


لماذا نستخدمها وآلية استخدامها

إن امللفــات التــي بــ� أيديكــم مــا هــي إال مجموعــة مــن اإلقرتاحــات العمليــة للعمــل الــدرايس مــع مجموعــة مــن الطــالب واألطفــال مــن 

ذوي صعوبــات التعلــم النفســية والجســدية مــن جنســيات مختلفــة. تحتــوي هــذه امللفــات عــىل مجموعــة مــن األمثلــة والتعليــ�ت للمعلــم 

ولكــن ال تعتــرب هــذه امللفــات توجيهيــة وال حتــى كاملــة حيــث يتســنى للمعلــم حريــة اإلختيــار يف إتبــاع اإلرشــادات أو تغي�هــا أو حتــى 

اختيــار بعــض األجــزاء وإهــ�ل بعضهــا االخــر وفقــا لحكــم املعلــم وبحســب األهــداف املــراد الوصــول إليهــا و¬ــا يتــ�ىش مــع املعايــ� األخــرى 

للربنامــج الــدرايس.

إن املعلــم اليافــع عديــم الخــربة ليــس بــاألداة لتنفيــذ أوامــر غــ�ه وفــق أجندتهــم كــ� أنــه ليــس بــاألداة لتكــرار و¸ريــر املنهــج التعليمــي 

بحســب رؤيــة االخريــن بــل عــىل العكــس فاملعلــم بغــض النظــر عــن ســنوات خربتــه قــادر عــىل ¸ريــر املنهــج وفــق رؤيتــه وأهدافــه و¬ــا 

يتناســب مــع الطــالب وكذلــك األمــر فيــ� يتعلــق باأللعــاب والنشــاطات واألســاليب التعليميــة األخــرى التــي يقــوم املعلــم بإعدادهــا لتكــون 

جاهــزة  للتطبيــق.

إن املبــادئ واألفــكار والنظريــات هــي امللهــم األســايس لنــا وهــي التــي تعطــي معنــى وتفســ� لــكل مــا نريــد فعلــه وإنجــازه ولكــن كــ� يــدرك 

ــك الطالــب عــىل وجــه  ــه غــدا يف الصــف مــع تلــك املجموعــة ذاتهــا او ذل ــا أن نفعل ــذي Êكنن املعلمــون فعــادة مــا  يتكــرر ســؤال (مــا ال

التحديــد)؟ 

يف كل مــرة نتفــق فيهــا عــىل مبــدأ يجــب أن نجــد طريقــة – أداة  – نشــاط –نتمكــن مــن خاللهــا تحويــل هــذا املبــدأ إىل تجربــة  عمليــة 

ممتعــة لألطفــال ألنهــا الطريقــة  املثــىل للتعامــل معهــم وتعليمهــم.

نكــون قــد وصلنــا اىل هدفنــا فقــط عندمــا نشــعر أن مــا نفعلــه ذو معنــى ليــس فقــط لنــا بــل ايضــأ ألطفالنــا.إن التعليــم النشــط والفعــال هــو 

التعليــم الــذي Êكنــه أن يكــون فعــاال للمعلــم والطالــب عــىل حــد ســواء دون أن ننــىس أهميــة التخطيــط املســبق لــكل حصــة ونشــاط وذلــك 

ليتســنى للطــالب املشــاركة والتعلــم واحتــواء يشء جديــد وجيــد لحياتهــم وليــس فقــط ملدرســتهم  بــل ليشــمل ذلــك مجتمعهــم والبيئــة مــن 

حولهــم األمــر الــذي ســيؤدي اىل إيجــاد مواطنــ� خالقــ� لعــاØ أفضــل.

Lucia Biondelli
luciabiondelli@gmail.com

WhatsAPP  00393470917845



لماذا مشروع الطائرة الورقية الماسية 
نشــرتك جميعــا يف هــدف واحــد وهــو ح�يــة الطفــل، مــع تركيــز خــاص عــىل األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة واألطفــال ممــن يعانــوا 

مــن صعوبــات معينــة ســواًء كانــت نفســية أو إجت�عيــة أو تعليميــة.

ويركــز مرشوعنــا عــىل «األنشــطة املجتمعيــة التــي تعــزز املرونــة والقــدرة عــىل التغلــب عــىل املشــاكل».  إن «املجتمــع» دومــا مــا يذكرنــا 

بأننــا ال نســتطيع عمــل كل يشء ¬فردنــا إذ أننــا بحاجــة إىل مجتمــع متعلــم يدعــم جهودنــا وقــادر عــىل «اإلنشــاء/البناء» والــذي يعــد بــدوره 

عمليــة ديناميكيــة وقاعــدة أساســية ملفهــوم (التعليــم النشــط) حيــث أن جميــع األفراد،أنــا وأنــت، باإلضافــة إىل األطفــال الذيــن يعانــون مــن 

ضعــف معــ� بإمكانهــم التطــور والتحســن والتقــدم انطالقــا مــن املســتوى الــذي وصلــوا إليــه.

يف الحقيقــة، ال Êكننــا البقــاء مكاننــا دون تحــرك، إذ مــن املمكــن أن نرتاجــع إىل الــوراء أو أن نواجــه بعــض املعانــاة الشــخصية،ولكننا داâــاً 

مــا نســعى إىل النهــوض مجــدداً.

ــا املجتمعــات لضــ�ن  ــة أوجدته ــة هــي طريق ــة التعليمي ــم النشــط واإليجــاä. والدعــم للعملي ــه» هــو التعلي ــم يف أفضــل حاالت إن «التعلي

ــة. اســتمرارية تطــور هــذه العملي

كــ� نشــرتك جميعــا بنفــس االهتــ�م  الــذي يتجــىل يف تعليــم جميــع الطــالب ¬ــن فيهــم الطــالب مــن ذوي صعوبــات التعلــم. ويف الوقــت 

ذاتــه فإننــا جميعــاً نــدرك اختــالف ظروفنــا، ووجــود تنوعــات مختلفــة يف الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة واالجت�عيــة والنفســية.

إن دورنــا يف مختلــف الســياقات متنــوع بشــكل كبــ� وال Êكــن تحديــد ســقف توقعاتــه بســبب وجــود تعقيــدات يف ظــروف األطفــال ومواردنــا 

وخرباتنــا، ومــع ذلــك تهــدف جميــع التدريبــات التــي نجريهــا مســاعدتنا للحصــول عــىل أكــرب عــدد ممكــن مــن األفــكار واملدخــالت مــن أجــل 

التعامــل بفعاليــة مــع تحديــات التدريــس اليوميــة. 

إن  الشــعور باإلرهــاق نتيجــة األخــذ بعــ� االعتبــار العديــد مــن العوامــل والتعقيــدات (ســواء كانــت تحــت ســيطرتنا أو خارجهــا)  هــو ليــس 

باألمــر البســيط ولكــن نــود التأكيــد لديكــم بأننــا لســنا الوحيديــن املســؤول� عــن رعايــة األطفــال كــ� وأننــا لســنا الوحيديــن  املســؤول� يف 

بــذل هــذه الجهــود بــل هنــاك املجتمــع بأكملــه أيضــاً.

ــا، ال أن يقتــرص األمــر عــىل  ــة حياتهــم بأكمله ــد منهــم تحســ� نوعي ــا نري ــا ال التحكــم بهــم، إذ أنن ــا هــو إتاحــة الفــرص ألطفالن إن  هدفن

نجاحهــم باالمتحانــات املدرســة فقــط. بالطبــع إن النجــاح الــدرايس Êكــن أن يكــون مــؤرشاً للوصــول إىل الرفاهيــة ولكنــه ليــس هــدف بحــد 

ذاتــه وليــس دليــل نهــاê وقاطــع عــىل أي يشء.

إن التعامــل بجديــة وفعاليــة مــع التحديــات التــي نواجههــا يف األوضــاع املختلفــة  ليــس مجــرد تعامــل ناتــج عــن ظــروف عارضــة أو خيــارات 

مرتجلــة أو ìــار صدفــة أو اســتخدام عشــواê لقاâــة التقنيــات ووســائل التدريــس، ولكنــه يعنــي التــرصف بغــرض وبتوجيــه مــع القــدرة عــىل 

تكييــف املنهجيــات والتقنيــات لالحتياجــات الفعالــة التــي ندركهــا.

إننــا بحاجــة إىل اتجــاه واضــح لتوجيــه جهودنــا نحــو نتائــج مثمــرة. ومــن املحتمــل أن يكــون هــذا االتجــاه شــائع ومشــرتك. إننــا فقــط نريــد 

مشــاركة االتجــاه وليــس الدليــل املرجعــي، وهــذا االتجــاه هــو دليــل عــل شــكل قاâــة وصفيــة للخطــوات والنشــاطات، إذ إننــا نبحــث عــن 

مــا Êكــن تســميته ب «رســم خرائــط لألقطــار التعلميــة» مــع وجــود العديــد مــن الطــرق لنكــون عــىل اســتعداد لتغيــ� املســار فيــ� لــو كان 

املســار الســابق خاطــئ وال يجــدي بــأي نتيجــة.



يــزود مــرشوع الطائــرة الورقيــة املاســية املطــور مــن قبــل مؤسســة EDUCAID الغــ� حكوميــة مفهــوم التعلــم النشــط يف حــاالت الطــوارئ، 

ذلــك االتجــاه وأهدافهــا الســامية كالطائــرة الورقيــة التــي تحلــق عاليــاً يف الســ�ء.

تحتــوي الطائــرة الورقيــة املاســية عــىل اإلطــار األســايس (العمــود الفقــري وجنــاح الطائــرة) املكــون مــن الــرشوط األساسســة التــي نؤمــن بهــا 

يف العمليــة التعليميــة وهــي التعلــم النشــط والدمــج الشــامل، إذ أن كالهــ� رضوري لبــدء التغيــ� يف العمليــة التعليميــة كونهــ� يعتمــدان 

عــىل التكــرار والتعليــ�ت التقليديــة التــي تهــدف لتشــكيل شــخصية الفــرد األساســية.

إن التعليــم النشــط يعــزز التعلــم النشــط، والدمــج الشــامل يعــزز احــرتام التنــوع ويتيــح الفرصــة الكتشــاف جميــع جوانــب الحقيقــة والحيــاة 

و يعــزز البحــث والدراســة حــول املعرفــة الحقيقيــة وإيجــاد الحلــول الخالقــة والجديــدة.

الصفات واألهداف التي نسعى لتحقيقها: الفضول والنقد واإلبداع والقدرة عىل أداء املهارات املختلفة (مؤهل) واملواطنة.

الفضول: ونعني به الفضول حول االختالفات املوجودة وبالتايل االنفتاح واملساملة (عدم تدم� ما نريد معرفته).• 

النقد: ونعني به التفك� الناقد أي الخايل من أي أيدولوجيات متحيزة واالستعداد ملواجهة وتحدي الصور النمطية.• 

اإلبداع: ونعني به القدرة عىل استخدام الفرد ملخيلته إليجاد البدائل والحلول األصلية والروابط الجديدة واالحت�الت.• 

ــدرايس •  ــج ال ــن املنه ــة ضم ــارات التعلمي ــىل أداء امله ــدرة ع ــرص الق ــه أال تقت ــي ب ــل) ونعن ــارات املختلفة(مؤه ــىل أداء امله ــدرة ع الق

فحســب بــل يتعــدى ذلــك ليشــمل املهــارات العاطفيــة واملهــارات الحياتيــة، عــىل ســبيل املثــال: صنــع القــرار، حــل املشــكالت، التفكــ� 

اإلبداعــي / التفكــ� الجانبــي، التفكــ� النقــدي / العقــيل، التواصــل الفعــال، العالقــات الشــخصية، الوعــي الــذاù / الوعــي االø،  الجــدارة، 

التعاطــف، اإلتزان،املرونــة، التعامــل مــع الضغوطــات الحياتيــة والصدمــات، والقــدرة عــىل حــل املشــاكل املختلفــة.

