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املاّدة: دعم نفّيس - اجت�عيّ املّدة: ٢٠ دقيقة الفئة املُستهدفة: مرحلة الّروضات  عنوان الّنشاط: أستمع وأتّبع الّتعلي�ت

النشاط األول

املجال: املعرّيف

املهارة: الّرتكيز واالنتباه

األهداف الّرتبويّة والتّعليميّة:
من خالل هذا الّنشاط يُصبح املتعلُّم قاِدًرا عىل أن:

- يتعرّف إىل مهارات االست�ع بانتباه؛

- يتّبع التّعلي�ت املطلوبة منه؛

- يُطبّق آداب التّواصل؛

املواّد واألدوات والوسائل: 
أوراق وأقالم، صمغ وبطاقات جاهزة الّصنع (مستند رقم ١) – ٣ طابات ملّونة ( أحمر – أخرض – أزرق)

التّنشيط:
عىل املعلّم أن يقوم بالّنشاط التّايل قبل البدء بالجلسة:

- يلقي التّحيّة عىل املتعلّمÈ ويسألهم عن نهارهم وكيف يشعرون اليوم؛

- يذكّرهم برشوط العمل سويÏا: أخذ اإلذن قبل التّحّدث، انتظار دورنا، احرتام بعضنا البعض.

- يبدأ بإيقاع معÈّ أو أغنية صغÓة تتطلّب حركات جسديّة (من املمكن أن تصبح طقًسا للبدء بكّل حّصة بشكٍل دائم)

- يرشح بأنّنا سنقوم بنشاط يساعدنا عىل االنتباه والّرتكيز.

-يطلب املعلّم من املتعلّمÈ أن يقفوا ×ّ يقلّدوا الحركات الّتي يقوم بها:

 أحرّك يدّي إىل أعىل .... واحد إثنان

أحرّك يدّي إىل أسفل ..... واحد إثنان 

أحرّك قدمي اليُمنى إىل أعىل ..... واحد إثنان 

أحرّك قدمي اليُرسى إىل أعىل ...... واحد إثنان 

أقفز يف الهواء ....... واحد إثنان

صّفق صّفق ..... واحد إثنان – واحد إثنان.
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مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلّم:

اآلن سنقوم بنشاط يساعدنا عىل الّرتكيز:

أنا أحمل بيدي اآلن ٣  طابات – واحدة زرقاء وأخرى حمراء والثّالثة خرضاء.

 Èْسأضع يدّي خلف ظهري ومن ثّم أحمل طابة واحدة وأرفعها عاليًا، عليكم أن تنظروا إىل لون الطّابة الّتي يف يدي، وتبحثوا عن شيئ

موجوديْن يف الّصّف يحمالن نفس اللّون/ أو أن تلمسوا األغراض الّتي تحمل نفس اللّون وتصدروا صوت بوووم.            ٢



هل أنتم مستعّدون؟ هيّا لنبدأ!

(يعطي املعلّم مّدة دقيقة واحدة لكّل طابة مع تشجيع املتعلّمÈ عىل البحث واالكتشاف).

أحسنتم!

املرحلة الثّانية:
يقول املعلّم:

واآلن سأستخدم الطّابات أيًضا وأرفع واحدة منها عاليًا،

عندما أرفع الطّابة الخرضاء تقفزون 

عندما أرفع الطّابة الّزرقاء تصّفقون

عندما أرفع الطّابة الحمراء تدورون حول نفسكم.

هل أنتم مستعّدون؟

هيّا إًذا لنبدأ!

(يرفع املعلّم/ـة طابًة تلَو األخرى مع إعطاء وقت كايف لينّفذ املتعلّمون الّنشاط وال داعي أبًدا لالستعجال)

املرحلة الثّالثة 
يقول املعلّم:

واآلن دعونا نشّكل دائرة كبÓة، سأغّني أغنيًة جميلة وستقلّدون الحركات الّتي أقوم بها.

هيّا بنا مع األغنية:

أملُس شعري

أملس أنفي 

أغمض عينّي

 --تصفيق مرّة واحدة ---

أملُس قلبي 

أملُس بطني

أصّفق بيدّي

--تصفيق مرّة واحدة ---

أضع يدّي عىل األرض

أرفعه� إىل فوق

.Èثّم أصّفق مرّت

أحسنتم!

هل أعجبتكم األغنية؟ 

ëا أنّكم مستمعون جيّدون وتتّبعون التّعلي�ت بنجاح هيّا لنعيد هذه األغنية مرّة أخرى .

           ٣



بإمكانك استك�ل الّنشاط خالل األسبوع عرب االستعانة بالّنشاطات املوجودة أدناه

يقول املعلّم:

املرحلة األوىل:
سنتعلّم اليوم كيفيّة اتباع التّعلي�ت الّتي îليها علينا املعلّمة.

هناك ٣ خطوات علينا تنفيذها:

أّوالً، عّيل أن أنظر إىل املعلّمة، وأصغي إىل ما تقوله. 

ثانيًا، أكّرر التّعليمة بصوت مسموع حتّى أتأكد أنّني فهمت املطلوب. 

ثالثًا أنّفذ التّعليمة.

هيا لنتدرب.

املرحلة الّثانية:
يقول املعلّم:

سأوزّع عليكم بعض البطاقات، عليكم أن تنظروا إليها برتكيز ومن ثّم تنّفذوا ما سأطلبه منكم، هل أنتم مستعّدون؟

إًذا هيّا لنبدأ،

أريد منكم أن تحّرضوا صورة الخبز

قّصوا صورة اللّبنة

وألصقوها عىل الخبزة

ثّم قّصوا صورة الخّس وضعوها فوقها، وأخÓًا قّصوا البندورة وألصقوها فوق الخّس.

يُعطي املعلّم مّدة ١٠ دقائق لالنتهاء من هذا الّنشاط.

يقول املعلّم: أحسنتم! تبدو سندويش اللّبنة بالخرضوات الّتي حّرضîوها شهيًّة للغاية! شكرًا لكم!

كم أنت مستمعون جيّدون وتتّبعون التّعلي�ت جيًّدا!

املرحلة الّثالثة:
ــًدا ســأطلب إليكــم أن تســاعدوا رامــي يف الوصــول إىل  ــدون وتتّبعــون التّعليــ�ت جيّ ــم مســتمعون جيّ ــم: ëــا أنّك يقــول املعلّ

سندويش اللّبنة بالخرضوات خاّصته.

