخبرة في استخداـ برامجو كمف ثـ اختيار البرمجيات األكثر ، الحاسكب، كا 
سيكلة في التشغيؿ كالمناسبة لعمر األطفاؿ، كىناؾ العديد مف البرامج التي تركز 

عمى األعداد كاأللكاف كاألشكاؿ كاألصكات كالحركؼ كغيرىا بما يناسب طفؿ 
: الركضة كيراعى عند اختيارىا

 كضكح التعميمات كتمكف األطفاؿ مف اتباعيا دكف مساعدة .

 األشكاؿ كالرسـك كاقعية كحيكية كممكنة تثير انتباه األطفاؿ .

 تتميز بالتسمسؿ المنطقي كتشجع األطفاؿ عمى التفاعؿ معيا .

  تقدـ لؤلطفاؿ عدة خيارات فتنمي اكتشاؼ البدائؿ كتطكر أسمكب حؿ
. المشكبلت

 تقدـ لؤلطفاؿ تغذية راجعة مستمرة .

: مجاالت تحتاج إلى تطوير أساليب ووسائل تنميتيا عند أطفال الروضة

التطوير المغوي  :أوال

: االستماع- 1

التأكد مف سبلمة حاسة السمع عند الطفؿ ألىميتيا القصكل في تطكير 
الطفؿ عندما يتعمـ الكممات كالجمؿ  .معارفو كقدرتو عمى التحدث كالتذكر

كالمصطمحات تتطكر ميارتو في االستماع، فينتقؿ مف االستماع غير المقصكد 
إلى االستماع اليادؼ، كمف ثـ االستماع التحميمي ليحمؿ ما يسمعو كفؽ خبراتو 

. السابقة
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كيمكف استثمار ألعاب التآزر السمعي الحركي، كألعاب التمييز بيف المؤتمؼ 
كالمختمؼ مف األصكات، كاالستماع إلى القصص كاألناشيد كالمكسيقى لتنمية 

. االستماع عند الطفؿ
: المحادثة- 2

زيد مف قدرتو عمى المحادثة، فيتسع متطكر ميارة االستماع عند الطفؿ 
قامكسو المغكم كينطمؽ في محادثتو مف التمركز حكؿ ذاتو إلى الشعكر باآلخريف 

سيما إذا كجد في بيئة غنية بالمثيرات ال كبآرائيـ كأفكارىـ، فتصحح لغتو تمقائيا، 
كيمكف استثمار ألعاب المطابقة بيف الصكر . المغكية، كسمع لغة سميمة ككاضحة

المتماثمة كتسميتيا، كالتحدث عف رسـك تتسمسؿ في األحداث لتشكؿ قصة، 
إضافة . أك التعبير عف لكحة محادثة تتبع مكضكعان معينان كذكر عناصرىا

إلى أف محادثة المعممة التي تبدأ مف لغة الطفؿ ليفيميا ثـ تنتقؿ إلى 
. الفصحى مع التأكيد عمييا بالممارسة، كبتراكيب لغكية سميمة

: القراءة- 3 
تزيد القراءة مف معارؼ الطفؿ كتسيـ في بناء خبراتو كعبلقاتو، فيي 
تقكم لغة الطفؿ كتعمؿ عمى تطكيرىا، كتحتاج إلى ميارات عدة كاستثمار 

: كمف ىذه الميارات. األساليب كالكسائؿ كاأللعاب لتنميتيا

 كتنمى مف خبلؿ تدريب الطفؿ عمى تمييز الصكر :التمييز البصري 
كالرسـك كالحركؼ كالكممات المتشابو كالمختمؼ منيا بالنظر إلييا، 

. كألعاب التآزر البصرم الحركي

 كتنمى مف خبلؿ تدريب الطفؿ عمى تمييز األصكات :التمييز السمعي 
. المتشابو كالمختمؼ منيا، كألعاب التآزر السمعي الحركي
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 لمغة العربية كمف اليسار إلى اليميف االتجاه من اليمين إلى اليسار 
. لمغة اإلنجميزية

كىذه تنمى مف خبلؿ تدريب الطفؿ عمى أنشطة كألعاب تعتمد   
الممارسة كتحريؾ األصبع أماـ الطفؿ، ككصؼ األشياء المحببة لديو 

. كفؽ االتجاه المطمكب مف اليميف إلى اليسار أك العكس

 كىذه الميارة يكتسبيا الطفؿ مف خبلؿ :االتجاه من أعمى إلى أسفل 
. الممارسة كالتدريب في أنشطة كألعاب مخطط ليا

 كتنمى مف خبلؿ حفظ اآليات كالسكر القرآنية القصيرة كاألغاني :التمكر 
، كألعاب المطابقة "Puzzle"كاألناشيد، كالمعب كألعاب األحجية المركبة 

كاألنماط، كالتأكيد عمى ربط المفردات أك المعمكمات التي يتعمميا الطفؿ 
. بأشياء محسكسة أك ذات معنى لتعزيز عممية التذكر لديو

 كيمكف تنميتيا مف خبلؿ األنشطة كالتدريبات :المالحظة والتركيز واالنتباه 
كألعاب يدخؿ فييا المطابقة كتككيف األنماط المختمفة، كأنماط األلكاف، 

. كاألشكاؿ كاألعداد كالحركؼ كالرسـك كغيرىا
:  الكتابة- 4

الكتابة عند األطفاؿ ميارة تحتاج إلى تناسؽ كتآزر بيف حركات العضبلت 
الدقيقة في األصابع كبيف البصر، كيمكف لتنميتيا استثمار األساليب كالكسائؿ التي 

تعتمد التشكيؿ بالمعجكف، كالقص كاإللصاؽ، كالتمكيف، كشؾ الخرز كغيرىا، 
فبالتدريب كالممارسة تتحسف كتابة الطفؿ كتنتقؿ مف خطكط ال معنى ليا إلى كتابة 

. كاضحة كفؽ أسس سميمة
: المفاىيم الرياضية والعممية- ثانيا

المعرفة الرياضية كالعممية تراكمية ىرمية تككف فييا المفاىيـ األكلية ىي المبنات 
، فيصعب تعمـ مفيـك جديد دكف التمكف مف  األساسية كالقاعدة العريضة بيذا اليـر
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المفاىيـ األساسية ذات العبلقة، كىذا يتـ كفؽ خطكات منظمة كبتدرج في التعميـ 
: يتضمف

 الفيم األولي/ توضيح المفيوم :
 تكضيح المفيـك مف خبلؿ أمثمة حسية كعممية تثير التفكير كتساعد عمى 

. اكتشاؼ جكانب المفيكـ أك العبلقة أك الميارة كفيميا فيمان أكليان 

 تعميق المفيوم :
عف طريؽ أمثمة متنكعة كتدريبات عديدة الكتشاؼ دكر المفاىيـ كالعبلقات 
في الرياضيات كحقكؿ المعرفة األخرل، كىذه فترة عمؿ ذاتي تتيح لؤلطفاؿ 

فرص التفكير كالعمؿ كالمبلحظة كالتجريب كاستخبلص النتائج لتصبح األفكار 
فمثبلن ارتباط العدد بنماذج . مألكفة لدييـ كجزءان مف خمفيتيـ العممية كالرياضية

حسية حكلو كرسكمات شائقة كمحببة كمرتبطة بالبيئة المحيطة سكاء الكائنات 
الحية حكلو ككيفية تغذيتيا كحركتيا كفكائدىا، كمف ثـ الرفؽ بيا، أك حاجات 
األطفاؿ األساسية كالشخصية كالتي ينبغي التعريؼ بيا كبمسمياتيا، كتعميؽ 