املواطنة: ونعني أن الفرد جزء من مجتمعه وهو/هي يف مساعدة مشرتكة ومسؤولية اتجاه االخرين.• 

يعتــرب مــرشوع الطائــرة الورقيــة املاســية توليفــة قويــة تركــز عــىل جميــع األطفــال وأيضــاً ممــن يعانــون مــن مشــاكل عديــدة أوصعوبــات 

تعليمية،وهــذه التوليفــة مكونــة مــن:

األفراد (أنا): فبوجود هوية شخصية Êكننا أن نحرتم وندعم االخرين.• 

وبوجود القدرات (أنا أستطيع) Êكننا جعلهم يختربون النجاح والتقدم.• 

وبوجود عالقات مع االخرين (أنا أشارك) Êكن االستفادة من التفاعل والتبادل وم�رسة تدريس األقران واملساعدة املشرتكة.• 

االهتــ¡م (أنــا أهتــم): ويتضمــن الشــعور باملســؤولية للمشــاريع املجتمعيــة الســائدة (أنــا أهتــم) وهــذا يعتــرب أعظــم مــن األهــداف • 

الشــخصية كــ� أنــه يهتــم بالعمليــة التعليميــة ككل ياإلضافــة إىل النتائــج، والتعــاون مــن أجــل تحقيــق الهــدف الســائد.

إن أســاس املهمــة التعليميــة هــو العمــل عــىل تطويــر نوعيــة الحيــاة (الدمــج الشــامل) مــن خــالل الدمــج النشــط (التعليــم النشــط) لجميــع 

األفــراد  يف املســ�ة التعليميــة.



وتركز الطريقة التي تتحقق بها املهمة األساسية عل أربعة أبعاد:

أنا، أنا أستطيع، أنا أشارك، أنا أهتم

وقــد اســتخدم الضمــ� (أنــا) ألن لــكل شــخص وجهــة نظــره الخاصــة بــه. ومــن ثــم هنــاك أفعــال تغطــي مناطــق مفيــدة للتخطيــط للــدور 

التعليمــي ألي طفــل وباألخــص ممــن يعانــوا مــن صعوبــات معينــة:

أنــا: تركــز عــىل الهويــة الشــخصية واأليجابيــة. إن وجــود دليــل عــىل اإلدراك وعــىل القيمــة الفرديــة تدعــم مفهــوم احــرتام الــذات وبنــاء الثقــة 

يف مواجهــة أي شــكل مــن التحديــات.

ــدء  ــح ألي فــرد الب ــق اإلنجــازات والنجــاح. إن اكتســاب مهــارات شــخصية يتي ــة يف تحقي ــا أســتطيع: تركــز عــىل الشــعور الشــخيص للرغب أن

بالعمــل عــىل الخــربة وعــىل البيانــات التعليميــة ومــن ثــم املحاولــة والتدريــب عــىل العمليــات املختلفــة وتعزيــز مهــارات الحيــاة والدراســات 

التــي تعــزز الكفــاءة.

ــر واملســاعدة  ــات النظ ــف وجه ــم مختل ــادل وفه ــة (التب ــ�ء للمجموع ــوم االنت ــىل مفه ــن وع ــع االخري ــل م ــىل التفاع ــز ع ــارك: ترك ــا أش أن

ــاءات). ــز الكف ــكالت وتعزي ــل املش ــث يف ح ــة والبح ــق الدراس ــيع أف ــة وتوس ــة ومناقش ــئلة الداعم ــران واألس ــس األق ــرتكة وتدري املش

أنــا أهتــم: تركــز عــىل املشــاركة واملســؤولية وحــق جميــع األفــراد يف لعــب دور القيــادة يف العمليــة التعليميــة. وهنــا Êكــن خلــق الروابــط 

والتواصــل والرتكيــب الــذي يعــزز االلتــزام بالتخيــل ومالحظــة املشــاريع األصليــة.

مرشوع الطائرة الورقية املاسية لألنشطة األكاد£ية

ال يقترص مرشوع الطائرة الورقية عىل األطفال/الطالب فحسب،  بل Êكن لألنشطة األكادÊية أن تقوم باستخدام هذا املرشوع كذلك.

عند دراسة كل موضوع درايس:

أنا أميز العنارص األساسية واألسس املهمة والن�ذج لكل موضوع درايس مع�.• 

أنا أستطيع إجراء عمليات التعديل عىل بيانات التعلم وتحس� قدراù وفريص يف الوصول للنجاح.• 

ــن •  ــد م ــاراù وأزي ــوي مه ــري وأق ــا أث ــك أن ــتنتاجاتهم. وبذل ــم واس ــم ونظرياته ــم وعملياته ــات نظره ــن يف وجه ــارك االخري ــا أش أن

ــدة. ــة ومفي ــة مهم ــاب معرف ــ�الù يف اكتس ــن احت ــد م ــة و أزي ــر املختلف ــات النظ ــددة ووجه ــالت املتع املدخ

أنا أهتم يف تكوين معا¬ ملا أدرسه وأهتم بفهم قيمته يف حياù ويف املجتمع الذي أعيش فيه.• 

إن هــذه الخطــوات تتعــدى حــدود املدرســة لتصــل إىل مــا نســعى داâــاً لتحقيقــه وهــو تحســ� نوعيــة حياتنــا وحيــاة مــن حولنــا والعمــل عىل 

إيجــاد الحلــول تلــك املهــارة التــي ال Êكــن إيجادهــا يف الكتــب املدرســية والعمــل عــىل فتــح وخلــق طــرق وتوجهــات جديــدة.



 

إثراء األربعة أهداف: أنا، أنا أستطيع،أنا أشارك، أنا أهتم.

Êكنني توضيح أنا- الهوية بهذه الجملة «أنا ألوان متعددة»

(هذه الجملة هي من تأليفي إذ أنني Ø أجد جملة أخرى تعرب ع� أريد توضيحه).

وأقصــد أن الجميــع لــه الحــق يف الحصــول عــىل هويــة إيجابيــة والتــي تســمح ألي شــخص بــأن ينظــر إليــه مــن وجهــات نظــر مختلفــة ومــن 

عــدة جوانــب. كــ� أعنــي بــأن كل طفــل/ شــخص يعــاø مــن صعوبــة معينــة Êتلــك الحــق يف تقديــره ودعمــه والحــق يف احرتامــه والنظــر إليــه 

بتجــرد ودون تحيــز أو تعصــب أو رســم توقعــات غــ� عقالنيــة حــول مــا Êكــن فعلــه، كــ� ولــه الحــق يف الحصــول عــىل الدعــم وفقــا لذلــك

.

اإلدراك يعنــي مالحظــة الطفل/الشــخص الــذي هــو تحــت رعايتنــا.  وعــادة مــا تتبــع املالحظــة فكــرة مهيمنــة متمثلــة يف رســم بعــض الحقائــق 

االجت�عيــة والعامليــة واملوضوعيــة بحســب «فئــات محــددة مســبقا وتحديــد مخطــط عــام ملســتويات ومراحــل النمــو». وهــذا يعتــرب مــن 

تكنولوجيــا التطبيــع وتقييــم للطفــل بحســب مطابقتــه ملجموعــة مــن املعايــ� املختلفــة. ولكــن وضمــن مــرشوع الطائــرة الورقيــة املاســية 

فإنــه لدينــا وجهــة نظــر مختلفــة حــول مفهــوم املالحظــة، إذ أنــه يــرى بأنهــا عمليــة إعــارة االنتبــاه واحــرتام الطفــل الــذي هــو رعايتنــا. إن 

فضولنــا الحقيقــي يتمركــز حــول:

الهويــة: الجنــس والعمــر واألصــول والخصائــص االجت�عيــة والشــخصية (الطــرق الخاصــة للتعبــ� عــن املشــاعر والــرأي والعــادات والثقافــة 

واألولويــات وغ�هــا) باإلضافــة إىل التاريــخ الشــخيص والتعليــم النظامــي.

القــدرات: القيــود مثــل (اإلعاقــات وصعوبــات التعلــم واملشــاكل الســلوكية) واملهــارات مثــل (أ[ــاط التعلــم مــع رؤيــة شــاملة • 

أي أن مهــارات الحيــاة متصلــة بالتعلــم واالكتســاب).

 االحتياجــات: ويقصــد بــه مــا يحتــاج الطفــل إىل تطويــره وتحســينه عــىل الصعيــد الشــخيص واملســتوى التعليمــي وليــس مــا • 

يحتاجــه لتلبيــة املعايــ� املحــددة).

التفاعــل مــع االخريــن: وهــو مــدى إمكانيــة القيــام ¬هــ�ت مــن شــأنها أن تقــدم املســاعدة،  مهــام Êكــن القيــام بهــا مــن • 

خــالل الدعم/الــدروس الخصوصيــة وغ�هــا. 

ونحــن نتفهــم أن املالحظــة ليســت كافيــة لوحدهــا لذلــك فــإن كل طفــل تحــت رعايتنــا ســيتم دمجــه يف الســياق املناســب • 

حســب:

إمكانيات الطفل أي مجاالت [و الطفل والتي توفر فرصا للتحس� والتقدم.• 

 مــوارد املــرشوع: املعلمــ� الذيــن ينفــذون املنهجيــات والتقنيــات ومــواد منهــج التعلــم النشــط مــع الصفوف/املجموعــات • 

الكبــ�ة واملجموعــات الصغــ�ة واألفــراد واملســاحات التعليميــة املناســبة.

وÊكن توضيح مبدأ أنا أستطيع- النجاح بهذا املثل:

«كل حد هو بداية وكذلك هو نهاية»

(جورج إليوت، ممن كتبوا باسم النساء، ماري آن إيفان).

وذلــك املثــل يعــود اىل القــدرات التــي Êتلكهــا كل شــخص والتــي Êكــن تطويرهــا. إن هــذه القــدرات هــي التــي ¸كننــا مــن اختبــار النجــاح 

الــذي يعتــرب أقــوى محفــز للتعلــم والتقــدم.

إن إتاحة الفرص أمام أطفالنا الختبار النجاح يعني جعلهم يرغبون يف السعي لتعلم املزيد واألفضل.

غالبــا مــا ســمعنا مقولــة أننــا نتعلــم مــن أخطائنــا وهــذا بالتأكيــد صحيــح بالنســبة لألشــخاص الناضجــ� الذيــن ليــس لديهــم أي شــكوك حــول 



أنفســهم عندمــا يواجهــون رضورة تصحيــح فعــل خاطــئ قامــوا بــه. ولكــن األمــر مختلــف عندمــا يــأù األمــر لألطفــال وبالتحديــد مــن يعانــون 

مــن صعوبــات معينــة، إذ أن أخطاءهــم يف الغالــب كثــ�ة فهــم يتعرضــون للعديــد مــن الوعــظ والتوبيــخ والعقــاب. وال يــرى األطفــال الذيــن 

يعانــون مــن صعوبــات معينــة األخطــاء التــي يرتكبونهــا «كمناســبة» لتوضيــح أو مراجعــة مــا Ø يفهمــوه مــن قبــل بــل إنهــم يرونهــا كفشــل 

وبالتــايل تنخفــض نســبة ثقتهــم بنفســهم. وعــىل العكــس مــن ذلــك، فــإن النجــاح غالبــا مــا يكــون غــ� متوقــع بالنســبة إليهــم فهــم يرونــه 

«كحــدث» ولذلــك فهــو مهــم بالنســبة إليهــم ألنــه Êنحهــم الشــعور بالقــدرة عــىل فعــل مــا يُطلــب منهــم.