استمعوا برتكيز واتّبعوا التّعلي�ت التّالية:

لّونوا الّدوائر الّتي يف األعىل باللّون األحمر والّدوائر الّتي يف األسفل باللّون األخرض.

أحسنتم! 

١

٢

٣

مالحظة للمعلّم:

              ٤



ماذا شعرت بعد هذا الّنشاط؟

نعم، أعجبني كث¤ًا

نعم، أعجبني بعض الّيشء 

كّال، ¬ يعجبني أبًدا

هل أعجبك نشاط اليوم؟

تقييم 
الّنشاط

٥



املاّدة: دعم نفّيس - اجت�عيّ املّدة: ٢٥ دقيقة الفئة املُستهدفة: مرحلة الّروضات  عنوان الّنشاط: اإلصغاء الجّيد

النشاط الثا´

املجال: املعرّيف

املهارة: الّرتكيز واالنتباه

األهداف الّرتبويّة والتّعليميّة:
من خالل هذا الّنشاط يُصبح املتعلُّم قاِدًرا عىل أن:

- يسّمي ويتّبع قوانÈ اإلصغاء الجيّد؛

- يصغي إصغاًء ناشطًا ألقرانه.

املواّد واألدوات والوسائل: 
 أوراق وأقالم، مقّص وصمغ وبطاقات جاهزة الّصنع – مستند رقم ٢ – ٣ و٤

التّنشيط:
عىل املعلّم أن يقوم بالّنشاط التّايل قبل البدء بالجلسة:

- يلقي التّحيّة عىل املتعلّمÈ ويسألهم عن نهارهم وكيف يشعرون اليوم؛

- يذكّرهم برشوط العمل سويÏا: أخذ اإلذن قبل التّحّدث، انتظار دورنا، احرتام بعضنا البعض.

- يبدأ بإيقاع معÈّ أو أغنية صغÓة تتطلّب حركات جسديّة (من املمكن أن تصبح طقًسا للبدء بكّل حّصة بشكٍل دائم)

- يرشح بأنّنا سنقوم بنشاط يساعدنا عىل اتّباع قوانÈ اإلصغاء الجيّد.

- يطلب املعلّم من املتعلّمÈ أن يقفوا ×ّ يقلّدوا الحركات الّتي يقوم بها

- يقول املعلّم:

Èعليكم أن تصّفقوا  أنتم أيًضا مرّت Èعندما أصّفق مرّت

وعندما أقفز ستقفزون

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا لنبدأ

- أصّفق أصّفق....

- أقفز... يوهو

- أصّفق أصّفق...

- أقفز .... يوهو

- أصّفق أصّفق...

-أقفز ... يوهو!!

أحسنتم!

٦



مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلّم:

 ،Èمتقابل Èسأطلب منكم أن تقفوا يف صّف

(كّل متعلّم يقف مقابل املتعلّم اآلخر، õكن للمعلّم أن يضع رشيطÈ الصقÈ عىل األرض لتقسيم املجموعتÈ بطريقة أرسع)

عليكم اآلن أن تقرتبوا من بعضكم أكö للتتحّدثوا مع بعضكم 

عىل كّل واحٍد منكم أن يسأل الّشخص املقابل له عن عمره.

سأعطيكم ٣٠ ثانية ومن ثّم سأصّفق فتديرون ظهوركم لبعض

وعىل كّل واحٍد منكم أن يسأل الّشخص الّذي وراءه عن لون حقيبته

هل أنتم مستعّدون هيّا.

هيّا لنبدأ

أحسنتم!

بعد أن نّفذتم هذا الّنشاط يف أّي وضعيٍّة استطعتم أن تسمعوا إجابات زمالئكم بطريقة أفضل؟

نعم صحيح عندما كنتم تنظرون مبارشًة إىل الّشخص الّذي يتحّدث وهذا أّول رشط من رشوط االصغاء الجيّد.

هيّا لُنكمل!

املرحلة الثّانية:
يقول املعلّم:

يف هذا الّنشاط سأطلب منكم أن تستمعوا إىل ما أقوله حتّى تفهموا ما سأطلبه منكم.

املتعلّمون الّذين يلبسون حذاًء رياضيÏا أبيض اقفزوا يف الهواء؛

املتعلّمون الّذين لديهم قلم أحمر يصّفقون مرّتÈ؛

املتعلّمون الّذين لديهم شعٌر أسود يلمسون شعرهم؛

املتعلّمون الّذين يحملون مناديال يف محفظتهم يضحكون ها ها ها.

أحسنتم! لقد استمعتم إىل ما أقوله لذلك فهمتم ما عليكم فعله، وهذا هو الّرشط الثّا÷ من رشوط اإلصغاء الجيّد!

املرحلة الثّالثة 
يُكمل املعلّم الّنشاط ويقول:

واآلن ëا أنّكم رصتم تعرفون رشوط اإلصغاء الجيّد 

هيّا إًذا ننّفذ هذا الّنشاط مًعا

هل أنتم مستعّدون؟ 

قفوا إًذا وقوموا بتقليد الحركات الّتي أقوم بها 

ال تنسوا أن تنظروا جيًّدا إّيل وتستمعوا برتكيز إىل ما سأطلبه إليكم!

أحرّك يدي اليمنى عاليًا

أحرّك يدي اليرسى إىل أسفل

 Èأهّز يداي يف الهواء مرّت

أخبط بقدماي عىل األرض

ثّم أقول طب طب طب.

أحسنتم!

           ٧



بإمكانك استك�ل الّنشاط خالل األسبوع عرب االستعانة بالّنشاطات املوجودة أدناه

املرحلة األوىل:
يقول املعلّم:

اليوم سنتعرّف إىل مهارة اإلصغاء الجيّد،

اإلصغاء الجيّد يتّم عندما أركّز تفكÓي يف ما يقولُه اآلخرون، وأنتبه إىل التّفاصيل الّتي يتحّدثون عنها. 

يساعد÷ اإلصغاء الجيّد يف فهم ما يقوله اآلخرون واملشاركة يف الحديث.

-اإلصغاء الجيّد له بعض الّرشوط الّتي علينا اتّباعها

- أّوال، أنظر إىل الّشخص الّذي يتحّدث

ــي  ــي ســأعرضها عليكــم، ثــّم عليكــم أن تضعــوا دائــرة حــول الّصــورة الّت ــًدا إىل الّصــور الثّالثــة الّت ســأطلب إليكــم أن تنظــروا جيّ

تجدون فيها بأّن األشخاص ينظرون إىل املتكلّم ( الّشخص الّذي يتحّدث) . (أنظر مستند رقم ٢)

أحسنتم!  إنّها الّصورة رقم ٢. هيّا لُنكِمل!