. القيـ كاالتجاىات المتعمقة بيا أك الميف كأدكاتيا كفكائدىا
 تثبيت المفاىيم والعالقات :

كؿ مكضكع قابؿ لمنسياف إال أف فترة استرجاعو تعتمد عمى طريقة تخزيف 
المعمكمات، فالتدريب المناسب كالمستمر كحث األطفاؿ عمى التفسير العممي 

لبعض الظكاىر كالربط يساعد عمى االحتفاظ بأساسيات المكضكع كينشط الذاكرة 
. كيثبت المفاىيـ كالعبلقات

 انتقال أثر التعمم :

الطفؿ يحتاج إلى تقديـ خبرات كأنشطة مفتكحة تراعي الفركؽ الفردية 
كتكشؼ عف طبلقتو كقدرتو عمى استدعاء ما تعممو مف خبرات كاستخداميا في 

. مكاقؼ مماثمة
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: التعامل مع القدرات المختمفة- ثالثا

ىناؾ تبايف كاضح في قدرات األطفاؿ ناجـ عف اختبلؼ حاجاتيـ كقدراتيـ 
كميكليـ ككاقعيـ كبيئاتيـ كخمفياتيـ الثقافية، كلكي نراعي ىذا التبايف ال بد مف 

الكقكؼ قميبل عند مفيـك الذاكرة كعبلقتيا بتعمـ المفاىيـ األساسية كأساليب التدريب 
. المتبعة كالكسائؿ التعميمية المستخدمة

: الذاكرة تخدـ التفكير كتميد لو كتعتمد عمى ثبلث عمميات

 تسمـ المعمكمات مف الحكاس كتنظيميا .

 اختزاف تمؾ المعمكمات .

 القدرة عمى استرجاعيا .

دراؾ  ىذه العمميات تتطمب استخداـ أساليب عدة في تعميـ األطفاؿ الفيـ كا 
المفاىيـ الختبلؼ قدراتيـ كاستعداداتيـ كميكليـ، فيناؾ تفاكت في تسمـ المعمكمات 

مف الحكاس كتنظيميا، كىذا يتطمب تنكيع أنشطة التدريس كالكسائؿ المستخدمة 
بأكثر مف أسمكب كأكثر مف كسيمة لتخزف في الذاكرة بشكؿ سميـ، كىناؾ تفاكت 

أيضان بيف األطفاؿ في اختزاف المعمكمات، فقد تككف الذاكرة قصيرة األمد أك طكيمة 
: األمد أك تعاني مف القصكر كذلؾ يعكد ألسباب مختمفة منيا

  عدـ قدرتيا عمى القياـ بكظائفيا ألسباب كراثية أك لمكيفية التي ينمك بيا
الدماغ كظيفيان، كىذه يمكف تحسينيا باألثر التراكمي عف طريؽ االتصاؿ 

. المباشر بأسمكب المجمكعات

  حدكث أخطاء في عممية اإلدخاؿ إلى الذاكرة كسببو يعكد إلى أسمكب التدريس
. كحفظ المعمكمات دكف فيميا

 اختبلؼ فيـ معنى الكممات الدقيؽ كبياف داللة المفاىيـ .
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نجد أف التفاكت في تسمـ المعمكمات كتنظيميا كاختزانيا يقكد إلى التفاكت في 
القدرة عمى استرجاعيا مف قبؿ األطفاؿ كىذا ما تعانيو المعممة في تدريسيا، فالبنى 

 فكيؼ ستنطمؽ في البلحؽ ما لـ تتأكد مف السابؽ؟ مما يؤكد ،المعرفية تراكمية
ضركرة العكدة إلى الخصائص النمائية لؤلطفاؿ في ىذه المرحمة كالتي مف 

: متطمباتيا

 التكرار بعرض المفيـك بأكثر مف أسمكب كأكثر مف نشاط .

 تكثيؼ استخداـ الكسائؿ المحسكسة كشبو المحسكسة .

 التعمـ عف طريؽ المعب كأسمكب أساسي في التعمـ .

 التدرج في طرح البنى المعرفية كالميارات .
: الميارات الحياتية- رابعا

كىي خبرات تعتمد الممارسات اليكمية، كال تحتاج إلى كقت مخصص أك 
خبرة منفصمة، كاستعداد األطفاؿ لتقبميا يعتمد عمى تجاربيـ الحياتية، كيمكف 

صقميا بالتدريب كالمراف كالمتابعة، كاستثارتيا مف خبلؿ مكاقؼ مبرمجة، 
كأنشطة مختارة بعناية عمى مدار العاـ تتكامؿ مع المحتكل كتتناسب كالنمك 

.  المطرد لمطفؿ
: ومن ىمه الميارات

: االحترام- 1
تعميـ الطفؿ االحتراـ عممية تدريجية، تبدأ بإظيار االحتراـ لمجميع ثـ 

تتطكر إلى تكجييات إلكسابو الميارات التي تعتمد السمككيات المناسبة 
. لممكاقؼ المختمفة ضمف منظكمة المجتمع األكبر
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الطفؿ الذم ال يتعمـ االحتراـ في بيتو، يصعب عميو إظيار االحتراـ لغيره خارج 
البيت، لكف العبلقة المتبادلة بيف البيت كالركضة تجعؿ مف السيؿ تكجيو المكاقؼ 
لتعميمو احتراـ ذاتو كاحتراـ غيره، كمف الممارسات التي تعمـ كتعمؽ مفيـك االحتراـ 

: عند الطفؿ
  التعبير عف حب الطفؿ كاحتراـ مشاعره كأفكاره كتكضيح الخطأ في بعض

. السمككات السمبية كأىمية إظيار االحتراـ فييا

  مدح الخصاؿ الحميدة عند الطفؿ كالتقميؿ مف انتقاده كتعكيده عمى العبارات
. يجابية التي تزيد مف ثقتو بقدراتو كتقكية عمى تخطي إحباطاتوإلا

  احتراـ الطفؿ أماـ أصدقائو حتى لك كاف مخطئان كالحديث معو فيما بعد
. كتشجيعو عمى التفكير ليتعمـ التمييز بيف الخطأ كالصكاب كحده

  نجاز األمكر كالتصرؼ المناسب، كعدـ إرغامو عمى فعؿ تعميمو المسؤكلية كا 
. شيء دكف إقناعو

  امتصاص نكبات الغضب عند الطفؿ، كتشجيعو عمى تحمؿ التحديات التي
. يمر بيا كالتغمب عمييا

 تعريض الطفؿ لممكاقؼ االجتماعية التي تعممو االىتماـ باآلخريف، مثؿ :
شكران، لك سمحت، آسؼ، فيي تصقؿ ميارات الشخصية كتعممو بناء العبلقات 

. الجيدة مع الناس كتكسبو ثقة أكبر بنفسو

  تعميـ الطفؿ احتراـ اآلخريف كالتعامؿ معيـ كما يريد أف يتعاممكا معو كاالبتعاد
. عف إيذاء اآلخريف

: تعميـ الطفؿ كيؼ يظير سمكؾ االحتراـ ليككف جديران بالثقة مف خبلؿ
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  تمثؿ األخبلؽ الحميدة لتصبح عاده عفكية إلظيار سمكؾ االحتراـ كاستعماؿ
... مف فضمؾ، شكران، آسؼ، اسمح لي، عفكان : عبارات التيذيب في مكاقفيا

 الحرص عمى نظافة كترتيب مبلبسو كأدكاتو الخاصة .

 المحافظة عمى البيئة المحيطة مف ممتمكات عامة، كنباتات، كرفؽ بالحيكاف .