وعندمــا نخطــط نحــن كمعلمــون للتدخــل أي عندمــا ننــادي عــىل الطفــل أمــام اآلخريــن لإلجابــة عــن ســؤال يخــص مــادة مــا،  فإنــه بإمكاننــا 

أن نحــول هــذا الحــدث الــذي يعتــرب لــدى الكثــ� مــن الطــالب موقــف صعــب والــذي قــد يخــرس بســببه الطالــب ثقتــه بنفســه اىل فرصــة 

للشــعور عــىل نحــو أفضــل حــول نفســه وزيــادة ثقتــه بنفســه مــ� يجعلــه يرغــب يف املحاولــة وإعــادة املحاولــة حتــى إذا أخطــأ. وبالطبــع 

يجــب تصحيــح األخطــاء التــي يرتكبهــا الطفــل ولكــن ليــس فــورا وليــس بفــرض العقوبــات أو التجريــح بهــم بــل يجــب علينــا أن نستكشــف 

مــع الطفــل االحتــ�الت التــي يؤمــن بهــا.

العمل عىل املهارات هو العمل عىل التغلب عىل الحدود التي وصلنا إليها. 

إن هــذا األمــر ليــس بالســهل إذ يتوجــب علينــا أوال أن نقبــل بوجــود الحــدود ومــن ثــم الشــعور بــرضورة تحســينها، فتصبــح الحــدود هــي 

نقطــة البدايــة فقــط إذا Ø ننظــر إليهــا كحاجــز وفقــط إذا اختربنــا احت�ليــة التغيــ� والتطويــر وهــو مبــدأ كل عمليــة تعليميــة.

نحــن املعلمــ� واملربيــ� لدينــا املســؤولية إلتاحــة الفــرص ألطفالنــا مل�رســة مهاراتهــم والتعلــم عــن طريــق التجربــة. كــ� لدينــا مســؤولية 

احــرتام حاجتهــم للمحاولــة أكــ; مــن مــرة  مــن دون إصــدار األحــكام عليهــم مبــارشة أو إقصائهــم أو وضعهــم ضمــن فئــة محــددة.

ويعطــي اإلنجــاز الــذاù الثقــة لألطفــال : يحاولــوا تعديــل الواقــع والعمــل عــىل تطويــر خرباتهــم وتحســ� بيانــات التعلم(املحاولــة والتدريــب 

عــىل اإلجــراءات املختلفــة والتنويــع وتقويــة مهــارات الحيــاة و مهــارات التعلــم).

أنــا أشــارك: إن التفاعــل يتيــح اكتشــاف االخريــن فكــ� قــال ليــف فيجوتســ/ «كل عمليــة تعلــم هــي عمليــة اجت¡عيــة». ولهــذا الســبب 

فإننــا مــا زلنــا نعطــي املدرســة ‹دور البطولــة› يف تعلــم أطفالنــا اليــوم.

وينصــب الرتكيــز عــىل مبــدأ «العمــل املشــرتك كفرصــة»، حيــث يعتــرب االخــرون هــم املحفــزون املســتمرون لتوســيع آفاقنــا ووجهــات نظرنــا 

مثــال عــىل ذلك(األنشــطة يف مجموعــات واأللعــاب وحــل املشــكالت). وتشــرتك الكثــ� مــن الجوانــب يف البعــد االجت�عــي والــذي Êكننــا أن 

نؤكــد بســهولة أنــه البعــد األهــم بالنســبة إلينــا جميعــا.

إن املدارس واملؤسسات الثقافية جميعها موجودة لنتقاسم ما نعرفه وبالتايل مضاعفة املعرفة و اآلثار اإليجابية.

 وكــ� يقــول املثــل الصينــي « إذا كنــت أملــك بيضــة واحــدة وأنــت ¸لــك بيضــة واحــدة وقمنــا بالتبديــل فــإن كل منــا ســيبقى معــه بيضــة 

واحــدة، ولكــن إذا كان لــدي فكــرة وأنــت لديــك فكــرة وقمنــا بالتبديــل فــإن كل واحــد منــا ســيصبح Êتلــك فكرتــ�».

أنــا أشــارك: يعــزز شــعور إيجــاä باالنتــ¡ء إىل مجموعــة داعمــة إلثــارة األســئلة وفهــم وجهــات النظــر املختلفــة ومناقشــة وتوســيع الدراســة 

والبحــث يف إيجــاد حــل للمشــكالت مــن منطلــق «تفكــ� عــدة عقــول أفضــل مــن تفكــ� عقــل واحــد».

ــادل بــ�  ــدي مــن التب ــع الطــالب أو لألفــراد. وعــادة مــا يحــد املنهــج التقلي ــدروس تكــون إمــا لجمي تجــري العــادة يف املــدارس عــىل أن ال

األقــران عــدا فيــ� يتعلــق ¬وضــوع املنافســة. ولكــن غالبــا مــا يحــدث العكــس يف الحيــاة اليوميــة ســواء يف املنــزل أو امللعــب، إذ أننــا عــادة 

مــا نكــون جــزء مــن املجموعــة ويف تواصــل دائــم مــع اآلخريــن مــن خــالل التعلــم منهــم وتبــادل املعلومــات معهــم. قــد تكــون املنافســة 

جــزء مــن اللعبــة ولكنهــا ليســت غايــة يف حــد ذاتهــا. فمــن املالئــم أكــ; اللجــوء إىل التعــاون إذ أنــه غالبــا مــا يوفــر حــل للمشــاكل املختلفــة.



ــة بــ�  ــة عــن العمــل الج�عــي ¬ســافة كبــ�ة بالرغــم مــن تركيزهــا الكبــ� عــىل املنافســة بــ� األفــراد واملقارن ــة التقليدي تتغــاىض املنهجي

الطــالب.

ومــن خــالل املشــاركة يف مجموعــة حــول كيفيــة التعامــل مــع املشــكالت، يســتطيع كل طفــل االنتفــاع مــن خــربات اآلخريــن كــ� وÊكنــه 

النظــر إىل اســرتاتيجيات مختلفــة لحــل املشــكالت ويســتطيع أن Êــارس حــل املشــكلة بطريقــة أكــ; أمنــا فيــ� لــو عمــل عــىل إيجــاد حــل لهــا 

لوحــده وتــم الحكــم عليــه بنــاء عــىل فعلــه.

إن العمــل يف مجموعــات هــو وســيلة لتعزيــز املهــارات التعاونيــة الكتســاب الكفــاءات، أي أنــه مــن خــالل مشــاركة املهــ�ت مــع األقــران 

يشــعر الطفــل بثقــة أكــرب ملحاولــة واختبــار مــا تعلمــه، وبذلــك Êكــن اختبــار مــدى تحســن مهاراتهــم ومعرفــة األمــور التــي عجــز الطفــل 

عــن إنجازهــا لوحــده.

وأخــ�ا، لدينــا بُعــد ومفهــوم اخــر مــن أبعــاد الطائــرة الورقيــة املاســية وهــو (أنــا أهتــم- املســؤولية) والــذي يســتند عــىل مجموعــة مــن املهــام 

واملســؤوليات التــي عــىل الفــرد إنجازها.

فبعــد االن لــن نتبنــى مقولــة ديــكارت الشــه�ة (أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود)، بــل ســنتعتمد مقولــة املحلــل النفــيس جيمــس هيلــ�ن (أنــا 

أعيــش مــع االخريــن إذن أنــا موجــود) والــذي أشــار مــن خاللهــا أن األشــخاص يحققــون ذواتهــم اذا مــا عاشــوا يف مجتمــع يشــعروا باالننــ�ء 

لــه.

وإن مــا يقصــد بــه هيلــ�ن ضمــن اســتخدام مصطلــح (املجتمــع) هــو كل مــا يحيــط باإلنســان ومــا حولــه ليشــمل ذلــك كل يشء ليــس فقــط 

األشــخاص بــل أيضــا البيئــة والعــادات والتقاليــد املوروثــة والثقافــة الخاصــة باملجتمــع وغ�هــا.

أنــا أهتــم، ال يقصــد بــه أن يكــرتث الفــرد ملــا يحــدث حولــه يف البيئــة املحيطــة وال يتوقــف عنــد شــعوره بانت�ئــه ملجموعــة معينــة،  بــل 

يتعــدى ذلــك ليصــل الفــرد اىل مرحلــة يشــعر بهــا أنــه جــزء مــن مــرشوع،  يهتــم لتحقيــق األهــداف املشــرتكة وتحقيــق اإلنجــازات لخدمــة 

املجتمــع ككل.

ولعــل الوصــول اىل هــذه املرحلــة املتقدمــة مــن الشــعور باالنتــ�ء وأنــك جــزء مــن مــرشوع هــو ليــس باألمــر البســيط الســهل تحقيقــه، وال 

حتــى مــع الطــالب املتفاعلــ� املندمجــ� ولكــن عــىل الرغــم مــن ذلــك فإنــه مــن املهــم تذكــر مــا نهــدف اليــه دومــا.

وبالطبع فإنه يتوجب علينا نحن  كمربي� ومعلم� ومختص� يف الحقل التعليمي أن نصل اىل هذه املرحلة من املشاركة والتفاعل.

كيــف Êكــن للطــالب مــن ذوي صعوبــات التعلــم أن يشــعر بأنــه جــزء مــن مــرشوع  دون مقارنتــه بزمالئــه االخريــن الذيــن ليــس لديهــم 

صعوبــات تعلميــة

 إن املعلــم الــذي يؤمــن بالتعليــم النشــط، هــو املعلــم الــذي يعــي أن الحصــول عــىل نفــس النتائــج مــن جميــع الطلبــة هــو أمــر غــ� واقعــي 

كــ� أنــه غــ� عــادل البتــة.

أعــ¡ل املــرشوع، مثــل تقديــم قطعــة دراميــة مرسحيــة عــىل الخشــبة أو كتابــة مجلــة الحائــط للمدرســة (أو التنظيــم لنشــاط ريــايض، أو 

البحــث يف قضايــا علميــة محــددة). إن هــذه األعــ�ل املختلفــة تســمح بإيجــاد تنــوع يف األدوار والتــي تقــود بدورهــا اىل تفعيــل دور الطــالب 

والحصــول عــىل إســهامات متنوعــة ومختلفــة ســواء كان العمــل ضمــن مجموعــات كبــ�ة أو مجموعــات صغــ�ة والتــي تســمح لــكل طالــب 

باملشــاركة ¬ــا يتناســب مــع قدراتــه/ قدراتهــا. 



بإمكاننــا أن نطلــق عــىل هــذه املشــاريع نشــاط متعــدد املســتويات أو نشــاط متعــدد املداخــل : بحيــث يســعى جميــع الطــالب لتحقيــق 

األهــداف املشــرتكة، عــىل الرغــم مــن اختــالف القــدرات أو توزيــع األدوار واملهــام فيــ� بينهــم.

هــذه النشــاطات تعتــرب فعاليــات دمجيــة، بحيــث أنهــا تشــمل جميــع الطــالب ولكــن مــع مراعــاة واحــرتام الفروقــات الفرديــة. فمــن خــالل 

هــذه النشــاطات يطلــب املــرä أو املعلــم مــن الطالــب أن يعطيــه أقــىص مســاهمة وطاقــة لديــه / لديهــا،  وأفضــل مــا يســتطيعوا تقدÊــه 

¬ــا يتناســب مــع قدراتهــم.

ضمــن نشــاط متعــدد املســتويات،  ال يوجــد مقارنــات بــ� الطــالب فالطالــب يتنافــس مــع ذاتــه فقــط، ألن الجميــع مختلفــون عــن بعضهــم 

لبعض. ا

ولكــن أنــا مهتــم قــد تحمــل فيهــا معــاø كثــ�ة ال تقتــرص عــىل املشــاركة يف مــرشوع عمــل محــدد، أنــا أهتــم ¸ثــل مســتوى مــن االســتقاللية 

التــي مــن شــأنها أن تقــود الطــالب اىل لعــب أدوار قياديــة،  أن يكونــوا أبطــال حياتهــم.