املرحلة الّثانية:
يتابع املعلّم الّنشاط ويقول:

- ثانيًا:  أن نستمع برتكيز إىل ما يقوله الّشخص الّذي يتكلّم حتّى نفهم.

 سأعرض عليكم صورة أخرى فيها بعض الحيوانات، سأطلب منكم أن تضعوا دائرة حول العصفور. (أنظر مستند رقم ٣)

 أحسنتم!

املرحلة الّثالثة:
 يُكمل املعلّم الّنشاط ويقول:          

يف هذا الّنشاط سأطلب إليكم أن تنظروا إىل الّصورة الّتي أمامكم . (مستند رقم ٤)

وأن تقّصوا الّصور الّتي يف املربّع (بإمكان املعلّم التّجهيز مسبًقا لهذا الّنشاط وقّص ما يلزم)

ثّم تُصغوا جيًّدا إىل ما سأطلبه منكم، 

هل أنتم مستعّدون لتُربهنوا بأنّكم تصغون جيًّدا؟

هيّا بنا إًذا لنبدأ!

ضعوا :

- الّسلة تحت الّشجرة عىل األرض

- التّفاحة عىل الّشجرة

- الّنبتة تحت الّشجرة بجانب الّسلّة

- الهرّة عىل األرض بجانب الّنبتة

- الغيمة فوق الّشجرة

- العصفور عىل الّشجرة بجانب التّفاحة

أحسنتم! عمٌل جيّد!     

كم أنتم مستمٌعون بارعون، وتعرفون رشوط اإلصغاء الجيّد!

١

٢

٣

مالحظة للمعلّم:

           ٨



ماذا شعرت بعد هذا الّنشاط؟

نعم، أعجبني كث¤ًا

نعم، أعجبني بعض الّيشء 

كّال، ¬ يعجبني أبًدا

هل أعجبك نشاط اليوم؟

تقييم 
الّنشاط

٩



بإمكانك استك�ل الّنشاط خالل األسبوع عرب االستعانة بالّنشاطات املوجودة أدناه

يقول املعلّم:

املرحلة األوىل:
سنتعلّم اليوم كيفيّة اتباع التّعلي�ت الّتي îليها علينا املعلّمة.

هناك ٣ خطوات علينا تنفيذها:

أّوالً، عّيل أن أنظر إىل املعلّمة، وأصغي إىل ما تقوله. 

ثانيًا، أكّرر التّعليمة بصوت مسموع حتّى أتأكد أنّني فهمت املطلوب. 

ثالثًا أنّفذ التّعليمة.

هيا لنتدرب.

املرحلة الّثانية:
يقول املعلّم:

سأوزّع عليكم بعض البطاقات، عليكم أن تنظروا إليها برتكيز ومن ثّم تنّفذوا ما سأطلبه منكم، هل أنتم مستعّدون؟

إًذا هيّا لنبدأ،

أريد منكم أن تحّرضوا صورة الخبز

قّصوا صورة اللّبنة

وألصقوها عىل الخبزة

ثّم قّصوا صورة الخّس وضعوها فوقها، وأخÓًا قّصوا البندورة وألصقوها فوق الخّس.

يُعطي املعلّم مّدة ١٠ دقائق لالنتهاء من هذا الّنشاط.

يقول املعلّم: أحسنتم! تبدو سندويش اللّبنة بالخرضوات الّتي حّرضîوها شهيًّة للغاية! شكرًا لكم!

كم أنت مستمعون جيّدون وتتّبعون التّعلي�ت جيًّدا!

املرحلة الّثالثة:
ــًدا ســأطلب إليكــم أن تســاعدوا رامــي يف الوصــول إىل  ــدون وتتّبعــون التّعليــ�ت جيّ ــم مســتمعون جيّ ــم: ëــا أنّك يقــول املعلّ

سندويش اللّبنة بالخرضوات خاّصته.

استمعوا برتكيز واتّبعوا التّعلي�ت التّالية:

لّونوا الّدوائر الّتي يف األعىل باللّون األحمر والّدوائر الّتي يف األسفل باللّون األخرض.

أحسنتم! 

املاّدة: دعم نفّيس - اجت�عيّ املّدة: ٢٥ دقيقة الفئة املُستهدفة: مرحلة الّروضات  عنوان الّنشاط:أتعرّف إىل املشاعر

النشاط الثالث

املجال: االنفعاّيل

املهارة: التّعرّف عىل االنفعاالت

األهداف الّرتبويّة والتّعليميّة:
من خالل هذا الّنشاط يُصبح املتعلُّم قاِدًرا عىل أن:

- يُسّمي انفعاالته؛

- õيّز بÈ االنفعاالت املختلفة؛

- يربط ما بÈ الّشعور الّذي يخالجه والتّعابÓ املصاحبة له.

املواّد واألدوات والوسائل: 
دوالب املشاعر (سعيد، حزين، متحّمس وغاضب)، بطاقات املشاعر األربعة، أوراق بيضاء وأقالم تلوين

التّنشيط:
عىل املعلّم أن يقوم بالّنشاط التّايل قبل البدء بالجلسة:

- يلقي التّحيّة عىل املتعلّمÈ ويسألهم عن نهارهم وكيف يشعرون اليوم؛

- يذكّرهم برشوط العمل سويÏا: أخذ اإلذن قبل التّحّدث، انتظار دورنا، احرتام بعضنا البعض.

- يبدأ بإيقاع معÈّ أو أغنية صغÓة تتطلّب حركات جسديّة (من املمكن أن تصبح طقًسا للبدء بكّل حّصة بشكٍل دائم)

- يرشح بأنّنا سنقوم بنشاط يساعدنا عىل التّعرّف عىل املشاعر.

- يقول املعلّم:

 سأطلب منكم أن تقفوا بثبات، وأن تستمعوا بانتباه إىل األغنية الّتي سأؤّديها وأن تقلّدوا الحركات الّذي سأقوم بها:

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا لنبدأ

- إذا كنَت سعيًدا صّفق بيديك

- إذا كنَت سعيًدا صّفق بيديك،

- إذا كنَت سعيًدا وتعرف ذلك صّفق بيديك.