 االىتماـ بأحاسيس اآلخريف .
: تحمل المسؤولية، وتشمل- 2

 تعميـ الطفؿ العناية بنفسو كحمايتيا .

 تعميـ الطفؿ االعتماد عمى نفسو كأداء األعماؿ التي يمكنو القياـ بيا .

 مبادرة الطفؿ لتقديـ المساعدة عند الضركرة كلمف يحتاج .

  التأكيد عمى أف الطفؿ ال يعيش كحده بؿ ىك فرد في جماعة يشارؾ في
. العمؿ كالمسؤكلية كالنتائج

  تدريب الطفؿ عمى تحمؿ المسؤكلية في البيت كالمدرسة كالمجتمع، كالعمؿ
. بركح الفريؽ

: العدل والمساواة- 3

الطفؿ بشعر بالعدؿ كالمساكاة بناء عمى خبراتو السابقة، فالعدؿ عنده يتمثؿ 
. في أف يأخذ ما يستحؽ، كأف يأخذ ما كعد بو، كمقارنة نفسو باآلخريف

: كمف الممارسات التي تعيف الطفؿ عمى كعي مفيـك العدؿ كالمساكاة
 تدريب الطفؿ ليميز بيف التصرفات كاألعماؿ المقصكدة كغير المقصكدة .
 تدريب الطفؿ عمى االلتزاـ كاحتراـ الدكر .
 تعميـ الطفؿ آداب الحديث كاإلنصات لآلخريف .
 تدريب الطفؿ عمى تفيـ اآلخريف كأسباب تصرفاتيـ .
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  تدريب الطفؿ عمى التفكير قبؿ أف يصدر عنو أم تصرؼ، كاالبتعاد عف
. التصرفات المزعجة

  العمؿ عمى تنمية الشعكر عنده باالنتماء كالمسؤكلية كالتعاطؼ كمساعدة
. اآلخريف

  القدكة في القكؿ كالعمؿ كالكفاء بالكعد كالتيذيب كاحتراـ اآلخريف في أثناء
. التعامؿ مع الطفؿ

 : الثقة بالنفس وتحقيق المات- 4

 كليذا تحرص ،تعميـ الطفؿ ليككف جديران بالثقة يعزز ثقتو بنفسو كتحقيؽ ذاتو
: المعممة عمى

 أف تككف القدكة كتكقعاتيا إيجابيان كتثؽ باآلخريف .

 تكثر مف األنشطة التي تعزز الثقة بالنفس كباآلخريف .

 تؤكد عمى أف الثقة باآلخريف ال تعني الخكؼ منيـ .

 تختار القصص التي تعزز مفيـك الثقة .

  تعميـ الطفؿ كيؼ يككف جديران بالثقة مف خبلؿ حرصو عمى الصدؽ
. كاألمانة كالكفاء بالكعد

: االىتمام والرعاية- 5

 ىي أحاسيس اإليجابيةالحناف كالعطؼ كاألخبلؽ الحميدة كالسمككات 
كممارسات تعمـ بالقدكة كتشعر الطفؿ بأىميتيا كتعطيو القكة كاالحتراـ كالتقدير، 

: كيمكف تعميؽ االىتماـ كالرعاية عنده مف خبلؿ

 تدريبو عمى آداب التعامؿ مع اآلخريف، كتقدير مساعدتيـ لو .
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  استخداـ عبارات المجاممة كالمديح مع الطفؿ كمبلحظتو كتدريبو عمى
. استخداميا بعفكية

  كالتكقعات اإليجابية في سمكؾ اآلخريفاإليجابيتدريبو عمى التفكير  .

 تدريبو عمى الرفؽ بالحيكاف كعدـ إيذائو .

 تدريبو عمى العناية بالنباتات كالمحافظة عمييا .
 الطفؿ فرد في جماعو سكاء في البيت أك المدرسة أك المجتمع أك :المواطنة- 6

الدكلة، لو حقكؽ كعميو كاجبات كمسؤكليات، كيمكف تعميؽ مفيـك المكاطنة 
: عند الطفؿ مف خبلؿ

 تعريفو بحقكقو بالبيت كالمدرسة كالمجتمع كالدكلة .

  تعريفو بكاجباتو كمسؤكلياتو تجاه نفسو كأسرتو كمدرستو كمجتمعو
. كدكلتو

  تعريفو بالقكانيف كالتعميمات التي عميو اتباعيا في البيت كالمدرسة
. كالمجتمع كالدكلة

 تعريفو بآداب المركر كآداب رككب الحافمة .

 تدريبو عمى المحافظة عمى الممتمكات الخاصة كالعامة كالتمييز بينيما .

 تدريبو عمى المشاركة كتحمؿ المسؤكلية .

 تدريبو عمى الحذر كحماية نفسو كاآلخريف .

 تدريبو عمى آداب المعب في البيت كالمدرسة كالمتنزىات العامة .

 الزيارة، السكؽ، التعامؿ مع الياتؼ: تدريبو عمى آداب كؿ مف .
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: المحور الرابع

األساليب والوسائل التعميمية في رياض األطفال في األردن نظرة جديدة 

متطمبات الطفؿ في الركضة تفرض عمى المربيف مراعاتيا كشمكليتيا بحيث 
تمبى بأسمكب تكاممي يضمف التنكع في اكتسابو الخبرة كفؽ خصائصو النمائية 
كمستكياتيا المتباينة لتنطمؽ مف ذات الطفؿ إلى أسرتو فبيئتو المحيطة فالعالـ 

. حكلو

 

عػػػػداد منياج تكاممي مكحد تستخدمو جميع  كمف ىنا يأتي اقتراح تصميـ كا 
، تتكامؿ فيو (سنكات6-5)كالثاني  (سنكات5-4) الركضات لممستكييف األكؿ

الخبرات المعرفية كالمغكية كالرياضية كالعممية كالدينية كاالجتماعية المقدمة لمطفؿ 
بحيث يتميز ىذا  لتنمي مياراتو المختمفة، كترتقي بالقيـ كاالتجاىات اإليجابية عنده

المنياج بالتتابع كالتدرج اليرمي، كالتكسع األفقي كالعمكدم لمخبرات، كيشمؿ 
مستكيات األىداؼ الثبلثة اإلتقاني كالتطكيرم كاإلبداعي كيراعي القدرات المختمفة 

. عند األطفاؿ

يصمـ المنياج بحيث يرافقو خطة تنفيذ كاضحة عمى مدار العاـ الدراسي 
لكؿ مف الكادر التعميمي لتييئة بيئة التعمـ المناسبة كاألساليب كالكسائؿ المتجددة 
كالشائقة، فيقبؿ الطفؿ عمى الدكاـ كيشارؾ بمتعة في الركتيف اليكمي المحفز عمى 
التعمـ، كيجعؿ أكلياء األمكر أكثر تفيما لحاجات أطفاليـ، ليككف تقييـ الطفؿ مبنيان 
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عمى ما حققو مف ارتقاء كتقدـ في مياراتو المختمفة كليس فقط قدرتو عمى القراءة 
تقانو الكتابة . كا 

: المنياج التكاممي المقترح

يعد مف قبؿ متخصصيف كتتكامؿ فيو الخبرات المقدمة لؤلطفاؿ كفؽ 
خصائصيـ النمائية، كمستجدات العصر ليككف القاعدة المتينة المكحدة التي تسير 
عمى نيجيا جميع الركضات، كينظـ فيو المحتكل عمى شكؿ خطط لكحدات تكامؿ 