أنــا أهتــم تتضمــن الحــق يف االســتقاللية الذاتيــة والحــق يف الحصــول عليهــا خــالل العمليــة التعليميــة وذلــك ¬ســاعدة  املعلمــ� واملربيــ�،  

عــىل ســبيل املثــال:

من خالل الحصول عىل املواد املرجعية والدراسة الذاتية (مثل دراسة عن حقيبة االسعاف األولية)• 

من خالل تعلم املهارات املطلوبة واملالâة الستخدام هذه املواد.• 

من خالل م�رسة هذه املهارات تحت ارشاف املعلم�/ املربي�/ التعلم باألقران و¬ساعدتهم وتوجيهاتهم.• 

من خالل إتاحة الفرص لتعزيز الحرية يف التحرك واالستقاللية يف استخدام الوقت.• 

كل مــرä أو معلــم يجــب أن يســعى داâــا اىل تحقيــق االســتقاللية للطالــب أثنــاء املســ�ة التعليميــة، وذلــك ألنــه مــن الصعــب أن يتواجــد 

مرشــد أو موجــه مــع الطالــب يف كل األوقــات – كــ� أنــه ال يفــرتض أن يتواجــد داâــا- لذلــك مــن املهــم مســاعدتهم يف بنــاء اســتقالليتهم 

ليكونــوا عــىل جاهزيــة لذلــك الوقــت الــذي ســيقرر كل طالــب مــا ســيكون عليــه. أمــا بالنســبة للطــالب الالجئــ� والذيــن تعرضــوا اىل ظــروف 

بيئيــة صعبــة فــإن ذلــك الوقــت الــذي ســيقرر فيــه مــا يريــد أن يكــون عليــه هــو أمــر غــ� متوقــع بالنســبة لــه نظــرا للظــروف الصعبــة مــن 

حولــه،  لذلــك فــإن العمــل مــع هــؤالء الطــالب عــىل تعلــم مهــارات للتغلــب عــىل املشــاكل واكتســاب املرونــة هــو أوىل وأكــ; أهميــة مــ� 

نعلمــه لألطفــال االخريــن ممــن يعيشــون يف ظــروف بيئيــة مســتقرة. 

املعلمــون داâــا مــا يعطــون الفــرص: فــكل لقــاء مــع الطالــب هــو لقــاء مــ;ي وفيــه يشء جديــد لإلضافــة لديهــم، فــإذا كان الطالــب يعلــم أنــه 

يســتطيع أن يعتمــد عىل(املــواد املرجعيــة) فــإن كل عمليــة تعليميــة يتــم ربطهــا ضمــن عمــل ج�عــي واســتنادا عــىل املعلومــات املرجعيــة 

الســابقة تلــك ســتمنح الطالــب فرصــة للتعلــم بســهولة وعــدم نســيان املعلومــة.

ال يقتــرص اســتخدام املــواد املرجعيــة لــدى الطــالب عــىل الكتــب املدرســية، القواعد،الجــداول .... بــل يقــوم املــرä واملعلــم بالعمــل عــىل إعطــاء 

وقــت إضــايف للحصــول عــىل مــواد مرجعيــة مصممــة خصيصــا لتلبيــة احتياجــات كل طفــل. وهــذا يعنــي أن لــكل طفــل القــدرة واإلمكانيــة 

عــىل تخصيــص األدوات ومعرفــة كيفيــة اســتع�لها أثنــاء املســ�ة التعليمية.(التكيــف بطــرق إضفــاء الطابــع الشــخيص عــىل النــ�ذج، وتخفيــف 

الصعوبــات، والحــد مــن ســوء الفهــم) وإيجــاد قاعــدة لالســتناد عليهــا، (كإيجــاد كتيــب ملجموعــة مســاعدات تعليميــة أوليــة  لالنطــالق بهــا) . 



مرشوع الطائرة الورقية املاسية هو لكل واحد منا

إن مــا Êيــز مــرشوع الطائــرة الورقيــة املاســية بأبعادهــا األربعــة: أنــا، أنــا أســتطيع، أنــا أشــارك، أنــا أهتــم هــو أنهــا ال تقتــرص عــىل الطــالب 

فحســب بــل تنطبــق عــىل املربيــ� واملعلمــ� كذلــك فنحــن لدينــا حقــوق واحتياجــات مشــابهة أيضــا حيــث أن مجالنــا املهنــي يســتند عــىل 

هويــة إيجابيــة وقويــة (أنــا)، ويســتند عــىل وعينــا بنقــاط القــوة والضعــف لدينــا والعمــل عــىل تحســ� وتطويــر قدراتنــا (أنــا أســتطيع)، وعــىل 

مهاراتنــا يف التفكــ� النقــدي وتطويــره مــن خــالل العمــل الج�عــي (أنــا أشــارك) وعــىل قدراتنــا يف أخــذ وتحمــل املســؤولية اتجــاه أنفســنا 

واالخريــن (أنــا أهتــم).

هــذه األبعــاد األربعــة ال ترتبــط فيــ¡ بينهــا بعالقــة خطيــة،  تعتــرب أنــا وأنــا أســتطيع مــن األبعــاد األكــ; ارتباطــا فيــ� بينهــ�،  ألنــه وعــىل 

ســبيل املثــال الثقــة بالــذات تتحــدد أو تتعــزز بالقــدرات املوجــودة لــدى الفــرد، أو عندمــا نزكــز عــىل التفاعــل (أنــا أشــارك) فإننــا ال ننــىس 

.ùدعــم التقديــر الــذا

جميــع األبعــاد تســتند عــىل املشــاركة اإليجابيــة والفعالــة التــي تقــود بدورهــا اىل النجــاح، وهــي تعتــرب واحــدة مــن أهــم املصــادر القويــة 

للتعلــم.

مــرشوع الطائــرة الورقيــة املاســية يحــرر الطاقــات املختلفــة ليــس مــن خــالل اســتخدام منهجيــة جديــدة ¬نظــور مختلــف وال مــن خــالل 

براعتهــا وابتكارهــا ولكــن مــن خــالل مــا ¸نحــه الطائــرة املاســية مــن عزÊــة وفعــل ألن يكــون الفــرد جــزء مــن مــرشوع والعمــل ضمــن إطــار 

التطويــر والتنميــة دون الخضــوع اىل معايــ� محــددة والتــي عــادة مــا يكــون املعلمــون قلقــ� بهــذا الجانــب (املعايــ� الدراســية والســلوكية) 

ومــدى إخضــاع الطــالب لهــذه املعايــ�. 

ــا  ــارات ســلبية مشــ�ين اىل  م ــم بعب ــات التعل ــب مــن ذوي صعوب ــم الطال ــ� اىل أن يصــف املعل ــذه املعاي ــؤدي ¸ســك املعلمــ� به ــد ي وق

ــة مــا هــي اال رسد اجت�عــي، ووجهــة نظــر  ــارات الســلبية متناســي� يف ذلــك أن هــذه الرؤي (ينقصهــم)،  مــا (يفتقــدوه) وغ�هــا مــن العب

وليــس أمــر واقعــي.

األرقــام الســالبة غــ� موجــودة يف الطبيعــة. ففــي العــاØ الحقيقــي، عــىل ســبيل املثــال، مــا نســميه – ٣ (ســالب ٣)  درجــة مئويــة يُحســب فقط 

بالنســبة إىل درجــة حــرارة متفــق عليهــا وهــي درجــة صفــر درجــة مئويــة، فهــو ليــس «غيــاب» حقيقــي، ليــس عبــارة عــن ثقــب أســود Êتــص 

العــاØ املــادي. لذلــك ال Êكــن أن يكــون لدينــا طــالب (ســلبي�)، ولكــن Êكــن أن يكــون لدينــا طــالب Ø تُكتشــف مهاراتهــم أو تطــورت بعــد.

ويف هذا املجال نريد أن نكثف كل الجهود املمكنة ملساعدة طالبنا عىل اكتشاف مهاراتهم وتطويرها.

ويف اللحظــة التــي ســندرك فيهــا نحــن كمعلمــ� ومربيــ� أننــا  قادريــن عــىل ملــس معــا¬ الفضــول، النقــد، اإلبــداع،  والقــدرة عــىل أداء 

املهــارات املختلفــة واملواطنــة يف ذاتنــا ¸امــا كــ� نفكــر يف أطفالنــا فــإن وقتهــا حلمنــا ســيقرتب أكــ; وســيصبح جوهــري أكــ;.

Lucia Biondelli and Educaid Stu� 
luciabiondelli@gmail.com 

   Rimini, 12th March 2017 





أنــــــــــــــــــا



 أنــــــــــــــــــا
نشاط (مبادرة) السجادة

إعطاء بديل خالق للترصفات الغ� الئقة والغ� مقبولة

يعتمــد نشــاط (مبــادرة) الســجادة نوعــا مــا عــىل القــدرات التمثيليــة (درامــا) حيــث يتــم تنفيذهــا بالوقــوف عــىل ســجادة (أو يف مســاحة 

محــددة) توضــع يف منتصــف الصــف. يتــم تنفيــذ هــذه الفعاليــة يف أوقــات محــددة ضمــن ســاعات الدراســة عــىل ســبيل املثــال مــرة واحــدة 

يف األســبوع.

ــة كالغضــب والعنــف.ويف  ــات العدواني ــا الترصف ــات املختلفــة ومنه ــل واحــدة مــن أهــم وســائل اللعــب والتعــرف عــىل الترصف يعــد التمثي

األغلــب قلــ� تلقــى مثــل هــذه الترصفــات العدوانيــة اهت�مــا مــن قبــل املدرســة واملعلــم أو حتــى التعامــل معهــا بأســاليب تفريغيــة بــل عــىل 

العكــس فــإن أســاليب القمــع والعقوبــات تكــون االســتجابة الرسيعــة لهــا. إن مثــل هــذا النشــاط (الســجادة)له دور يف التخفيفمــن نوبــات 

الغضــب ويســاعد الطــالب عــىل التخلــص منهــا.

يتم وضع السجادة عىل األرض ويطلب من جميع املشارك� خلع أحذيتهم والجلوس حول السجادة

ــد  ــوس الواح ــه الجل ــن الطلب ــة م ــب املعلم تطل

خــالل  مــن  أو  اثتــان  اثنــان  أو  االخــر  تلــو 

ــف  ــب أن يق ــىل كل طال ــا ع ــات وبعده مجموع

عــىل الســجادة ويقــوم بتمثيــل عواطفــه وحالتــه 

الشــعورية 

عــىل ســبيل املثــال تطلــب املعلمــة مــن الطالــب 

¸ثيــل شــعوره وهــو غضبــان أو يف لحظــة ثــوران 

واالســت�ع لرصاخــه القــوي وتوضــح املعلمــة أنــه 

بإمــكان الطالــب التعبــ� عــن مشــاعره تلــك 

فقــط عنــ� يتواجــد داخــل الســجادة.

¬قــدور الطــالب خــالل هــذا النشــاط أن يتحركــوا 

ــىل  ــم ع ــرد وقوفه ــا ¬ج ــي يودونه ــة الت بالطريق

الســجادة بحيــث أنــه بإمكانهــم الــرصاخ والــركل 

و القفــز ولكــن حــ� يطلــب منهــم التوقــف 

يلتزمــوا  أن  عليهــم  الســجاده  مــن  والخــروج 

الهــدوء ويعــودوا اىل طبيعتهــم .