- إذا كنَت سعيًدا إرضب برجليْك

- إذا كنَت سعيًدا إرضْب برجليْك،

- إذا كنَت سعيًدا وتعلُم ذلك إرضب برجليك

- إذا كنَت سعيًدا ُدر حول نفسك،

- إذا كنَت سعيًدا ُدر حول نفسك،

- إذا كنَت سعيًدا وتعلم ذلك ُدر حول نفسك.

أحسنتم!

              ١٠



مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلّم:

اليوم سأعرّفكم بأربع من املشاعر. 

هيّا نجلس عىل الّسجادة سويÏا لنقوم بنشاٍط ممتعٍ اسمه دوالب املشاعر 

هذا الّنشاط سيساعدنا يف التّعرّف إىل املشاعر املختلفة الّتي قد نحّسها.

حتّى نلعب بشكٍل جيّد علينا أن ننظر إىل املشاعر املختلفة ونختار شعوًرا منها ونصفه هيّا سأبدأ أنا

سعيد

عندما أكون سعيدًة: تظهر ابتسامة كبÓة عىل وجهي. 

أشعر بأنني نشيطة وأريد أن أقفز من الفرح. 

هيّا لنقلّد هذا الّشعور سويÏا.

أحسنتم!

أنا أشعر بالّسعادة مثال عندما أرتدي فستانًا جميًال، من منكم يخرب÷ متى يشعر بالّسعادة؟

(ينتظر املعلّم/ـة بعض الوقت ليُتيح املجال أمام املتعلّمÈ ليشاركوا).

هيّا اآلن لنجرّب مع شعوٍر آخر، 

حزين

عندما أكون حزيًنا: 

تختفي االبتسامة عن وجهي. 

أشعر بالّرغبة يف البكاء. 

هيّا لنقلّد هذا الّشعور سويÏا.

أحسنتم!

أنا أشعر بالحزن  مثال عندما ال أجد محفظتي الّتي أحبُّها، من منكم يخرب÷ متى يشعر بالحزن؟

(ينتظر املعلّم/ـة بعض الوقت ليُتيح املجال أمام املتعلّمÈ ليشاركوا).

هيّا لنجرّب مع شعوٍر آخر،

متحّمس

عندما أكون متحّمسًة:

Óاشعر بنشاط كب

وأرغب يف القفز يف الهواء أو التّصفيق. 

هيّا لنقلّد هذا الّشعور سويÏا.

أنا يف العادة أكون متحّمسة عندما أذهب لزيارة جّدÿ،  من منكم يخرب÷ متى يشعر بالح�سة؟

(ينتظر املعلّم/ـة بعض الوقت ليُتيح املجال أمام املتعلّمÈ ليشاركوا).

هيّا لنجرّب مع شعوٍر آخر،

غاضب

عندما أكون غاضبًا: 

أشعر باالنزعاج يحمّر وجهي أحيانًا

هيّا لنقلّد هذا الّشعور سويÏا.

أنا أشعر بالغضب يف بعض األوقات عندما تحصل فوىض يف الّصّف، من منكم يخرب÷ متى يشعر بالغضب؟

(ينتظر املعلّم/ـة بعض الوقت ليُتيح املجال أمام املتعلّمÈ ليشاركوا).

أحسنتم! لقد استمتعنا كثÓًا بهذا الّنشاط!
                             ١١



املرحلة الثّانية:
يقول املعلّم:

هيّا لنتذكّر سويÏا املشاعر املختلفة الّتي ذكرناها.

سأعرض عليكم بعض الّصور وستحزرون الّشعور املناسب لكّل صورة، 

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا بنا لنبدأ!

املرحلة الثّالثة:
واآلن بعد أن تعرّفنا إىل كّل تلك املشاعر

يقول املعلّم:

أحرضوا ورقًة وأقالًما 

وارسموا شعوركم وزيّنوا رسمتكم ولّونوها 

وعندما تنهون رسمتكم دعونا نعلّقها عىل الحائط املخّصص للمشاعر املختلفة.

ــق رســمته باســتقالليّة، مــن املمكــن اســتغالل املســاحة  ــى يعلّ ــم حتّ ــا عــىل مســتوى نظــر املتعلّ Ïــا خاص ــم ركًن (يخّصــص املعلّ

الّتي تحت اللّوح مبارشًة ك� õكن تعليق حبل وبعض املالقط).

ماذا شعرت بعد هذا الّنشاط؟

نعم، أعجبني كث¤ًا

نعم، أعجبني بعض الّيشء 

كّال، ¬ يعجبني أبًدا

هل أعجبك نشاط اليوم؟

تقييم 
الّنشاط

غاضب  متحّمس حزينسعيد 

           ١٢



املاّدة: دعم نفّيس - اجت�عيّ املّدة: ٢٥ دقيقة الفئة املُستهدفة: مرحلة الّروضات  عنوان الّنشاط: : أسّمي املشاعر املختلفة

النشاط الرابع

املجال: االنفعاّيل

املهارة: تفريغ املشاعر

األهداف الّرتبويّة والتّعليميّة:
من خالل هذا الّنشاط يُصبح املتعلُّم قاِدًرا عىل أن:

- يتعرّف إىل أس�ء املشاعر املختلفة؛

- يُسّمي املشاعر املختلفة؛

- õيّز بÈ االنفعاالت املختلفة.

املواّد واألدوات والوسائل: 
بطاقات املشاعر األربعة، أوراق بيضاء وأقالم تلوين

التّنشيط:
عىل املعلّم أن يقوم بالّنشاط التّايل قبل البدء بالجلسة:

- يلقي التّحيّة عىل املتعلّمÈ ويسألهم عن نهارهم وكيف يشعرون اليوم؛

- يذكّرهم برشوط العمل سويÏا: أخذ اإلذن قبل التّحّدث، انتظار دورنا، احرتام بعضنا البعض.

- يبدأ بإيقاع معÈّ أو أغنية صغÓة تتطلّب حركات جسديّة (من املمكن أن تصبح طقًسا للبدء بكّل حّصة بشكٍل دائم)

- يرشح بأنّنا سنقوم بنشاط يساعدنا عىل تسمية االنفعاالت الّتي قد نشعر بها.