شيرية مرنة يتناسب عددىا مع الدكاـ الفعمي لؤلطفاؿ الذم ال يتجاكز الثمانية 
 أم ثماني خطط كحدات تكامؿ لكؿ مستكل في الركضة ؛أشير عمى مدار العاـ

: عمى النحك التالي ( سنكات5) كالثانية ،( سنكات 4) األكلى
العناكيف الرئيسة لكؿ مستكل ىي مفاىيـ عامة تحقؽ التدرج كالتتابع في . 1

الخبرات المقدمة لمطفؿ لتبدأ بتعميمو كؿ ما يتعمؽ بذاتو إلى ما حكلو فالعالـ كفؽ 
قدراتو، ككؿ عنكاف منيا تشكؿ أنشطة الطفؿ فييا خبلؿ شير تنفيذىا مشركعا 

. متكامبل ألعماؿ األطفاؿ التي تشعرىـ باإلنجاز كتحقيؽ الذات
أسرتي، ركضتي، جيراني، مزرعتي، مكاصبلتي، ببلدم، : كمف ىذه العناكيف
... نباتاتي، ألعابي

: كؿ عنكاف في خطة التكامؿ يتناكؿ المحاكر التالية. 2

     . المفاىيـ العممية -   . الرياضيات– .     المغة العربية - 
المغة اإلنجميزية  –   .التربية الدينية كاالجتماعية- 

كؿ محكر يحدد فيو المحتكل بما يتناسب كمضمكف الكحدة، كزمف . 3
. تنفيذىا كيحقؽ تكامؿ الخبرات في المحاكر جميعيا

يشار في خطة كؿ كحدة إلى الميارات األدائية كالحياتية التي تتناسب . 4
. كمضمكف الكحدة ليتـ تفعيميا في أنشطة الكحدة
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يحتاج الطفؿ إلى كتاب شائؽ بيف يديو لكؿ محكر كالمعممة إلى دليؿ . 5
. كمرفقات تكضح آلية التطبيؽ

الكتب بيف يدم الطفؿ كالمعممة مكاد منفصمة تبنى عمى أساس التدرج . 6
كالتتابع في كؿ محكر، كالتكامؿ كالربط فيما بينيا مف حيث المحتكل كأنشطة 

. التطبيؽ كتنمية الميارات كاأللعاب التعميمية
: المنياج التكاممي وتعميم المغة

المغة أداة التعمـ كعامؿ أساسي فيو، فالطفؿ يتمقى الخبرات مف خبلؿ المغة 
كالمنياج . كيستخدميا في التفكير كتنظيـ المعمكمات ليعبر عنيا بمغتو الخاصة

التكاممي المقترح ينطمؽ تكامؿ الخبرات فيو مف كتاب تعميـ المغة لمطفؿ، حيث 
يتـ التركيز عمى المعارؼ كالمفاىيـ الرياضية كالعممية كالدينية كاالجتماعية، 
كتنمية الميارات الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كاألدائية كالحياتية، مف خبلؿ 

تقديمو لميارات المغة؛ االستماع، كالمحادثة، كالقراءة، كالكتابة كاألنشطة التابعة 
ليا، كتفعيؿ التكامؿ في األساليب كالكسائؿ التي تنمي الميارات المختمفة عند 

. األطفاؿ كاستخداـ سميـ لمغة مف خبلليا
مما يمكف الطفؿ مف استيعاب ما يقدـ لو مف خبرات، لتصبح جزءا مف 

.  البنى المعرفية لديو، فيزيد مف قدرتو عمى االسترجاع كتشعيب التفكير
: الحقيبة التعميمية المرافقة لممنياج التكاممي

اقتراح إعداد حقيبة تعميمية مرافقة لممنياج التكاممي لكؿ مستكل في رياض 
:  األطفاؿ تضـ المرفقات التالية

: المغة العربية- 1

 كتاب التماريف كاألنشطة.   - كتاب الطالب .
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 لكحات المحادثة مكبرة.   - دليؿ المعممة .
 البطاقات التعميمية لمحركؼ كالمقاطع كالصكر كالكممات .
 CDاألغاني كاألناشيد  .
 CD (Power Point)  لممحتكل يمكف المعممة مف الشرح كالتكضيح

باستخداـ المكح التفاعمي كالطفؿ مف استخداـ الحاسكب كالمعب كحؿ 
. األنشطة

: المغة اإلنجميزية -2

تتكامؿ عناكيف الكحدات كمحتكاىا مع المعارؼ كالميارات األخرل التي تقدـ 
.  لمطفؿ بما يتناسب كبيئتنا العربية كقدرات األطفاؿ

 كتاب التماريف كاألنشطة●.     كتاب الطالب  .

 لكحات المحادثة مكبرة●.     دليؿ المعممة  .

 البطاقات التعميمية لمحركؼ كالصكر كالكممات .

 CDاألغاني كاألناشيد  .

 CD (Power Point)  لممحتكل يمكف المعممة مف الشرح كالتكضيح
. باستخداـ المكح التفاعمي كالطفؿ مف استخداـ الحاسكب كالمعب كحؿ األنشطة

: الرياضيات. 3

 دليؿ المعممة●.  كتاب الطالب  .

 لكحات مكبرة لؤلعداد●.  بطاقات األعداد  .

 CD (Power Point)  لممحتكل يمكف المعممة مف الشرح
كالتكضيح باستخداـ المكح التفاعمي كالطفؿ مف استخداـ الحاسكب كالمعب كحؿ 

. األنشطة



 143 

: المفاىيم العممية. 4

 دليؿ المعممة●.  كتاب الطالب  .

 CD (Power Point)  لممحتكل يمكف المعممة مف الشرح
كالتكضيح باستخداـ المكح التفاعمي كالطفؿ مف استخداـ الحاسكب كالمعب كحؿ 

. األنشطة
: التربية الدينية واالجتماعية. 5

 دليؿ المعممة●.    كتاب الطالب  .

 CD (Power Point)  لممحتكل يمكف المعممة مف الشرح
كالتكضيح باستخداـ المكح التفاعمي كالطفؿ مف استخداـ الحاسكب كالمعب كحؿ 

. األنشطة
: مرفقات ووسائل داعمة -6

: لوحات توضيحية مكبرة لكل من . أ

 الحيكانات القطبية●.   حيكانات الغابة  .

 حيكانات الصحراء●.   حيكانات الماء  .

 الخضراكات●.    الفكاكو  .

     مصادر الماء●المكاصبلت  .

 مصادر الحرارة●.   مصادر الضكء  .
 مرفقات تستخدميا المعممة لمقص كاإللصاؽ، كالتمكيف، كألعاب المطابقة كعمؿ -ب

الدمى كتككيف األنماط عمى شكؿ كتيبات تضـ الحركؼ كالمقاطع كاألعداد مفرغة 
كمكبرة، كالرسـك التي تتكامؿ مع المحتكل كمعدة لمقص كالتمكيف كاإللصاؽ لعمؿ 

. الدمى
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.  لمكحات المحادثة كعناصرىا"Puzzle" أحاجو مركبة -ج 

.  خطط التكامؿ كدفتر التحضير الخاص بالمعممة-د 

 كتيبات لمحركؼ كاألعداد بمكاصفات خاصة لتدريب األطفاؿ عمى -ىـ 
 .السميمة الكتابة

: مواصفات منياج المغة العربية المقترح

: كتاب الطالب وكتاب التمارين واألنشطة: أوال

اقتراح بأف يضـ الكتاب ثماني كحدات تعميمية، كؿ كحدة تتككف مف . 1
االستماع كالمحادثة كالقراءة ) عدد مف الدركس كؿ درس يعنى بالميارات المغكية

لكحة محادثة كمية تضـ جممة مف : كيتضمف، بما يناسب المستكل (كالكتابة
الصكر كالرسـك الجزئية يعبر عنيا بحكاية مثبتة في دليؿ المعممة تقكد الطفؿ إلى 
الكممة الرئيسة التي يقكـ عمييا الدرس لتعميـ الحرؼ المقصكد، مف خبلؿ الحكاية 

:  يتـ

  إغناء حصيمة الطفؿ المغكية بجممة مف المفاىيـ كالمفردات التي تتعمؽ بو
. ىك نفسو كبحياتو اليكمية كما يحيط بو في بيئتو

  ،تعميـ الطفؿ أسماء األشياء األساسية التي يتعامؿ معيا في البيت
كالركضة، ليعرؼ الطريقة السميمة لنطؽ أسمائيا كداللة كؿ منيا في حياتو 

. اليكمية

 تعميـ الطفؿ مجمكعة مف المفاىيـ المتعمقة بالعبلقات كاألحجاـ كاألعداد .