إن نشــاط الســجادة هــذه يعتــرب واحــدة مــن أهــم النشــاطات التــي تعنــى بالطالــب بشــكل كامــل مــن الــرأس حتــى القدمــ� وليــس فقــط 

العتبــارات قدراتــه العقليــة.



لكل شخص مشاعره (او لنقل ما تعنيه مشاعرنا لنا)

ــا  ــا فيه ــع املشــاعر ¬ ــ�ه . إن جمي ــن غ ــخص ع ــز كل ش ــمة ¸ي ــخصية وس ــور الش ــن األم ــرب م ــا وتعت ــاً يف حياتن ــاعر دورا ًمحوري ــب املش تلع

ــاك  ــان يكــون هن ــ� عنهــا كونهاتنتمــي للطبيعــة اإلنســانية ولكــن يف بعــض األحي ــه ومــن حــق أي فــرد التعب ــة والســلبية هــي رشعي اإليجابي

ــا. ــا وبخاصــة الســلبية منه ــ� عنه ــة التعب تســاؤل حــول طريق

ــه  إن نطــاق املشــاعر اإليجابيــة والســلبية لديهــا الحــق يف أن تكــون يف أي طفــل وبالطبــع فــإن مشــاعر الطالــب تتأثــر مــن البيئــة مــن حول

ــد مــن اعطائهــم مســاحة للتعب�عــن املشــاعر تلــك. ــك ال ب ــه فيهــا لذل ــه يقــيض معظــم أوقات وخاصــة يف محيــط املدرســة كون

قوانÊ نشاط السجادة:

ــالب •  ــم للط ــة Ø تصم ــذه الفعالي ــلوكهم أي أن ه ــن س ــر ع ــض النظ ــة بغ ــذه الفعالي ــاركة يف ه ــة املش ــالب بفرص ــع الط ــى جمي يحظ

ــرح) ــل، الف ــب، الخج ــا (الغض ــىل اختالفه ــاعرهم ع ــار مش ــاركة وإظه ــع املش ــنى للجمي ــل يتس ــط،  ب ــن فق ــ� جيدي ــ� والغ املشاكس

عىل كل طالب احرتام االطابور• 

باستطاعة األطفال أن يرصخوا ويركلوا ويتحدثوا ك� يحلو لهم أثناء وجودهم عىل السجادة• 

يف حــال مغــادرة الطــالب الســجادة يجــب عــىل كل طالــب احــرتام النظــام والتوقــف عــن األعــ�ل التــي كان مســموح القيــام بهــا عــىل • 

الســجادة

ــة  ــار الحــاالت العاطفي ــدء واإلنتهــاء مــع األخــذ بعــ� اإلعتب ــاج إىل م�رســة للب ــل األلعــاب األخــرى بحيــث أنهــا تحت ــة مث ــرب هــذه اللعب تعت

والنفســية للطــالب والتطلــع عــىل شــخصيتهم وتقبلهــم. إن هــذه الفعاليــة لــن تســاعد يف حــل مشــكلة ترصفــات الطــالب الغــ� الئقــة بشــكل 

جــذري ولكنهــا ســتعطي الطالــب شــعور أنهــم مقبولــ� وأننــا نســتطيع تفهــم مشــاعرهم.

إن هذا النشاط ما هو إال وسيلة لتعلم الطالب دروسأ مهمة:

أن جميع املشاعر مقبولة ولكن ليست جميع طرق التعب� عن هذه املشاعر مقبولة

يوجد الوقت واملكان املحدد للتعرف عىل هذه املشاعر (أو تقبل مساعدة االخرين للتعرف عليها)• 

هناك إمكانية إلظهار هذه املشاعر• 

هناك مجتمع جاهز للمساعدة او للمشاركة بحيث أنه لدينا الكث� من األشياء املشرتكة• 

هناك مناسبات واماكن وأوقات مناسبة للتعب� عن مشاعرنا وأخرى ليست كذلك• 

من املمكن تعلم كيفيه التعامل مع املشاعر وكيفية السيطرة عليها (التعب� عىل السجاده فقط مع الحركة الجسدية والصوت)• 



أنــــــــــــــــــا               
األس¡ء واملالقط الخشبية

إن هــذه اللعبــة عبــارة عــن تشــكيل بطاقــة لألســ�ء يضعهــا كل طالــب عــىل ملقــط خشــبي بحيــث يتمكــن الطالــب مــن التعريــف عــن 

نفســه وبالتــايل فهــي تســاعد بقيــة الطــالب بتذكــر اســ�ء بعضهــم البعــض ¬جــرد قــراءة األســ�ء عــىل البطاقــة .

يأخــذ كل طفــل ورق مقــوى يقصــه ويلونــه ومــن ثــم يثبتــه عــىل املالقــط الخشــبية (Êكــن اســتبدال املالقــط الخشــبية ¬داليــة أو دبــوس أو 

أي يشء اخــر Êكــن الطفــل لبســه للتعريــف باســمه)

يقــوم كل طفــل باختيــار حيــوان (او أي يشء اخــر) ليمثلــه ويقــوم برســمه وتلوينــه ويضيــف اســمه ومــن ثــم يقــوم بقــص الشــكل ليثبتــه 

عــىل امللقــط الخشــبي. 

ضمــن مجموعــة دائريــة كبــ�ة يقــوم الطفــل بذكــر اســمه ويظهــر الحيــوان الــذي اختــاره ويذكــر بعــض خصائصــه بينــ� يســتمع االخــرون 

اىل الوصــف بــدون أي انتقــاد او اعــرتاض .

 يقرر االستاذ / املعلم التدخل يف الحاالت التالية:
 

اعطاء مالحظات إيجابية (معلومات إضافية عن الحيوان) األمر الذي يساعد يف رؤية الجوانب اإليجابية الختيار هذا الحيوان.  • 

 تشجيع االطالب االخرين بإعطاء مالحظات إيجابية أخرى.• 

اقرتاح  عمل بحث أو دراسة أعمق للحيوان الذي اختاره الطالب وذلك لزيادة املعلومات عن الحيوان وتكريس الوقت لذلك. • 

هــذه الفعاليــة ليســت فقــط فعاليــة أســ�ء فمــن خــالل ربــط الحيــوان باألســ�ء فرصــة للتعــرف عــىل جوانــب وتفاصيــل  أكــ; عــن أنفســنا 

وهويتنــا كــ� وأن اســتخدام رســمة عــن الحيــوان كاســتعارة عــن بعــض الصفــات املشــرتكة تتيــح للطــالب شــعور بالحريــة يف التعبــ� عــن 

الــذات. بالتــايل يشــعر الطالــب بأنــه ال يتوجــب عليــه أن يــربر اختيــاره وأال يهتــم لألحــكام التــي يطلقهــا االخريــن بحقــه بــل تقبلــه كــ� 

يريــد أن يكــون.

اســتجمع إلهامــي مــن الــرتاث التقليــدي االمريــ/ وذلــك ألø أحــب فلســفتهم ففــي الــرتاث التقليــدي األمريــ/ ال يعتــرب أي حيــوان يسء أو 

ليــس لــه قيمــه ونحــن بنــو البــرش هنــاك داâــا مــا Êكــن ان نتعلــم منهــم :  فنتعلــم عــىل ســبيل املثــال  الصــرب مــن النمــل املتواضــع والتكيــف 

مــن األفاعــي والتحــول مــن الفراشــات واالهتــ�م بالتفاصيــل مــن الفــرئان الصغــار.  

مــن املمكــن اســتخدام أســاليب أخــرى للتعريــف عــن الحيوانــات  كقصــص الخيال – واألســاط� 

.... وغ�ها 



مناظر طبيعية للتعبÌ عن االنفعاالت

الوعي بالذات وبالعاطفة الذاتية

 

تعترب هذه الفعالية من الفعاليات الفردية والتي Êكن مشاركتها مع بقية الطلبة يف الصف.

إن تصميــم لوحــة املناظــر الطبيعيــة للتعبــ� عــن اإلنفعــال هــو عمــل تشــار:، وقــد يخصــص لــه حصــة صفيــة للعمــل عــىل إنجازهــا اســتنادا 

عــىل االنفعــاالت التــي يريــد الطــالب اســتحضارها ضمــن لوحتهــم ومالâــة هــذه االنفعــاالت باملنظــر الطبيعــي الــذي يعــرب عنــه وذلــك مــن 

خــالل اســتخدام صــور أو رســم أو اســتخدام [ــاذج ثالثيــة األبعــاد.

إن فكــرة املناظــر الطبيعيــة للتعبــ� عــن اإلنفعــال هــي فكــرة تســتند اىل خارطــة االنفعــال، وهــو مــرشوع عمــل تــم تنفيــذه مــع صفــوف 

الســابع والثامــن والتاســع يف واليــة كونيتيكــت يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

 ùإن تنفيــذ هــذه الفعاليــة يســاعد الطــالب عــىل تفهــم مشــاعرهم والتعامــل معهــا عــىل اختالفهــا، وهــي طريقــة فعالــة لالرتقــاء بالوعــي الــذا

وتحقيــق التواصــل الفعــال مــع االخريــن. هــي خطــوة باتجــاه الوعــي بالعاطفــة واكتســاب الــذكاء العاطفــي١ . 

اللوحــة عبــارة عــن مجموعــة مختلفــة ومتنوعــة مــن املناظــر الطبيعيــة  والتــي يعــرب كل منهــا  عــن حالــة انفعاليــة معينــة عــىل ســبيل املثــال 

(بــركان الغضــب، املــروج الهادئــة، املزرعــة املطمئنــة، الصحــراء املتأملة،مدينــة الضحــكات، الجســور املتواصلــة وهكــذا)

بعــد تصميــم هــذه اللوحــة وإعدادهــا بالرســومات واالنفعــاالت املالâــة لــكل مظهــر طبيعــي،  فإنــه مــن املمكــن وضــع هــذه اللوحــة يف غرفــة 

الصــف بحيــث يُطلــب مــن كل طالــب اإلشــارة اىل شــعوره باســتخدام رمــز معــ� ودون الحاجــة لإلفصــاح عــن هويتــه.إن مثــل هــذه الفعاليــة 

تعتــرب وســيلة فعالــة للتعــرف عــىل املشــاعر والتعامــل معهــا لــدى الطــالب وخاصــة يف جيــل املراهقــة،  حيــث أن املراهقــ� يعتقــدون أن 

املشــاعر التــي Êــروا بهــا هــي حالــة داâــة وال Êكــن ملشــاعرهم أن تتغــ� وبذلــك فــإن مجــرد رؤيتهــم لطــالب اخــرون يشــاركوهم املشــاعر 

ذاتهــا ورؤيــة تغيــ� الرمــز الــذي يعــرب عــن مشــاعرهم كل يــوم هــو كفيــل بإعطائهــم أمــل بتغــ� مشــاعرهم وأن املشــاعر ليســت حالــة داâــة.

١ الــذكاء العاطفــي هــو مفهــوم حظــي بكثــ� مــن االهتــ�م مــن قبــل العــاØ النفــيس دانيــل جوملــان والــذي عــرب عــن مــدى أهميتــه يف كتابــه الــذكاء العاطفــي :(أن األشــخاص ذوي املهــارات 

األنفعاليــة املتطــورة تكــون فرصهــم أكــرب للرضــا والنجــاح يف الحيــاة، واكتســاب عــادات ذهنيــة ¸كنهــم مــن زيــادة إنتاجيتهــم، أمــا الذيــن ال يتحكمــون يف حياتهــم األنفعاليــة فيواجهــون 

معــارك داخليــة تدمــر قدرتهــم عــىل الرتكيــز يف العمــل وكذلــك عــىل التفكــ� الســليم) كتــاب الــذكاء العاطفــي ســنة ١٩٩٦   



إن تنفيــذ هــذه الفعاليــة باســتخدام الرمــز لإلشــارة اىل مشــاعرهم يعطــي مســاحة مــن الحريــة واملصداقيــة لــدى الطــالب أكــ; مــن التوجــه 

إليهــم بســؤال مبــارش عــن مشــاعرهم.  