- يقول املعلّم:

 سأطلب منكم أن تقفوا بثبات، وأن تستمعوا بانتباه إىل األغنية الّتي سأؤّديها وأن تقلّدوا الحركات الّذي سأقوم بها:

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا لنبدأ

- فرٌح ح�سة – أصّفق أصّفق

- غضٌب حزٌن – أخبط قدماّي عىل األرض 

- مشاعر كثÓة قد تفرحني –  ها ها ها 

- مشاعر كثÓة قد تحزنني – هم هم هم 

- فرٌح ح�سة – أصّفق أصّفق

- غضٌب حزٌن – أخبط قدماّي عىل األرض 

تصفيق تصفيق تصفيق.

أحسنتم!

١٣



مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلّم:

هل تعرفون ماذا نسمي ما نحّس به؟ 

(Èينتظر املعلّم/ـة وقتًا كافيًا ليستمع إىل إجابات املتعلّم)

ثّم يتابع: نعم، نسميها املشاعر. 

إًذا لنتعرّف سويÏا إىل بعض هذه املشاعر. 

هيّا بنا!

سأعرض عليكم بعض الّصور وسنتناقش سويÏا

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا لنبدأ! 

أحسنتم!

املرحلة الثّانية:
ëا أنّنا تعلمنا أس�ء املشاعر املختلفة،

إًذا هيّا لنلعب لعبة املشاعر.

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا بنا!

هيّا نختار اإلجابة الّصحيحة (õكن للمعلّم االستعانة بالّصور نفسها)

١- ماذا أفعل عندما أكون سعيًدا؟

تنتظر املعلّمة بعض الوقت لتفسح املجال أمام املتعلّمÈ ليتشّجعوا ويُجيبوا عن الّسؤال

ثّم تقول املعلّمة: 

هيّا لنقلّد هذا الّشعور.

أحسنتم، هيّا لُنكمل!

يا تُرى كيف يشعر هذا الّصبّي؟
هذا الّصبّي سعيد

إنّه سعيد!

يا تُرى كيف تشعر هذه الفتاة؟
هذه الفتاة حزينة

إنّها حزينة!

يا تُرى كيف يشعر هذا الّصبّي؟
هذا الّصبّي غاضب

إنّه غاضب!

يا تُرى كيف تشعر هذه الفتاة؟
هذه الفتاة خائفة

إنّها خائفة!

           ١٤



ماذا شعرت بعد هذا الّنشاط؟

نعم، أعجبني كث¤ًا

نعم، أعجبني بعض الّيشء 

كّال، ¬ يعجبني أبًدا

هل أعجبك نشاط اليوم؟

تقييم 
الّنشاط

٢- ماذا أفعل عندما أكون حزيًنا؟

تنتظر املعلّمة بعض الوقت لتفسح املجال أمام املتعلّمÈ ليتشّجعوا ويُجيبوا عن الّسؤال

هيّا لنقلّد هذا الّشعور!

أحسنتم،

هيّا لُنكمل!

٣- ماذا أفعل عندما أكون غاضبًا؟

تنتظر املعلّمة بعض الوقت لتفسح املجال أمام املتعلّمÈ ليتشّجعوا ويُجيبوا عن الّسؤال

تعالوا نقلّد هذا الّشعور!

 أحسنتم!

هيّا لنكمل!

٤ - ماذا أفعل عندما أكون خائفة؟

تنتظر املعلّمة بعض الوقت لتفسح املجال أمام املتعلّمÈ ليتشّجعوا ويُجيبوا عن الّسؤال

هيّا إًذا لنقلّد هذا الّشعور!

أحسنتم!

لقد îّكنتم من تسمية املشاعر املختلفة بنجاح!

بإمكان املعلّمة االستعانة بالفيديو املوجود يف الّرابط يف األسفل:

 

           ١٥
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عنوان الّنشاط: أستخدم طرق التهدئة 

                    يف مختلف املواقف

املاّدة: دعم نفّيس - اجت�عيّ املّدة: ٢٥ دقيقة الفئة املُستهدفة: مرحلة الّروضات  

النشاط الخامس

املجال: االنفعاّيل

املهارة: إدارة االنفعاالت 

األهداف الّرتبويّة والتّعليميّة:
من خالل هذا الّنشاط يُصبح املتعلُّم قاِدًرا عىل أن:

- يتحّكم يف طريقة التعبÓ عن مشاعره وانفعاالته؛

- يستخدم طرق محّددة تساعده عىل الهدوء.

املواّد واألدوات والوسائل: 
رسومات جاهزة للتلوين مستند رقم ٥، أقالم تلوين

التّنشيط:
عىل املعلّم أن يقوم بالّنشاط التّايل قبل البدء بالجلسة:

- يلقي التّحيّة عىل املتعلّمÈ ويسألهم عن نهارهم وكيف يشعرون اليوم؛

- يذكّرهم برشوط العمل سويÏا: أخذ اإلذن قبل التّحّدث، انتظار دورنا، احرتام بعضنا البعض.

- يبدأ بإيقاع معÈّ أو أغنية صغÓة تتطلّب حركات جسديّة (من املمكن أن تصبح طقًسا للبدء بكّل حّصة بشكٍل دائم)

يقول املعلّم: 

 سأطلب منكم أن تقفوا بثبات، وأن تستمعوا بانتباه إىل األغنية الّتي سأؤّديها وأن تقلّدوا الحركات الّذي سأقوم بها:

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا لنبدأ

- أحرّك يداي إىل األمام --- ال ال ال

- أحرّك يداي إىل الخلف – تا تا تا تا 

- أحرّك يداي إىل األسفل – دوم دوم دوم

- أحرّك يداي إىل األعىل – يا هو يا هو

- هيّا لنكّررها مرّة أخرى.

أحسنتم! 

           ١٦



مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلّم:

اليوم سأعرّفكم بأربع من املشاعر. 

هيّا نجلس عىل الّسجادة سويÏا لنقوم بنشاٍط ممتعٍ اسمه دوالب املشاعر 

هذا الّنشاط سيساعدنا يف التّعرّف إىل املشاعر املختلفة الّتي قد نحّسها.

حتّى نلعب بشكٍل جيّد علينا أن ننظر إىل املشاعر املختلفة ونختار شعوًرا منها ونصفه هيّا سأبدأ أنا

سعيد

عندما أكون سعيدًة: تظهر ابتسامة كبÓة عىل وجهي. 

أشعر بأنني نشيطة وأريد أن أقفز من الفرح. 

هيّا لنقلّد هذا الّشعور سويÏا.

أحسنتم!