 غرس كتنمية القيـ كاالتجاىات اإليجابية .

 تفعيؿ االستماع كالمحادثة كالحكار كالمناقشة .
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 تزكيد الطفؿ بالمعارؼ التي تحقؽ تكامؿ الخبرات .

 تقكيـ لغة الطفؿ .

. رافقيا رسـك دالة يألفيا الطفؿ كيحبيا كيسيؿ عميو نطقياتكممات الدركس . 2

ترتيب الحركؼ حسب سيكلة نطقيا كنطؽ مفردات الصكر كالرسـك الدالة . 3
لمتمكف مف تدريب الطفؿ عمى  (م، ك، ا)كالمحببة لدل الطفؿ مع تقديـ المدكد 

تركيب المقاطع كالكممات السيمة بأسمكب بنائي ىرمي تراكمي ينمي التفكير كييسر 
قراءة الكممات مجردة مف الصكر الدالة، كبناء الكممات كالجمؿ مف الحركؼ التي 

كحرؼ  (ء، أ، إ)سبؽ أف تعمميا، مع مراعاة بساطة األلفاظ المختارة، كتعميـ اليمزة 
. منفصؿ عف ألؼ المد

كالحركؼ  (ا، د، ذ، ر، ز، ك) تعميـ الطفؿ التمييز بيف الحركؼ المنفصمة 
   ، كالعيف (ت، تػ، ة، ػة)ف لمحرؼ عدا التاء مالمتصمة باقي حركؼ المغة، كشكؿ

. أربعة أشكاؿ (ىػ، ىػ، ػوػق، )، كالياء (غ، غػ، ػغػ، ػغ)، كالغيف (ع، عػ، ػعػ، ػع)

بحيث يرد  (الفتحة كالضمة كالكسرة كالسككف) تعميـ الطفؿ الحركات 
التشكيؿ في الكممات عمى الحرؼ الذم سبؽ كتعممو الطفؿ، كتدريب الطفؿ 

.  عمى تمييز أصكات الحركؼ مع المدكد كالحركات

األنماط كالتراكيب المغكية ترد في سياؽ لغكم سيؿ كبسيط في كتابي - 4
الطالب كالتماريف كاألنشطة دكف ذكر أم مصطمح لغكم أك نحكم، ليألفيا 

كأسمكب االستفياـ، كيتعمميا عف  الجممة االسمية، كالجممة الفعمية: الطفؿ، مثؿ
. طريؽ المحاكاة كالتكرار كالمبلحظة، كتتدرج كفؽ نمك الطفؿ

مكانية  -5 األلعاب المغكية كيشار إلييا في دليؿ المعممة في كؿ درس، كا 
: عرضيا في كتابي الطالب ك التماريف كاألنشطة كمنيا
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 ألعاب تعمؽ كترسخ صكت الحرؼ كاسمو .

 ألعاب تعتمد عمى الصكر كتنمي دقة المبلحظة .
 ألعاب تحميؿ كتركيب تعتمد عمى الكممات كالحركؼ بصكرىا المختمفة .

 ألعاب تحميؿ كتركيب تعتمد عمى مقاطع المد .

 ألعاب المطابقة "ألعاب تنمي دقة المبلحظة كالتفكير" .

  ألعاب األنماط"ألعاب تنمي دقة المبلحظة كاالنتباه كالتركيز" .

 ألعاب تنمي المحادثة كالتعبير كتسمسؿ األحداث .
التدريبات متدرجة ككاضحة كمدعمة بالرسـك كالصكر الدالة . 6

كتدريب الطفؿ عمى اسـ كصكت  كتحقؽ في مضمكنيا تكامؿ الخبرات
. (ا، ك، م)حركؼ المد 

كتتضمف ربط كؿ حرؼ جديد يتعممو الطفؿ مع حركؼ المد كذلؾ لتدريب 
األطفاؿ عمى قراءة الحركؼ قراءة سميمة مع المدكد، كالتمييز بيف الحركؼ 

المنفصمة كالمتصمة، كتتضمف التدريب عمى بناء الكممات كالجمؿ البسيطة مف 
الحركؼ التي تعمميا، مع مراعاة بساطة األلفاظ المختارة، إضافة إلى مراجعة 
الطفؿ في الحركؼ التي تعمميا بتدريبات بنائية تراكمية، كتدريبو عمى ميارتي 

. التركيب كالتحميؿ
الكتابة تتدرج مع الطفؿ مف تدريب ميارات؛ تشكيؿ الحرؼ . 7

لصاؽ، تمكيف، تككيف أنماط، ألعاب مطابقة ، إلى ...بالمعجكف، قص كا 
االعتماد عمى الصكر كالرسـك الكاضحة في تعميـ الكتابة، مثؿ الدكدة التي 
تشكؿ صكرتيا الحرؼ المقصكد، إلى تمكيف الحرؼ مفرغا بعدد محدكد ال 

. يدعك إلى الممؿ
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ينتقؿ بعدىا الطفؿ إلى الكتابة فكؽ الحرؼ المنقط لتعكيد الطفؿ عمى 
 كفي المستكل الثاني ،الكتابة السميمة كالتدريب عمييا في المستكل األكؿ

. تضاؼ بعض السطكر ليكتب عمييا الطفؿ دكف تنقيط
: دليل المعممة- ثانيا

اقتراح بتخصيص دليؿ لممعممة يكضح فيو منيجية التأليؼ، كاألىداؼ 
العامة كالخاصة لكؿ مستكل، ك األساليب كالكسائؿ كآلية التطبيؽ المقترحة، 

إضافة إلى نصكص االستماع، كحكايات لكحات المحادثة المتضمنة في 
رشادات تعيف عمى التطبيؽ مثؿ. كتاب الطالب في كؿ مستكل : كا 

ماما تفعل المعممة لتتمكن من تحقيق أىداف الروضة؟ . أ

  تتبيف محتكل المنياج كتضع خطة تفصيمية مرنة لخطة التكامؿ مناسبة
. لتطبيقيا عمى مدار العاـ

  تعد األنشطة كالكسائؿ التعميمية كاأللعاب المناسبة لتطبيؽ المحتكل
 كتحرص فييا عمى تنمية ، تكامؿةعمى شكؿ حقيبة تعميمية لكؿ كحد

الميارات الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كاألدائية كالحياتية بما يتناسب 
. كالنمك المطرد لمطفؿ

  تختار عددان مف القصص كالبرامج الحاسكبية التي يتكامؿ مضمكنيا مع
. المحتكل كيؤكد عمى الميارات الحياتية

: كتحرص عمى

  عداد كسائؿ ثابتة لمركتيف اليكمي كالحضكر تييئة البيئة الصفية المبلئمة، كا 
. كالغياب، كاأليدم المساعدة، كالطقس، كالمشاعر كغيرىا
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 ككضكح القكانيف ، التعاطؼ مع األطفاؿ كالثبات في التعامؿ معيـ
. كالتعميمات

 إعطاء األطفاؿ حؽ االختيار كالتشارؾ في الضبط معيـ .