ــون املقــوى وامللصــق  ــد عــىل مجموعــة مــن الكرت ــة بالي ــم رســم املظاهــر الطبيعي ــة،  ت ــال عــىل لوحــة االنفعــال مــع املظاهــر الطبيعي مث

بجانــب بعضــه البعــض وتــم وضــع ورق الشــفاف الالصــق عليهــا لحفظهــا، وبالتــايل Êكــن اعتبــار هــذه اللوحــة لوحــة تفاعليــة بحيــث انــه 

بإمــكان الطــالب وضــع عالمــة عــىل الصــورة التــي تتوافــق مــع حالتهــم الشــعورية وباإلمــكان ازالتهــا بســهولة ومســحها لتغي�هــا يف نهايــة 

الــدوام أو يف صبــاح اليــوم التــايل.

يف هذه اللوحة (والتي تبدأمن الش�ل اىل اليم� يف هذه الحالة نظرا لكتابتها باللغة االنجليزية) 

غابــة التعقيــدات - طريــق االستكشــاف - بركــة الحســد - بــرئ الرغبــة - منحــدر الجهــد – جبــل النجــاح - وادي الصفــاء – الجليــد البــارد- 

ينبــوع الطاقــة – مــرج الحــب – نجــوم الحلــم – النهــر املتدفــق – الكــرايس املقيــدة - جــرس التواصــل - مســتنقع األزمــة - صخــرة القــوة 

– رمــال العــار املتحركــة - مدينــة الفرديــة - ينبــوع الفــرح - حديقــة امللــل- أرجوحــة التــوازن - بــركان الغضــب- صحــراء الوعــي - كهــف 

الوحــدة - اعصــار االنتقــام – الصبــار املتجــرح - الســحب املرتبكــة - بحــÌة الحنــان- جزيــرة العزلــة - شــجرة محرتقــة بالذنــب

املناظر الطبيعيىة االنفعالية لألطفال 

عــادة مــا يكــون األطفــال الذيــن تعرضــوا لظــروف بيئيــة صعبــة غــ� منفتحــ� للتحــدث 

برصاحــة عــن مشــاعرهم وال يســتطيعون إعطــاء ثقتهــم بســهولة لالخريــن.

ــاد  ــعورية وإيج ــم الش ــز حالته ــال ¸يي ــك األطف ــتطيع اولئ ــان، ال يس ــن األحي ــ� م ويف كث

ــائل  ــتخدام وس ــرب اس ــة يعت ــذه الحال ــي ه ــهم. فف ــن أنفس ــ� ع ــبة للتعب ــ�ت املناس الكل

ــم.  ــارش معه ــكل مب ــدث بش ــن التح ــهل م ــة أس ــ� املجازي التعب

ــال  ــاالت األطف ــن انفع ــرب ع ــة تع ــاد ملناظــر طبيعي ــال0 األبع ــوذج ث ــر يف الصــورة [  تظه

واملصنوعــة مــن الطــالب أتفســهم باســتحدام الــورق املقــوى- الغــراء- عيــدان خشــبية - 

قطــع مــن الخــرداوات وغ�هــا. 

كل مظهر طبيعي يعرب عن حالة شعورية معينة،  ويسأل هنا املعلم ؟؟ كيف أشعر؟؟ أنا أشعر 

ــق -  ــدة -بالقل ــاؤل - بالوح ــ� - بالتف ــل - بالحن ــة - باملل ــاط - بالح�س ــعادة - باإلحب ــرأة – بالس ــل – بالج ــة أم ــق - بخيب ــوف - بالقل بالخ

ــر ــة - بالفخ ــدوء - باإلهان ــة - باله ــ�ة - بالعصبي ــرح - بالغ ــوف - بامل ــة - بالخ ــب- باملحب ــزن - بالغض ــر- بالح ــ�ل -بالتحج باإله



لذلك Êكن أن يكون هنالك: «بركان الغضب» و «كهف الحن�» و «وادي املخاوف»، و «نهر الحب»، و»الطريق املبهجة» 

بالنســبة لألطفــال األصغــر ســنا، فــإن املظاهــر الطبيعيــة املســتخدمة ممكــن أن تكــون أكــ; بســاطة وذلــك باســتخدام البيئــة املحيطة باملدرســة 

كمرجــع للتعــرف عــىل املشــاعر. عــىل ســبيل املثــال اســتخدام الشــجرة ولعبــة التــوازن، مبنــى املدرســة، البيــوت املجــاورة كــ� وأن بإمكاننــا 

عــرض فكــرة ســفينة الفضــاء وذلــك لتغذيــة خيــال الطفــل ومســاعدتنا كمعلمــ� للتعــرف عــى الطفــل بشــكل أعمــق. 

إذا كان الطفــل قــد اختــار أرجوحــة التــوازن أو ســفينة الفضــاء للتعبــ� عــن شــعوره فعلينــا أن نســاعدهم للتعبــ� عــن أنفســهم واختيارهــم 

؟ عــىل ســبيل املثــال: هــل تحلــم بهــذه اللحظــة أن تحلــق بعيــدا بســفينة فضائيــة ؟؟ هــل تشــعر أنــك باألرجوحــة تصعــد لألعــىل ولألســفل؟؟ 

مــن الــوارد جــدا أن نخطــئ يف فهــم األطفــال وتقديــر مشــاعرهم لذلــك يتوجــب علينــا أن ننصــت جيــدا للطفــل ونكــون أكــ; مرونــة وانفتــاح 

لخيــارات األطفال وتفســ�اتهم.

ال تعتــرب هــذه الفعاليــة اختبــار نفــيس للطفــل  - بــل هــي وســيلة اليجــاد لغــة مشــرتكة للحديــث عــن املســائل الشــخصية والشــعورية؛ الهــدف 

منهــا هــو تحقيــق رفــاه الطفــل، وتحقيــق الط2نينــة لــه، هــي وســيلة إلظهــار القبــول األســايس مــ� نحــن عليــه يف مرحلــة معينــة مــن حياتنــا 

والتــي تشــكل نقطــة البدايــة ومنهــا ننطلــق نحــو التطويــر والتغيــ�.



أنـــــــــا و أنـــــــا أشارك:
للغة العربية وا�نجليزية

تأليف الشعر(بطاقات مغناطيسية)

بســيطة  قصيــدة  نكتــب  أن  هــو  الفعاليــة  هــذه  يف  هدفنــا 

(لكــن القصيــدة الحقيقيــة عــادة مــا تكــون أكــ; تعقيــدا حيــث 

ــراء  ــا الوصــف الغامــض وهــي مفتوحــة لتفســ�ات الُق يكــ; فيه

املختلفــة) 

يقــوم املعلــم بتحضــ� جمــل افتتاحيــة بســيطة (ســواء ¬ســاعدة 

الطــالب أو بعــدم مســاعدتهم) . مــن األمثلــة عــىل بعــض الجمــل 

ــا  ــا مندهــش» «أن ــا ســعيد» - «أن ــك  «أن ــة البســيطة تل االفتتاحي

تعبــان» (اســتخدام صفــات مختلفــة)

ــض  ــا ...  وبع ــان أن ــض األحي ــدأ ب « بع ــة تب ــة اىل جمل باإلضاف

األحيــان أنــا ......» ومجموعــة مــن البطاقات الصورية املغناطيســية 

ــالت،  ــائل مواص ــار ، وس ــه، خض ــل فواك ــة مث ــات مختلف ملجموع

ــخ ــية.... ال ــكال هندس ــة، أش ــة، أدوات منزلي ــات بري ــة، حيوان ــات أليف حيوان

كل طفــل يفكــر بذاتــه ويقــوم بتكويــن ٥ أســطر شــعرية عــن نفســه بحيــث تكــون األســطر الثــالث األوىل عبــارة عــن اختيــار صفــة مــع صــورة 

معينــة «عــىل ســبيل املثــال « أنــا فــرن عصبــي، أنــا نســيم لطيــف،  أنــا ورقــة فارغــة بيضــاء ، أنــا الســاعة ٧ صباحــاً». 

طبعــا الفــرن العصبــي غــ� موجــود وكذلــك النســيم اللطيــف والســلحفاة الخجولــة وبذلــك فــإن الطالــب يلصــق صفــات ومشــاعر ألشــياء غــ� 

برشيــة، وهــذا مــا يتضمنــه كتابــة القصائــد حيــث يتــم ترجمــة الواقــع مــن خــالل وجهــة نظــر غــ� مألوفــة وذلــك الســتحضار صفــات غــ� 

عاديــة ولرفــع التوقعــات ولتوســيع وجهــات النظــر

وبعدهــا يضيــف جملــة « بعــض األحيــان أنــا ...  وبعــض األحيــان أنــا ......»  بحيــث يكــون املعنــى متناقــض بــ� الجملتــ�  عــىل ســبيل املثــال: 

« أنــا صحــراء مدهشــة، يف بعــض األحيــان  أنــا حيويــة ويف بعــض األحيــان أنــا مضجــرة»

مــن خــالل قــراءة القصيــدة كاملــة فــإن شــخصية الشــاعر تظهــر ألن الصــور املختلفــة كلهــا تســاهم يف إظهــار امليــزات الفريــدة  للشــاعر وإذا 

¸ــت كتابــة القصيــدة بطريقــة جيــدة فإنهــا تكــون معــربة (وســيتمكن املعلــم الحســاس مــن انتهــاز الفرصــة لفهــم طالبــه بشــكل أفضــل) 

وبنفــس الوقــت ودون الحاجــة لكثــ� مــن الــرشح فــان القــارئ ســيبدأ بالتخيــل وفهــم الطالــب الشــاعر أكــ;. أنــا الســاعة ٧ صباحــا تعتــرب 

شــكال مختلفــا عــن « أنــا منتصــف النهــار» وتعربعــن انطباعــا مختلفــا عــن « أنــا منتصــف الليــل». 

إذا ¸ــت هــذه الفعاليــة باللغــة االنجليزيــة فإنهــا تعطــي الفرصــة لتعلــم الصفــات املختلفــة مثــل ( كبــ� – صغــ� – طويــل – قصــ� – جيــد 

وســيئ ....) والتــي بالعــادة مــن الصعــب جــدا تعلمهــا ألن الصفــات ليســت جــزءا مهــ� يف الجمــل ولكــن هــذه الفعاليــة بالتحديــد فإنهــا 

تشــجع األطفــال أكــ; لتعلــم صفــات ذات فروقــات دقيقــة يف املشــاعر.



إذا كانت الفعالية باللغة العربية فإن الطالب سيكون ¬قدورهم التعب� بطريقة أفضل رÊا بجمل أطول.

كل قصيده تصبح فن نظري إذا قام الشاعر بإضافة روايته الشخصية الخاصة مع إضافة األلوان والشخصيات والرسومات الفسيفسائية. 

كتابة القصائد ضمن مجموعات

Êكن كتابة القصائد عن أشخاص اخرين بشكل فردي أو ج�عي 

فــإذا كانــت الفعاليــة ضمــن مجموعــات فــإن 

إمكانيــة املناقشــة والجــدل تكــون ممكنــة 

وبذلــك فــإن الجميــع يجــد أن املهمــة ليســت 

ــوا  ــز الطــالب ليكون ــذي يحف ــر ال ــة، األم صعب

ــة.     ــة التعليمي ــيط� يف العملي نش

يتــم تنظيــم اللعبــة مــن خــالل جعــل الفريــق 

الثــاø يخمــن مــن هــو الشــخص املوجهــة لــه 

ــن  ــق أن يخم ــتطاع كل فري ــدة. إذا اس القصي

تخمــ� صحيــح فر¬ــا القصيــدة واضحــة جــدا 

وينقصهــا  القليــل مــن الغمــوض 

واذا كانــت تخمينــات كل الفــرق غــ� صحيحــة 

ــة جــدا وغامضــة  ــون صعب ــدة تك ــإن القصي ف

لذلــك يجــب مراعــاة كتابــة القصيــدة بدرجــة 



متوســطة الصعوبــة.