أنا أشعر بالّسعادة مثال عندما أرتدي فستانًا جميًال، من منكم يخرب÷ متى يشعر بالّسعادة؟

(ينتظر املعلّم/ـة بعض الوقت ليُتيح املجال أمام املتعلّمÈ ليشاركوا).

هيّا اآلن لنجرّب مع شعوٍر آخر، 

حزين

عندما أكون حزيًنا: 

تختفي االبتسامة عن وجهي. 

أشعر بالّرغبة يف البكاء. 

هيّا لنقلّد هذا الّشعور سويÏا.

أحسنتم!

أنا أشعر بالحزن  مثال عندما ال أجد محفظتي الّتي أحبُّها، من منكم يخرب÷ متى يشعر بالحزن؟

(ينتظر املعلّم/ـة بعض الوقت ليُتيح املجال أمام املتعلّمÈ ليشاركوا).

هيّا لنجرّب مع شعوٍر آخر،

متحّمس

عندما أكون متحّمسًة:

Óاشعر بنشاط كب

وأرغب يف القفز يف الهواء أو التّصفيق. 

هيّا لنقلّد هذا الّشعور سويÏا.

أنا يف العادة أكون متحّمسة عندما أذهب لزيارة جّدÿ،  من منكم يخرب÷ متى يشعر بالح�سة؟

(ينتظر املعلّم/ـة بعض الوقت ليُتيح املجال أمام املتعلّمÈ ليشاركوا).

هيّا لنجرّب مع شعوٍر آخر،

غاضب

عندما أكون غاضبًا: 

أشعر باالنزعاج يحمّر وجهي أحيانًا

هيّا لنقلّد هذا الّشعور سويÏا.

أنا أشعر بالغضب يف بعض األوقات عندما تحصل فوىض يف الّصّف، من منكم يخرب÷ متى يشعر بالغضب؟

(ينتظر املعلّم/ـة بعض الوقت ليُتيح املجال أمام املتعلّمÈ ليشاركوا).

أحسنتم! لقد استمتعنا كثÓًا بهذا الّنشاط!

مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلم

سنتعلم اليوم كيف نستطيع أن نسيطر عىل مشاعرنا وانفعاالتنا القوية ونعّرب عنها بطريقة هادئة.

أوال: من منكم يعطيني مثال عن شعور قوي؟ (الغضب، الح�س الزائد، التوتر.....)

ثانيا: سأقرأ لكم حديث جرى بÈ رامي وصديقته سارة ل\ى مذا يفعل رامي ليهدئ نفسه. (مع عرض صور)

سارة:

ماذا تفعُل يا رامي؟

رامي:

أحاول تهدئة مشاعري

سارة:

[ أفهم

رامي:

هههه، علّمتني والدÿ العديد من الطّرُق الّتي õكنني استخدامها ألهدأ.

رامي:

أحيانًا أغضب فأقفز، وأرفع صوÿ، وأميش يف كّل مكان وال أستطيع أن أتوقف.

سارة:

ا Ïحق

سارة:

وماذا تفعُل حينها؟ 

رامي:

أقوم بثالث خطوات

رامي:

أّوال: أتوقّف

ثانيًا: آخذ نفًسا عميًقا

ثالثًا: أختار

                           ١٧



املرحلة الثانية
هنا يتوقف املعلم عند هذه النقطة من الحوار لينفذ نشاط تطبيقي

يقــول املعلــم: ســنحاول أن نطبــق مــا علّمــه رامــي لصديقتــه ســارة حــول التنفــس بعمــق، ثــم يطلــب مــن املتعلمــÈ أن يقفــوا 

بشــكل دائــرة حولــه ويقومــوا بالتنفــس بعمــق لعــدة مــرات متتاليــة، وعندمــا يتأكــد املعلــم مــن ان جميــع املتعلمــÈ طبقــوا 

النشاط يعود املتعلمÈ اىل أماكنهم بعد ان يشكرهم املعلم عىل مشاركتهم.

املرحلة الثالثة
يقول املعلم:

ëا اننا تعلمنا طريقة التنفس لنكمل باقي الحديث بÈ رامي وسارة ونرى ماذا يفعل رامي أيضا ليهدأ.

(وبعد ان يذكر املعلم اىل أين وصل الحوار يكمل املعلم الحوار مع صور)

سارة:

تختار؟ ماذا تختار؟

رامي:

أختار إحدى طُرُق التّهدئة والعودة إىل الهدوء،

عىل سبيل املثال:

أرسم

أستمع إىل املوسيقى

أختار مكانًا هادئًا وأذهب إليه.

رامي:

وحينها أسرتجع الهدوء والّشعور بالرّاحة

سارة:

آه، جيّد!

رامي:

õكنِك تجربة هذه الخطوات يف كّل مرٍة تُريدين فيها اسرتجاع الهدوء.

سارة:

بالطّبع، شكرًا لَك يا رامي!

يف نهاية الحوار يقوم املعلم بتوزيع رسوم مستند رقم ٥ عىل املتعلمÈ ليقوموا بتلوينها. 
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ما هي الطريقة التي تحب أن تجربها بË الطرق الثالث لتهدئ انفعاالتك؟

نعم، أعجبني كث¤ًا

نعم، أعجبني بعض الّيشء 

كّال، ¬ يعجبني أبًدا

هل أعجبك نشاط اليوم؟

تقييم 
الّنشاط

           ١٩



Íاملاّدة: دعم نفّيس - اجت�عيّ املّدة: ٢٠ دقيقة الفئة املُستهدفة: مرحلة الّروضات  عنوان الّنشاط: أرّحب بأصدقا

النشاط السادس

املجال: االجت�عّي

املهارة: التّواصل

األهداف الّرتبويّة والتّعليميّة:
من خالل هذا الّنشاط يُصبح املتعلُّم قاِدًرا عىل أن:

- يتعلم كيفية الرتحيب باآلخرين؛

- يطبق آداب التواصل.

املواّد واألدوات والوسائل: 
صور (مستند رقم ٦ و٧)، مقصات مناسبة للمتعلمÈ (اذا كانت متوفرة)، أقالم ملّونة، تنزيل األغنية 

التّنشيط:
عىل املعلّم أن يقوم بالّنشاط التّايل قبل البدء بالجلسة:

- يلقي التّحيّة عىل املتعلّمÈ ويسألهم عن نهارهم وكيف يشعرون اليوم؛

- يذكّرهم برشوط العمل سويÏا: أخذ اإلذن قبل التّحّدث، انتظار دورنا، احرتام بعضنا البعض.