 عادة تكجيو السمكؾ . التعزيز اإليجابي كا 

 التكاصؿ البناء مع أكلياء األمكر .
ماما تفعل المعممة لتتمكن من إيصال الخبرة الجديدة لألطفال؟ . ب

 المثيرات المتجددة صندكؽ : جذب انتباه األطفاؿ كتشكيقيـ مف خبلؿ
. المفاجآت، التنظيـ المتجدد لمبيئة الصفية

  شرح كتكضيح الخبرة الجديدة مستعينة بالنماذج الحسية كالكسائؿ المتجددة
. مف خبلؿ الحمقة أك الدائرة الصباحية كالمقاءات الفردية

  التدريب كالممارسة مف خبلؿ األنشطة المتجددة كالمبتكرة في األركاف
. التعميمية كأكراؽ العمؿ كالحاسكب كأنشطة الكتاب المقرر

  التعزيز كعرض أعماؿ األطفاؿ تباعان في المكاف المخصص لمشاريع
. كحدات التكامؿ

  تقييـ األداء مف خبلؿ التطبيؽ المتكرر بأنشطة مختمفة، كالمحاكرة في قصص
. تتكامؿ مع المحتكل

نمومج محتوى مقترح لوحدة تعميمية لممستوى األول يتحقق فييا تكامل - ج
. الخبرات في تعميم المعمومات والميارات والقيم

 الكحدة الثانية: مزرعتي     ترتيبيا مثبل: عنكاف الكحدة المقترحة
    أسابيع5-4: مدة تنفيذىا
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: مدتو أسبوع (مزرعتي)نمومج تطبيقي مقترح لجزء من وحدة التكامل 

يطبؽ ىذا النمكذج في الكقت المخصص لتعمـ تكامؿ الخبرات في الركتيف 
. اليكمي كمدتو ساعة

المغة العربية 

: الدرس األول

، حكاية الدرس كتتبع لمكحة محادثة كاضحة (حرؼ الجيـ )الدجاج كالجزر 
. العناصر، كعمى لساف أرنكب شخصية محببة لؤلطفاؿ

ذىب أرنكب إلى حقؿ الجزر في المزرعة، كأحضر ثبلث جزرات كبيرات، كذىب 
. إلى مكاف الدجاج

. سأعطيكـ جزرة كاحدة: قاؿ أرنكب

. كاؾ، كاؾ، كاؾ: قالت الدجاجة الصفراء

. حسنان، سأعطيكـ جزرتيف: قاؿ أرنكب

. كاؾ، كاؾ، كاؾ: قالت الدجاجة الحمراء

حسنان، سأعطيكـ الجزرات الثبلث، لكؿ دجاجة جزرة، ما رأيكـ؟ : قاؿ أرنكب

. كاؾ، كاؾ، كاؾ: قالت الدجاجة الزرقاء

ماذا تريدكف إذف؟ : قاؿ أرنكب

. الدجاج يأكؿ الحبكب يا أرنكب كليس الجزر: قالت الجدة

كما معنى كاؾ، كاؾ، كاؾ؟ : قاؿ أرنكب

. معناىا، ال، ال، ال: قالت الجدة
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. استماع ومحادثة وأركان تعميمية: اليوم األول

  تجمع المعممة األطفاؿ حكليا في الحمقة الصباحية، تقرأ سكرة الفاتحة مع
 كالمكح CDػاألطفاؿ، ثـ تعرض لكحة المحادثة مكبرة أك باستخداـ اؿ

. التفاعمي، كتناقش األطفاؿ في عناصر المكحة

  بأسمكب شائؽ كتؤكد عمى حيكانات "الدجاج كالجزر"تسرد حكاية المكحة 
األرنب كالدجاجة، كقد تحمؿ  :المزرعة كمسمياتيا كغطاء جسـ كؿ مف

. دمية أرنكب فالحكاية عمى لسانو

  ،تعرض صكران لحيكانات مختمفة كتطمب التصفيؽ إذا كانت الصكرة دجاجة
... ا، جزراأرنب

 يستمع األطفاؿ إلى النشيد ليألفكا المحف كالكممات .

  يتكزع األطفاؿ في األركاف التعميمية لتنفيذ أنشطة معد ليا مسبقان، كفؽ نظاـ
. خاص يعتادكف عميو لمتنقؿ بيف األنشطة

 ينفذ األطفاؿ األنشطة التالية بحرية كبإشراؼ المعممة :
. أقؿ-البناء كاليدـ باستخداـ قطع ليجك كبيرة تييئة لؤلعداد أكثر .1
المعب بنماذج لحيكانات المزرعة داخؿ كخارج السياج مع تسميتيا كتصنيفيا  .2

. صغير- إلى كبير
-المعب بشؾ الخرز بمكنيف محدديف ككمية محددة، عمى شكؿ نمط أحمر .3

. أقؿ-أخضر مثبلن كالتأكيد عمى أكثر
إلصاؽ القطف عمى رسـ أرنب كبير كقصاصات كرقية شكؿ الريش عمى  .4

. رسـ دجاجة كتسمية غطاء الجسـ
. المعب بالمعجكف كتشكيؿ األرنب كالجزر كالدجاج كالحبكب .5
. تصفح القصص في ركف القصة .6
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. محادثة وقراءة وأركان تعميمية: اليوم الثاني

  تجمع المعممة األطفاؿ حكليا في الحمقة، تقرأ سكرة الفاتحة مع األطفاؿ، ثـ
. تعرض لكحة المحادثة كتحاكرىـ في عناصر المكحة

  كتؤكد عمى حيكانات المزرعة "الدجاج كالجزر"تسرد حكاية المكحة 
.  كتؤكد عمى الرفؽ بالحيكاف،كمسمياتيا كماذا تأكؿ

  تعرض بطاقة صكرة دجاج كبطاقة كممة دجاج، كتقرأ كتكرر مع األطفاؿ ثـ
. صكرة جزر ككممة جزر كتكرر مع األطفاؿ كتدرب عمى النطؽ السميـ

 تعرض بطاقة حرؼ الجيـ كتعرؼ بحرؼ الجيـ .

  تجرم ألعابان لغكية تحقؽ التآزر السمعي الحركي كالبصرم الحركي، كأف
. يقفز أك يصفؽ إلى سمع أك رأل صكرة أك كممة فييا حرؼ الجيـ

 يستمع األطفاؿ إلى النشيد ليألفكا المحف كالكممات .

 يتكزع األطفاؿ في األركاف التعميمية لتنفيذ األنشطة التالية :

 أحمر:  مثبل،البناء كاليدـ باستخداـ قطع الميجك كتككيف أنماط منيا-
.... أحمر- أصفر

 المعب بالمعجكف كتشكيؿ الدجاج كالجزر .

 تمكيف رسـ كبير لثبلث دجاجات ككممة دجاج كثبلث جزرات ككممة جزر .