Êكــن أن يكــون هنــاك متابعــة فعالــة اذا تــم نســخ القصائــد عــىل ملفــات الحاســوب وبذلــك تصبــح مجهولــة (ال أحــد Êكــن لــه أن يتعــرف 

عــىل  القصيــده مــن قبــل الكتابــة أي بخــط اليــد) وÊكــن طباعتهــا عــىل أوراق مختلفــة  

مــن خــالل هــذه اللعبــة تحــاول معرفــة مــن هــو الشــاعر. كل العــب يقــرأ القصيــدة ويكتــب عــىل أســفل الورقــة اســم املؤلــف (هــذا التخمــ� 

يتــم يف الــرس بــدون أي نقــاش مــع االخريــن) ثــم يتــم طــي أســفل الورقــة ويتــم ¸ريرهــا اىل الالعــب االخــر الــذي بــدوره يقــوم بالتخمــ� 

أيضــا دون أن يــرى مــا كتبــه زميلــه قبلــه.

ــدد  ــد ع ــح الجــزء الســفيل وتفق ــوم بفت ــدوره يق ــذي ب ــي ال ــا الحقيق ــدة اىل مؤلفه ــة وتعطــى كل قصي ــف اللعب ــراءات تتوق ــد ٦ او ٧ ق بع

ــده. ــن قصائ ــدة م ــت كل قصي ــه تح ــ�ء املختلف ــة ذات األس âــراءة القا ــك بق ــة  وذل ــات الصحيح التخمين

إن هذه الفعالية تعترب ¸رين جيد ملعرفة االخرين وكيفية رؤيتهم لنا ومعرفة املميزات والتشابهات حتى االختالفات ب� األفراد.



أنــــــــــــــــــا و أنـــــــا أشارك    
فعاليات تسجيل الحضور

جميــع الطــالب لديهــم الحــق يف معرفتهــم وإدراك وجودهــم،  وهــذا يعنــي أخــذ تســجيل الحضــور يف عــ� االعتبــار و¸ييــز حضورهــم مــن 

عدمــه ويف حالــة غيــاب أحدهــم االستفســار والســؤال عــن ســبب غيابــه وهــذا يُحــدث تأثــ�ا يف نفــس الطالــب بحيــث أنــه يــدرك أنــه ليــس 

مجــرد رقــم.

ومــع وجــود العديــد مــن الطــالب الذيــن عانــوا مــن ظــروف غــ� ثابتــة (غامضــة) ومصــادر غــ� جديــرة بالثقــة فمــن املهــم أن نوفــر مصــادر 

ثابتــة وواضحــة ومنهــا تســجيل حضورهــم وذكــر اســ�ئهم ومعرفــة الطــالب الغائبــ� فبالتــايل يصبــح الطالــب مــدركا أن غيابــه عــن املدرســة 

أو املركــز ســيتم مالحظتــه مــن قبــل املعلــم وبقيــة الطــالب وأن هنــاك مــن يهتــم لغيابــه.

تســجيل الحضــور هــي الخطــوة األوىل للتواصــل مــع كل طفــل عــىل حــدى وهــي بالتــايل وســيلة قويــة حيــث أننــا نؤســس عالقــة حقيقيــة 

معــه

عمليا فإنه بإمكاننا أن نحول هذا الحضور القاتل إىل فرصة إلعطاء قيمة لكل طفل ضمن أجواء مشرتكة  

باالضافه اىل مىلء ورقة تسجيل الحضور فإنه بإمكاننا أن نحفظ مساحة عىل الحائط أو يف زاوية الغرفة ل: 

ملصق كب�يحتوي عىل أس�ء جميع الطلبة يف الصف• 

أو [وذج  ثال0 األبعاد مع أس�ء الطلبة• 

حيث يقوم الطالب بوضع عالماتهم أو بص�تهم املميزة فيها األمر الذي يجعل ¸ييز الطالب املوجود من الغائب أمرا واضحا   

أمثلة عىل هذه الخلفيات املميزة املرسومة عىل ملصق أو املصنوعة يف األبعاد الثالثية £كن أن يكون :

األشــجار :يختــار األطفــال  تســجيل حضورهــم أو غيابهــم مــن خــالل التفاعــل مــع رســمة الشــجرة فحــ� حضورهــم ســتكون بطاقــات • 

أســ�ئهم عــىل الشــجرة ويف حــال غيابهــم ســتكون بطاقــات أســ�ئهم عــىل الحشــائش تحــت الشــجرة (يفضــل اســتخدام أشــكال حيوانية 

ــة أكــ; بالنســبة لألطفــال وألن األوراق والفواكــه ال تتحــرك  ــات جذاب بــدال مــن أشــكال األوراق أو الفواكــه وذلــك ألن أشــكال الحيوان

وســيكون مــن غــ� املألــوف تحريكهــا ).

Êكنهــم أيضــا اســتخدام أي نــوع مــن املناظــر الطبيعيــة :مثــال منظــر البحــر،  فيســتطيع األطفــال أن يختــاروا حيوانــات أو نباتــات بحريــة • 

وكذلــك غواصــ� (غابــة – جبــل – أدغــال ....)

وسائل املواصالت الج�عية : كاملركبة واملنطاد والطائرة  • 

أو أي فكرة أخرى يرغب الطالب يف تصميمها.



أنــــــــــا أستطيع و أنــــــــــا أشارك 
لعبة مدير الجوقة

االنتباه – التأمل وتناسق الحركات

ــر   (أو  ــتثناء املدي ــري باس ــكل دائ ــون بش ــيقية ويجلس ــة موس ــاء يف جوق ــب دور أعض ــارك� بلع ــع املش ــوم جمي ــة يق ــذه الفعالي ــن ه ضم

املستكشــف املوهــوب) الــذي ســيقوم بالخــروج مــن الغرفــة والعــودة إليهــا ليكتشــف مــن هــو مديــر الجوقــة (وهــو الطالــب الــذي يصــدر 

الحــركات الجســدية)

ــيلعب دور  ــذي س ــىل الشــخص ال ــم ع ــ� بينه ــاق في ــة الطــالب باالتف ــوم بقي ــة يق ــة الصفي ــر املستكشــف خــارج الغرف ــاء تواجــد املدي أثن

مديــر الجوقــة وإذا كانــت املجموعــة كبــ�ة فالطالــب الــذي يلعــب دور « املــراَه» غالبــاً ســيكون هــو الشــخص الــذي يجلــس أمــام املديــر أو 

املستكشــف املوهــوب والــذي Êكنــه أن يقلــد جميــع حركاتــه. 

يبــدأ مديــر الجوقــة بــإدارة الفرقــة املوســيقية بحركــة واحــدة (عــىل ســبيل املثــال : يبــدأ بالتصفيــق) ويكررهــا عــدة مــرات وبعدهــا يتــم 

تقليــد الحركــة مــن قبــل الالعبــ� االخريــن ¸امــا كــ� قــام بعملهــا مديــر الجوقــة.

يدخــل املديــر املستكشــف إىل داخــل الغرفــة ويحــاول التعــرف عــىل قائــد الجوقــة خاصــة عندمــا تتغــ� الحركــة (كل دقيقــة). عــىل الالعبــ� 

أال يقومــوا بالتحديــق بقائــد الفرقــه ألنهــم إذا فعلــوا ذلــك ســيتم كشــفه ولكنهــم يف الوقــت ذاتــه عليهــم أن ينتبهــوا ألوامــره ويغــ�وا الحركــة 

برسعــة وخفــة ¬جــرد اقــرتاح حركــة جديــدة.  

س�بح املدير املستكشف إذا ¸كن من التعرف عىل مدير الجوقة (لذلك يقوم باختيار ثالث أس�ء من ضمن الالعب�)

إن هذه اللعبة تنمي االنتباه والتأمل والتنسيق وكذلك اإلبداع يف اخرتاع أصوات وحركات جديدة.

إن هــذه اللعبــه تعتمــد عــىل « التقليــد» وهــي قــدره أساســية نســتخدمها جميعنــا للتعلــم (فنحــن نقلــد حــ� نتعلــم كيــف [ــيش وكيــف 

نتكلــم). كــ� أنهــا تعطــي الفرصــة للتالميــذ الذيــن لديهــم تأخــر يف التعلــم للقيــام بــدور فعــال وإظهــار قــدرات يغفــل عنهــا نظــام التعليــم 

التقليــدي ومــن هــذه القــدرات (الرسعــة – تنســيق الحركــة – الشــعور بفرصــة املشــاركة – اإلنتبــاه لعــدم تغيــ� الحركــة حــ� يقــوم املديــر 

بالنظــر اليــك).



أنـــــــــا و أنـــــــا أشارك            
الدمية الورقية

دمية ثالثية ا�بعاد
فعاليــة الدميــة الورقيــة أو كــ� يطلــق عليهــا البعــض اســم اللعبــة الورقيــة هــي فعاليــة ثالثيــة األبعــاد، وهــي فعاليــة تعطــي الطالــب فرصــة 

لوضــع هويتــه وشــخصيته أثنــاء تصميمهــا كــ� وأنــه بإمكانهــا أن تكــون الوســيط الــذي  يتحــدث نيابــة عــن الطفــل.

 إن عمليــة صنــع الدميــة أو اللعبــة الورقيــة هــو أســهل بكثــ� مــن الدميــة الق�شــية أو تلــك املصنوعــة مــن املــواد البالســتيكية املكــررة وحتــى 

يتســنى لنــا الحفــاظ عليهــا لوقــت أطــول فيجــب أن نغلفهــا برشيــط  بالســتي/ الصــق شــفاف. 

ــكل األطفــال مــع وجــود بعــض الصفــات املميــزة مثــال أن يقــرر الطالــب أن يكــون شــعر  إن التصميــم األســايس Êكــن أن يكــون موحــدا ل

ــوان. ــد األل ــون واحــد أو متداخــل وعدي ــال أو قصــ�ا – أملس(ناعــم) أو مجعــد ذو ل ــة طوي الدمي

إن الدمــى الورقيــة مفيــدة يف تعليــم اللغــات خاصــة لألطفــال الصغــار لتعليمهــم املصطلحــات العامــة عــن الفصــول وعــن التسلســل وهكــذا 

أمــا بالنســبة للطــالب األكــرب عمــرا فإنهــا مفيــدة لتعليمهــم اللغــات األجنبيــة. فالدمــى الورقيــة كفيلــة بتوفــ� أجــواء املحادثــة (أســئلة وأجوبــة 

– نشــاطات يوميــة – تسلســل وأحــداث – مســتقبل ....) وهــذه الدمــى تســاعد يف توفــ� أجــواء جيــدة للقــراءة والكتابــة  



عــىل ســبيل املثــال باإلمــكان كتابــة بطاقــة هويــة بســيطة للدمية 

وهــذا بــدوره يتطلــب مــن الطفــل القــراءة والكتابــة لتعبئــة مــا 

ــة االســم األول واســم  ــه حيــث يقــوم كل طفــل بكتاب طلــب من

العائلــة الوهمــي للدميــة بالإلضافــة اىل مالمــح الشــخصية عــىل 

بطاقــة الهويــة

كذلــك فــإن بعــض املعلومــات Êكــن أن تضــاف للعائلــة الوهمية 

للعبــة الورقيــة كأن يقــرر الطالــب أيــن تعيــش الشــخصية 

ــات واذا  ــزل ..) وأن يقررالهواي ــوان – طبيعــة املن ــدة – العن (البل

كان للدميــة أصدقــاء- حيوانــات – حاســوب وإن كانــت الدميــة 

تســافراو تحــب القــراءة كثــ�ا وهكــذا .