- يبدأ بإيقاع معÈّ أو أغنية صغÓة تتطلّب حركات جسديّة (من املمكن أن تصبح طقًسا للبدء بكّل حّصة بشكٍل دائم)

يقول املعلّم: 

سأطلب منكم أن تجلسوا عىل الّسجادة بهدوء،

 Èإىل أحٍد منكم ويقول إسمه ثّم نصّفق مرّت Óومن ثّم أش Èواآلن سنلعب جميعنا لعبة األسامي، علينا أن نصّفق جميًعا مرّت 

من جديد وأشÓ إىل متعلّم آخر، حتّى يشارك جميع من يف الّصّف:

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا لنبدأ

(يبدأ املعلّم بنفسه أّوال) 

- (مثال تصفيق تصفيق – اآلنسة سارة – تُشÓ إىل متعلّم فيقول إسمه – ثّم تصفيق تصفيق – وهكذا...)

-أحسنتم! 

مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلم مرحبًا

سنتعلّم اليوم عن الّرتحيب باآلخرين. 

ثم يطرح مجموعة من االسئلة:

- ماذا أفعل عندما ألتقي بشخص أعرفه؟

- ماذا أقول عندما تدخل معلمتي اىل الصف؟

- ماذا أقول عندما ألتقي برفيقي أو رفيقتي صباحا عندما أصل اىل املدرسة؟

يعطي املعلم الفرصة ليجيب املتعلمون عىل االسئلة حتى يكتشفوا انه هناك طرق متعددة ومتنوعة للرتحيب باآلخرين.
٢٠



املرحلة الثّانية:
يعرض املعلم عىل املتعلمÈ مجموعة من الصور لطرق مختلفة من الرتحيب (مستند رقم ٦)، يوزعها عىل املتعلمÈ ويطلب 

منهم ان يقوموا بقص الصور (اذا كان هناك مجال) وإّال يقوم املعلم بقصها بنفسه ويطلب من كل متعلم أن يختار الطريقة 

التي يحبها للرتحيب باآلخرين.

ثم يسأل املعلم: ملاذا نرّحب باآلخرين؟  بعد أخذ اجابات املتعلمÈ يوضح املعلم أهمية الرتحيب باآلخرين للتعبÓ عن االحرتام 

واملحبة.

يختم املعلم هذه املرحلة ويقول: أحسنتم جميعا ألنكم كلكم تعرفون كيف ترحبون بأصدقائكم.

واآلن دعونا نستمع إىل األغنية سويÏا:

 رابط األغنية: 

املرحلة الثّالثة 
يقول املعلم: 

واآلن، وبعد أن رصت تعرف عن الّرتحيب،

سنسمع مًعا أغنية عن الّرتحيب بأصدقائنا، هل أنتم مستعّدون،

هيّا بنا إًذا لنهدأ ونستمع سويÏا إىل األغنية.

وبعد إنتهاء األغنية يسأل املعلّم:

سأطلب إليك أن تضع شكل القلب عىل كّل صورة تدّل عىل الّرتحيب بÈ األصدقاء. (مستند رقم ٧)يقوم املعلم بتوزيع الصورة 

عىل املتعلمÈ ويعطيهم الوقت الكايف لتطبيق النشاط.

ماذا تعلمنا اليوم من هذا النشاط؟

نعم، أعجبني كث¤ًا

نعم، أعجبني بعض الّيشء 

كّال، ¬ يعجبني أبًدا

هل أعجبك نشاط اليوم؟

تقييم 
الّنشاط

أغنية 

           ٢١
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املاّدة: دعم نفّيس - اجت�عيّ املّدة: ٢٥ دقيقة الفئة املُستهدفة: مرحلة الّروضات  عنوان الّنشاط: صديٌق جّيد! 

النشاط السابع

املجال: االجت�عي (العالئقي)

املهارة: التعاون والتواصل

األهداف الّرتبويّة والتّعليميّة:
من خالل هذا الّنشاط يُصبح املتعلُّم قاِدًرا عىل أن:

- õيّز بÈ الترصفات الحسنة والترصفات السيئة بÈ االصدقاء؛

- يتعلم كيفية التعاون والتواصل مع رفاقه داخل املدرسة بشكل خاص وخارج املدرسة  بشكل عام.

املواّد واألدوات والوسائل: 
أوراق مصّورة مستند رقم ٨ – ٩ - ١٠، أقالم رصاص، بطاقات ملّونة

التّنشيط:
عىل املعلّم أن يقوم بالّنشاط التّايل قبل البدء بالجلسة:

- يلقي التّحيّة عىل املتعلّمÈ ويسألهم عن نهارهم وكيف يشعرون اليوم؛

- يذكّرهم برشوط العمل سويÏا: أخذ اإلذن قبل التّحّدث، انتظار دورنا، احرتام بعضنا البعض.

- يبدأ بإيقاع معÈّ أو أغنية صغÓة تتطلّب حركات جسديّة (من املمكن أن تصبح طقًسا للبدء بكّل حّصة بشكٍل دائم)

يقول املعلّم: 

سأطلب منكم أن تقفوا بثبات، وأن تستمعوا بانتباه إىل األغنية الّتي سأؤّديها وأن تقلّدوا الحركات الّذي سأقوم بها:

هل أنتم مستعّدون؟ هيّا لنبدأ

- أحرّك رأيس – Èõ ش�ل

- أحرّك كتفاي – فوق تحت 

- أملس ركبتاي – واحد اثنان

- أملس قدماي – واحد اثنان

- أملس أذناي   

- أملس وجهي 

.Èأصّفق أصّفق مرّت -

- أحسنتم! 

٢٢



مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلم

سنتعلم اليوم ع� يفعله األصدقاء الجيّدون.

يبدأ املعلم بسؤال: 

هل لديَكم صديٌق تحبّونه ويحبّكم؟

من يريد ان يصف صديقه لنا؟ (يساعد املعلم املتعلم يف وصف صديقه عرب سؤاله عن شكله وهواياته)

 يختار املعلم بالدور املتعلم الذي يرفع يده لإلجابة ويشجع من هو خجول دون إجباره، 

مــن املهــّم جــدا االنتبــاه لألطفــال الذيــن يجيبــون بأنــه ليــس لديهــم أصدقــاء وط?نتهــم بأنهــم حتــ� ســيجدون صديقــا عندمــا 

يتعلمون كيف نبني االصدقاء. 