 تمكيف حرؼ الجيـ مفرغان كمكبران عمى بطاقات .
 صكرة مع صكرة لمدجاج كالجزر، ثـ : ألعاب مطابقة تستخدـ فييا البطاقات

كممة مع كممة لمدجاج كالجزر، ثـ صكرة مع كممة لمدجاج كالجزر ثـ حرؼ مع 
. حرؼ لحرؼ الجيـ

 تصفح القصص في ركف القصة .
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. قراءة وكتابة وأركان تعميمية: اليوم الثالث

  تجمع المعممة األطفاؿ حكليا في الحمقة، تقرأ سكرة الفاتحة مع األطفاؿ، ثـ
تعرض لكحة المحادثة كتحاكرىـ في حكاية الدرس كتؤكد عمى الرفؽ بالحيكاف، 

 ثـ تعرض بطاقات صكر ككممات القراءة دجاج، جزر ،كماذا يأكؿ ككيؼ يتحرؾ
. حرؼ الجيـ، ج، جػ، المقطع جا تعرؼ بو كصكتو ككممة دجاج التي تشتمؿ عميو

 تطمب تذكر كممات مف حكاية الدرس فييا صكت حرؼ الجيـ .

 تجرم ألعابان لغكية تحقؽ التآزر السمعي كالحركي كالبصرم الحركي .

 يستمع األطفاؿ إلى النشيد كيرددكنو ممحنان مع المعممة .

 يتكزع األطفاؿ في األركاف التعميمية لتنفيذ األنشطة التالية :

ألعاب مطابقة لحرؼ الجيـ المفرغ الذم تـ تمكينو في الحصة السابقة كيطابؽ  .1
. األلكاف كيصنفو

ألعاب أنماط بتككيف أنماط مف حرؼ الجيـ كالمقطع جا مف البطاقات التي تـ  .2
. تمكينيا في حصة سابقة

. إلصاؽ قصاصات كرقية عمى حرؼ الجيـ كالمقطع جا المفرغ كالمكبر .3

لصاقيا  .4 تمكيف رسـك معده لرؤكس بعض حيكانات المزرعة كالدجاجة كقصيا كا 
عمى مغمؼ كرقي كاستخداميا في الدراما كالتعبير كتصفح القصص في ركف 

. القصة

. قراءة وكتابة وأركان تعميمية: اليوم الرابع

  تجمع المعممة األطفاؿ حكليا، تقرأ معيـ سكرة الفاتحة، ثـ تحاكرىـ في حكاية
الدرس كتؤكد عمى حيكانات المزرعة مسمياتيا، طعاميا، حركتيا، فكائدىا، ثـ 

. تؤكد عمى صكر ككممات الدرس كحرؼ الجيـ كالمقطع جا
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  تجرم ألعابان لغكية فييا بطاقات الصكر كالكممات كالحركؼ كمقاطع المد مع
حرؼ الجيـ كالحركؼ التي تعمميا بحيث تحقؽ التآزر السمعي الحركي 

. كالبصرم الحركي

 ػيردد األطفاؿ النشيد مع المعممة كاؿCD .

 يتكزع األطفاؿ في األركاف التعميمية لتنفيذ األنشطة التالية :

: يستخدـ فييا بطاقات مف الدرس الحالي كالدركس السابقة: ألعاب مطابقة. 1

 صكرة مع صكرة مماثمة .

 كممة مع كممة مماثمة .

 صكرة مع كممة دالة .

 حرؼ مع حرؼ مماثؿ .

 مقطع مع مقطع مماثؿ .

ألعاب أنماط تستخدـ فييا النماذج الحسية لحيكانات المزرعة كبطاقات - 2
. الحركؼ كالمقاطع التي تعمميا كلكنيا سابقان 

لصاقيا عمى - 3 ألعاب دراما يستخدـ فييا الدمى التي قاـ بتمكينيا كقصيا كا 
. مغمفات كرقية

. تصفح القصص كالتعبير عف القصة التي يريد في ركف القصة- 4

. الكتابة فكؽ حرؼ الجيـ المكبر كالمنقط- 5

.  الخاصDCإف تكفر الحاسكب يمكف الطفؿ رسـك الدرس في الػ- 6
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. تقييم وأركان تعميمية: اليوم الخامس

  تجمع المعممة األطفاؿ كتقرأ معيـ سكرة الفاتحة، كتحاكرىـ في لكحة
المحادثة كحكاية الدرس كبطاقات الصكر كالكممات كالحركؼ المقاطع 

. بيدؼ التقييـ كمبلحظة األداء
 السمعي الحركي كالبصرم الحركي بيدؼ  تجرم ألعابان لغكية تحقؽ التآزر

. التقييـ كمبلحظة األداء

 يردد األطفاؿ النشيد مع المعممة بحركات تعبيرية .

 يتكزع األطفاؿ في األركاف التعميمية لتنفيذ األنشطة التالية :

. أنشطة الكتاب باستخداـ الحاسكب إف كجد .1

. أكراؽ عمؿ تحقؽ أىدافان محددة بيدؼ المبلحظة كتقييـ األداء .2

. أنشطة الكتاب بإشراؼ المعممة .3

بين يدي تكامل الخبرات واألساليب والوسائل التعميمية في رياض األطفال نظرة 
: جديدة

: من خالل لوحات الدرس والحكايات التابعة ليا يتم ما يأتي. أ
  تزكيد الطفؿ بالمعمكمات كالمعارؼ بأسمكب منظـ ينطمؽ مف ذات الطفؿ

. كيتناسب كالمرحمة كالنمك المطرد لمطفؿ
 تنمية االستماع كالمحادثة كتسمسؿ األحداث كتقكيـ لغة الطفؿ .
  تنمية دقة المبلحظة كالتفكير مف خبلؿ االىتماـ بالتفاصيؿ كالتعبير عف

. عناصر المكحة
  غرس القيـ كاالتجاىات اإليجابية كالميارات الحياتية مف احتراـ كتحمؿ

. مف خبلؿ حكايات المكحات... مسؤكلية، كمكاطنة
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  تنمية التمييز البصرم كالسمعي كالتآزر البصرم كالسمعي مف خبلؿ
. التدريب عمى قراءة مفردات مقركنة بصكر دالة

  مراعاة القدرات المختمفة عند األطفاؿ كتشجيعيـ عمى اإلنجاز كاالنطبلؽ
بعفكية، كتثبيت المعمكمات مف خبلؿ حكاية الدرس كأنشطتو، كالتجديد 

. كالتتابع في التطبيؽ عمى مدل أسبكع
  تنمية تشعيب التفكير كالربط بيف المعارؼ كتخزينيا في ذاكرة الطفؿ كفؽ

. أسس سميمة لمساعدتو عمى تنمية الذاكرة كاالسترجاع في الكقت المناسب
 تنمية الذاكرة كالحفظ مف خبلؿ اآليات كاألناشيد .
  تنمية االبتكار كاإلبداع عند الطفؿ عندما يعبر عف لكحة المحادثة برؤيتو

. الخاصة

: من خالل األنشطة واألركان التعميمية يتم ما يأتي. ب

 تنمية االنتباه كالميارات الجسمية مف خبلؿ ألعاب التآزر الحسي الحركي .

  تنمية دقة المبلحظة كالتركيز كاالنتباه كتثبيت المعمكمات مف خبلؿ ألعاب
. المطابقة كاألنماط

  تنمية الميارات االجتماعية كاالنفعالية كاالتصاؿ مف خبلؿ تفاعؿ األطفاؿ
. مع بعضيـ

 تنمية االستقبللية كتقدير الذات كالقدرة عمى اإلنجاز .