واآلن، دعونا نفّكر،

مــا الـّـذي يفعلــه األصدقــاء الجيّــدون يــا تـُـرى؟ يجمــع املعلــم االجابــات مــن املتعلمــÈ ويعــرض يف نهايــة الحــوار صــورة (مســتند 

رقم ٨)

ويشّدد عىل ما يقوم به الصديق الجيّد. 

املرحلة الثّانية:
يقــول املعلــم: اآلن ســأوزع عليكــم ورقــة (مســتند رقم ٩) املطلــوب منكم أن تســاعدوا كريم للوصــول إىل أصدقائه الذيــن ينتظرونه 

ليلعبوا معه بالطابة.

بعــد ان ينتهــي املتعلمــون مــن النشــاط يســألهم املعلــم عــن لعبتهــم املفضلــة التــي يلعبونهــا مــع االصدقــاء، وهنــا يكــون الوقــت 

مال=ا للمعلم لتحذير املتعلمÈ من بعض األلعاب الخطرة عىل سالمتهم إذا ذكر املتعلمون ألعاب عنيفة.

املرحلة الثالثة:
ــدون، ســنلعب لعبــة جميلــة نختــار فيهــا متــى يكــون  يقــول املعلــم: ëــا أنكــم رصتــم تعرفــون مــا الــذي يفعلــه األصدقــاء الجيّ

الترصف الذي يقوم به الصديق الجيد صحيًحا ومتى يكون خاطئا.

يقســم املعلــم اللــوح اىل قســمÈ، عــىل القســم األول يعلــق بطاقــة مكتــوب عليهــا التــرصف الصحيــح أو الجيّــد مــع وجــه مبتســم 

أمــا عــىل القســم الثــا÷ فيعلــق عبــارة التــرصف الخاطــئ أو غــÓ الصحيــح مــع وجــه عابــس. ويقــوم املعلــم بتوزيــع بطاقــات ملّونــة 

محّرضة سلفا عليها صور لسلوكيات جيدة وسلوكيات خاطئة.(õكن للمعلّم االستعانة ëستند رقم ١٠)

ويطلــب مــن كل متعلــم بالــدور أن يضــع البطاقــة التــي معــه يف القســم املناســب عــىل اللــوح. وعندمــا ينتهــي املتعلمــون مــن 

تنفيــذ مــا طلــب منهــم يقــوم املعلــم مــن التأكــد مــن البطاقــات ومــن فهــم املتعلمــÈ وقدرتهــم عــىل التمييــز بــÈ الســلوك الجيّــد 

والسلوك الخاطئ بÈ االصدقاء.
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أي ترصف من بË الترصفات الجيدة تفضل أن تقوم به أنت وصديقك؟

نعم، أعجبني كث¤ًا

نعم، أعجبني بعض الّيشء 

كّال، ¬ يعجبني أبًدا

هل أعجبك نشاط اليوم؟

تقييم 
الّنشاط

           ٢٤



عنوان الّنشاط: القدرة عىل إظهار االهت�م 

                    ومساعدة اآلخرين

املاّدة: دعم نفّيس - اجت�عيّ املّدة: ٢٠ دقيقة الفئة املُستهدفة: مرحلة الّروضات  

النشاط الّثامن

املجال: االجت�عي

املهارة: التّعاطف

األهداف الّرتبويّة والتّعليميّة:
من خالل هذا الّنشاط يُصبح املتعلُّم قاِدًرا عىل أن:

- يفهم معنى االهت�م ؛

- يحّدد من هم الذين يحتاجون للمساعدة.

املواّد واألدوات والوسائل: 
أوراق وأقالم، صمغ وبطاقات جاهزة الّصنع (مستند رقم ١١)

التّنشيط:
عىل املعلّم أن يقوم بالّنشاط التّايل قبل البدء بالجلسة:

- يلقي التّحيّة عىل املتعلّمÈ ويسألهم عن نهارهم وكيف يشعرون اليوم؛

- يذكّرهم برشوط العمل سويÏا: أخذ اإلذن قبل التّحّدث، انتظار دورنا، احرتام بعضنا البعض.

- يبدأ بإيقاع معÈّ أو أغنية صغÓة تتطلّب حركات جسديّة (من املمكن أن تصبح طقًسا للبدء بكّل حّصة بشكٍل دائم)

مراحل سÓ العمل:

املرحلة األوىل: 
يقول املعلم:

 اليوم سنتعلّم عن االهت�م باآلخرين ومساعدتهم عند الحاجة

هل أنتم مستعّدون؟

ويبدأ املعلم بطرح سؤال: ماذا يعني أن نهتم بأحد ما؟

يسمع املعلم إجابات املتعلمÈ وبعد أخذ إجابات املتعلمÈ يقوم املعلّم بتعليق مجموعة من الصور ( شخص مسن، طفل حزين، 

حيوان أليف جائع، حيوان أليف مجروح، ...) يعرض الصورة ويسأل: كيف õكنني أن أساعد؟

يستمع اىل إجابات املتعلمÈ ويُغني أفكارهم عن أساليب õكن أن أساعد من خاللها. 

ويقول: أحسنتم.

٢٥



املرحلة الثّانية:
يسأل املعلم: ëا أننا اآلن رصنا نعرف معنى االهت�م، من منكم قام باالهت�م بأحد كان يحتاج للمساعدة؟

ويطلب من املتعلم الذي يرفع يده ان يخرب رفاقه ع� قام به ومن ساعد وكيف؟

يقوم املعلم خالل هذا النشاط بتشجيع املتعلمÈ عىل الحديث عن تجربتهم والثناء عليهم.

املرحلة الثّالثة 
يقول املعلّم: سنقوم اآلن بتطبيق نشاط جميل حول ما تعلمناه عن االهت�م باآلخرين.

يوزع املعلم عىل كل متعلم ورقة عليها رسومات وصور تبÈّ مواقف فيها اهت�م وأخرى ليس فيها اهت�م (مستند رقم ١١)، 

ويطلب من املتعلمÈ وضع دائرة حول الصورة التي تعّرب عن حالة االهت�م (أو وصلها بوجه مبتسم) وعندما ينتهون من 

عملهم ويتأكد من فهمهم ملعنى االهت�م واملساعدة يقول لهم "أحسنتم".

Úن تحب أن تهتم؟

نعم، أعجبني كث¤ًا

نعم، أعجبني بعض الّيشء 

كّال، ¬ يعجبني أبًدا

هل أعجبك نشاط اليوم؟

تقييم 
الّنشاط
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