 عداد الطفؿ لمكتابة بأسس سميمة . تنمية العضبلت الدقيقة كا 

  تنمية ميارتي الحفظ كالتذكر كالتمكف مف مفردات ضركرية لمتعمـ في
. المراحؿ البلحقة

 تنمية القدرة عمى التنظيـ كاإلبداع في الربط بيف المعمكمات كالمعارؼ .
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 أم االنتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء : تعميـ الطفؿ القراءة بالطريقة التكفيقية
، ثـ مف الجزء إلى "التعبير عف المكحة فالحكاية فالجممة فالكممة فالحرؼ"

. "الحرؼ فالمقطع فالكممة فالجممة فالفقرة"الكؿ 

  تنمية االنتماء كالمكاطنة مف خبلؿ اتباع التعميمات كالمحافظة عمى
. الممتمكات كنظافة البيئة

: التفاوت والمرونة في التطبيق بين الروضات. ج

  التفاكت في أكقات الدكاـ كالركتيف اليكمي كأثره عمى التكسع األفقي
. كالعمكدم في أنشطة كحدات التكامؿ

  التفاكت في أكقات الدكاـ كالركتيف اليكمي كالتخصص في تعميـ التربية
اإلسبلمية كالمغة اإلنجميزية كخبرات الفف كالرياضة كالمكسيقى كالرحبلت 

. كالزيارات كغيرىا

  التفاكت في اإلبداع كابتكار أنشطة ككسائؿ تعميمية لتطبيؽ كحدات التكامؿ
. كتكفير األنشطة الحاسكبية

  التفاكت في إبداع كابتكار مشاريع عرض إنجازات األطفاؿ كأعماليـ
. كالتكاصؿ مع أكلياء األمكر

  ثارة الدافعية كالتعامؿ مع التفاكت في إبداع كابتكار أساليب التشكيؽ كا 
. القدرات المختمفة عند األطفاؿ كأنظمة الضبط كاتباع التعميمات
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: الخاتمة والتوصيات

نتبيف مف تحميؿ محاكر البحث أف كاقع األساليب كالكسائؿ التعميمية في 
تأثر بعدة عكامؿ، أبرزىا المنياج كبيئة التعمـ المتكافرة مرياض األطفاؿ في األردف 

لتطبيقو، فأفرز تباينا بيف ىذه الركضات في مدل تمبيتيا لحاجات األطفاؿ، كأثر 
سمبان عمى تطكر مياراتيـ المختمفة، كفي مقدمتيا ميارات المغة بدا أثره كاضحا 

. عمييـ في المراحؿ البلحقة

فكاف اقتراح إعداد منياج تكاممي مكحد لرياض األطفاؿ يراعي خصائص 
كآلية تطبيؽ تفصيمية عمى مدار العاـ  األطفاؿ النمائية كمدعـ بخطط مرنة

الدراسي تتحقؽ مف خبلليا األىداؼ اإلتقانية في جميع الركضات عمى السكاء، 
ليككف التبايف فيما بينيا في التكسع األفقي كالعمكدم، كتحقيؽ األىداؼ التطكيرية 

. كاإلبداعية بما يتناسب كقدرات كخبراتيـ أطفاليـ، كمكاكبة مستجدات العصر

: أما أبرز التكصيات التي أكد أف أبرزىا فيمكف إجماليا عمى النحك التالي

إعداد منياج تكاممي مف قبؿ متخصصيف تستخدمو جميع الركضات،  .1
. بمكاصفات عالية الجكدة

كضع معايير لمكتاب الجيد المكجو لؤلطفاؿ كالتكاصؿ مع الجيات  .2
. الرسمية لضبط نشر كتب األطفاؿ

تنظيـ دكرات تطبيقية متخصصة لتدريب الكادر التعميمي لرياض  .3
. األطفاؿ

التكاصؿ مع كسائؿ اإلعبلـ إلعداد برامج تدريب كتكعية مف يتعامؿ مع  .4
. الطفؿ في األسرة كالركضة
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التعليقات والمناقشات 

  :عمار القواسمة- 

يشيد بالكرقة التي تقدمت بيا السيدة الكرمي، كيأخذ عمى المحاضريف 
استشيادىـ بعمماء الغرب كأساليبيـ التعميمية كعدـ تطرقيـ لذكر عمماء المسمميف 

. كمفكرييـ كطرائقيـ أياـ كانت المغة العربية مف أفصح المغات عمى األلسف
: رد  السيدة زينات الكرمي- 

 أىمية إعداد منياج مف الميارات –فيما يخص منياج رياض األطفاؿ - ترل 
كالمعارؼ يتناسب مع المستكل العمرم كالبيئة التي يعيش فييا الطفؿ كالمفردات 

ـّ إلى الفصيحة، كأال  العامية التي يحمميا؛ إذ نبدأ مف لغتِو ثـ نطكرىا كنقكده مف ث
يترؾ المجاؿ لممعممات إلعداد ىذا المنياج، فكثير منيف غير مؤىبلت لمثؿ ىذا 

اإلعداد، كمف ثـ يترؾ المجاؿ لرياض األطفاؿ لمتكسع األفقي كالعمكدم في 
المعارؼ تبعان لطبيعة أطفاليا كخمفياتيـ الثقافية كبيئاتيـ المعيشيَّة كبالتالي يترؾ 

. لممدرسة أيضان التكسع في المجاؿ المعرفي

فطفؿ الركضة يحتاج إلى تنمية مياراتو العقمية كالعضمية كاالجتماعية كىذه 
. الميارات ىي التي تقكد إلى الكتابة، ال أف يجبر طفؿ الركضة عمى الكتابة إجباران 

كمف الجكانب التي يجب أف يتمقاىا طفؿ الركضة القيـ كاالتجاىات؛ فيذا 
الجانب صار ضعيفان عند أطفالنا، كقيـ الصدؽ كاالحتراـ كاألمانة لـ تعد راسخة 

كبما أف الطفؿ يقضي فترةن ال بأس بيا في . في أذىانيـ كما كانت في السابؽ
رياض األطفاؿ، فيجب أف يستغؿ ىذا الكقت لغرس القيـ كاالتجاىات في نفسو مف 

خبلؿ القصص كالحكايات كاألناشيد كاألنشطة المبرمجة التكاممية بحيث تعطي 
الطفؿ يمعب مع البقرة : تشعيب التفكير كال ترىقو بالمفردات، فمثبلن في مادة العمكـ



 162 

كيعرؼ مصدر الحميب كيربطيا بعدد األرجؿ كغطاء الجسـ، فيذه معمكمات عممية 
مف خبلؿ ألفاظ يدرؾ داللتيا كيحمؿ حركفيا كمقاطعيا، كىذا الربط يعمـ الطفؿ 

ميارات التركيب كالتحميؿ فبل يككف اليدؼ ىك حركؼ اليجاء بالدرجة األكلى بقدر 
. ما ىك إكساب الطفؿ معارؼ كمعمكمات تييئو لمرحمة المدرسة

كتأخذ السيدة زينات عمى منياج الصؼ األكؿ اعتماده عمى التمييز البصرم 
لمكممات؛ فالطفؿ يحفظ شكؿ الجمؿ كالكممات، كما أنو ال تكجد تدريبات لمتمرف 

فالطفؿ يحفظ كينسى ألف الكـ . عمى كتابة الحركؼ كالكممات بشكؿ كاؼو 
المعركض لو مف الجمؿ كالكممات ىائؿه جدان، كما يعرض لو مف المحادثة كالتعبير 
أعمى مف مستكاه كقدرتو عمى االستيعاب كالفيـ، فيذا المنياج يفترض أف الطفؿ 

. أدرؾ ىذه األمكر في مرحمة رياض األطفاؿ

 