إن مالمــح الشــخصية Êكــن أن تحــوي ألبــوم صــور مــع مقتطفــات صغــ�ة تحــت كل صــورة (والتــي مــن املمكــن أن تكــون صــورة أو قطعــة 

مــن مجلــة) أو حتــى مذكــرات (ولكــن ذلــك قــد يكــون معقــد بعــض الــيشء).إن كل طالــب ســوف يهتــم بدميتــه فيتــم اختيــار ثيــاب مالâــة 

للفصــل أو ملناســبة مــا.

 

خزانة املالبس يتم اختيارها من ضمن قاâة وبذلك عىل الطالب أن يكتبوا املعلومات عىل طلب الرشاء ([وذج الطلبية) 



أنـــــــــا وأنـــــــا أشارك           
الدمى                       

الدمــى بشــكل عــام وتلــك املصنوعــة يدويــا عــىل نحــو خــاص هــي أشــبه بالخلطــة الســحرية، فبــدون وعــي صانعهــا فالدمــى غالبــا مــا تأخــذ 

صفاتــه فتتحــدث باســمه وتتــرصف مثلــه أيضــا. 

باإلمــكان تصنيــع الدمــى يف أشــكال مختلفــة و¬ــواد متنوعــة ولكــن املعجــون الورقــي (بيــرب ماشــيه) قــد أعاننــا عــىل إيجــاد دمــى قويــة ذات 

وزن خفيــف باســتخدام مــواد ليســت باهظــة الثمــن ويف متنــاول اليــد.

ملجــرد كــون الدمــى قــادرة عــىل التعب�عــن شــخصيات مختلفــة فإنهــا مثــ�ه لإلعجــاب واإلنتبــاه، باإلمــكان اعطاؤهــا شــخصية ومشــاعر وقــوة 

وضعــف كــ� باإلمــكان خلــق تفاعــل معهــا أيضــا حيــث تعتــرب الدميــة وســيط فعــال للتواصــل مــع الطــالب بخاصــة مــع األطفــال الذيــن 

لديهــم صعوبــات يف بنــاء عالقــات مــع الكبــار.

كــ� وأن بإمــكان املعلــم تصحيــح أخطــاء الطالــب التــي لهــا عالقــة باملــادة التعليميــة بالتوجــه اىل دميتــه ومخاطبتهــا فبالتــايل Êكــن للطفــل 

أن يتعلــم مــن دميتــه وأن يعلمهــا.

£كــن للدمــى أن تصبــح  مــادة انتقاليــة £ــرر األطفــال مشــاعرهم مــن خاللهــا عــىل ســبيل املثــال تســاعد الدمــى األطفــال ذوي صعوبــات 

التعلــم والذيــن ال يســتطيعون إظهــار مشــاعرهم ودوافعهــم عــىل الحديــث بــدون الشــعور بعــدم الثقــة والذنــب .

عندمــا يســتخدم األطفــال الدمــى فــإن هــذه األدوات تصبــح ¬ثابــة مــواد انتقاليــة يقــوم األطفــال مــن خاللهــا بتمريــر مشــاعرهم وعواطفهــم 

وتعيــ� القوانــ� عــىل ســبيل املثــال إذا عــا9 الطفــل مــن رصاعــات قويــة ومشــاكل يف حياتــه فمــن الســهل عليــه أن يجعــل الدمــى تتحــدث 

نيابــة عنــه بــدل ان يتحــدث عــن ذلــك بنفســه كــ� وأنــه إذا اســتعمل الطفــل تعبــ�ات عنيفــة ومســيئه ومهينــة مــن خــالل دميتــه فبذلــك 

يكــون لدينــا فكــرة عــن عاملــه املخفــي.  

Êكــن للدمــى أن تصبــح مركــز اهتــ�م ألن الدمــى تظهــر العالقــات بشــكل شــفاف أكــ; وتظهــر العــاØ الحقيقــي للطفــل وتزيــد مــن تحفيــز 

األطفــال .

ــد مــن حــس االنتــ�ء للمجتمــع مــع الشــعور باإلســتمتاع  ــذي يزي إن تواجــد الدمــى يخلــق أرض مشــرتكة بــ� األطفــال والبالغــ� األمــر ال

ــداع . واإلب

 

ــا  ــا له ــي نضيفه ــخصية الت ــا والش ــا به ــي نصنعه ــة الت ــو الطريق ــم ه ــا امله ــى أو الدرام ــرسح الدم ــا ¬ ــى ال يربطن ــ� بالدم ــرد التفك إن مج

ــا. ــي نزينه ــوارات االت واإلكسس

مبدئيــا Êكــن تحريــك الدمــى أمــام األطفــال بإظهــار اليديــن اللتــ� يتــم ادخالهــ� بداخــل رأس وجســم اللعبــة دون الحاجــة إلخفــاء ذلــك 

ألنــه حتــى حــ� يــرى األطفــال أن الدمــى يتــم تحريكهــا مــن قبــل شــخص اخــر إال أنهــم يظلــوا مبهوريــن بهــا لكونهــا  تتحــرك وتتحــدث 

وكأنهــا كائــن بــرشي حــي.

ــا أن نطلــب مــن األطفــال اعطاؤهــا  إذا قــام األطفــال بعمــل الدمــى خاصتهــم فســوف يحتفظــون بهــا ألن الدمــى يشء ìــ� لهــذا ال Êكنن

ثــل  للمجموعــة او للصــف . لذلــك عــىل البالغــ� أن يجهــزوا الدمــى لــكل مركــز (مدرســة او روضــة) ومــن املهــم إنتــاج مجموعــة مــن الدمــى̧ 



الشــخصيات الســيئة والجيــدة ليتســنى لجميــع األطفــال اســتخدامها والتعبــ� عــ� يجــول بخاطرهــم بحريــة وشــفافية.

ولتعزيز مفهوم تقبل املشاعر عىل اختالفها. 

 عمل دمى الرأس باستخدام املعجون الورقي (بيرب ماشيه)  

ــا  ــن كونه ــة ولك ــى املثالي ــت بالدم ــي ليس ــون الورق ــى املعج ان دم

مصنوعــة يدويــا يجعلهــا مميــزة . كــ� أن وجــود النتــوءات والتجاعيد 

واألجــزاء الغــ� متســاويه يزيــد مــن كونهــا دميــة حقيقيــة.

 

نبدأ بإعادة تكرار املواد (الخاصة بكل لعبة)

رأس أنبوبة يالستيكية • 

أجزاء(قطع) من ورق مقوى إلظهار ميزات الشكل  • 

صمغ سائل • 

ورق الصق  • 

ألوان لطالء الوجه • 

صوف أو فرو لعمل الشعر                                         • 

ق�ش لتزي� الفستان • 

الخطــوة األوىل:نصنــع قاعــدة رأس الدميــة 

ــة البالســتيكية،  مــن الجــزء االول مــن األنبوب

الزجاجــة (رقبــة  نقــص ١٠/٩ مــن فتحــة 

ــة)   الدمي

الخطــوة الثانيــة : نبــدأ باألجــزاء البــارزة مثــل 

ــ�  ــان صانع ــ� الكب�ت ــ� واألذنت ــف الكب األن

ــت  ــوى املثب ــورق املق ــن ال ــكل م ــك هي بذل

ــتخدام الســائل الالصــق.   ــة باس ــىل األنبوب ع

الخطــوة الثالثــة : نبــدأ بتثبيــت قطــع الجرائــد املبللــة بالســائل الالصــق عــىل رأس اللعبــة بــكل االتجاهات.نثبتهــا بلطــف مــن دون ان نــرتك 

فقاعــات هوائيــة.

 الخطوة الرابعة : نرتك رأس اللعبة معلقا عىل عصا ل/ ال تلمس أي سطح ملدة ليلة واحدة ليجف (لكونه هش يف الساعات االوىل).

الخطوة الخامسة: بعد أن يجف رأس اللعبة نقوم باستخدام األلوان املائية إلعطاء لون يشبه لون جلد االنسان.

الخطــوة السادســة: يتــم اســتع�ل قطــع مــن األقمشــة لتفصيــل ثــوب خــاص للدميــة مــع مراعــاة أن يكــون الثــوب املصمــم فيــه مســاحة 

كافية إلدخال اليد لتحريك الرأس.     





أنــــــــــــــــــا
أستطيع



أنـــــــــا أستطيع- الحساب             
ا�حجار المسطحة – الحساب 

التعلم عن الكميات 
ــة لهــذا النشــاط  ــة. املــواد املطلوب ــة بســيطة تعتمــد عــىل اســتخدام الحجــارة املســطحة والتــي تســاعد عــىل تعلــم مفهــوم الكمي الفعالي

الحجــارة املســطحة فقــط (وعددهــا يعتمــد عــىل الكميــة التــي نريــد أن نعلمهــا) باإلضافــة إىل األلــوان وقلــم وورقــة.                          

ــن  ــار- م ــذه األحج ــا ه ــرت عليه ــي ظه ــ�الت الت ــع االحت ــا لجمي ــات جانب ــذ املالحظ ــوا بأخ ــم يقوم ــواء ث ــار يف اله ــالب األحج ــي الط يرم

هــذه املالحظــات إذا كانــت الحجــارة ملونــة أوغــ� ملونــة .

ــيشء  ــاج ل ــث ال تحت ــهلة حي ــة س ــارات (مهم ــع الخي ــن جمي ــطحة ضم ــارة املس ــدد الحج ــة ع ــا كتاب ــات أيض ــذه املالحظ ــن ه ــن ضم وم

ــة  ــة واخــر للجه ــة امللون ــز للجه ــا عــىل الطــالب أن يعطــوا رم ــب) وبعده ــا الطال ــي يتعلمه ــام األساســية الت ــد وهــي مــن امله ســوى الع

الرماديــة ويف النهايــة فقــط يطلــب منهــم اســتخدام رمــز موحــد وهــو مــا يتــم اســتخدامه الحقــا. 

أمــا بالنســبة للطــالب مــن ذوي صعوبــات التعلــم فيجــب أن نســتخدم الطــرق البســيطة بــدون اتخــاذ أي اســتنتاجات ألنهــم ســيحتاجون 

ــم يف حفــظ االشــياء. ــك مــن خــالل عادته ــم وذل ــد طلــب منه ــذي ق ــيشء ال ــة ال ــم ومعرف اىل فه



ــال مــع اســتخدام 6 مــن الحجــارة املســطحة :  6  ــارات عــىل ســبيل املث ــع الخي ــة جمي ــوا مــن رؤي ــى يتمكن ــاود الطــالب القرعــة حت يع

ملونــة + 0 حجــارة ملونــة – 1+5 - 2+4 -3+3 - 4+2 -5+1 – 6+0 

فان الكمية ال تتغ� وهذا يعترب يش مهم لتعلم عملية الجمع وهو يعترب أسلوب اكتشاف يتم من قبل الطالب أنفسهم 

إعطــاء الطــالب مســاحة  للعــب بــاألدوات واملــواد ال يعتــرب مضيعــة أو هــدر للوقــت إذا مــا صــب ضمــن الهــدف التعليمــي عــىل العكــس 

بــل هــي تعــزز االستكشــاف املســتقل لديهــم كــ� وأنهــا تخفــض مــن التوتــر.

 
Êكــن أن يقــوم الطــالب أنفســهم بتلويــن هــذه الحجــارة املســطحة وÊكــن اســتخدامها كقطــع فسيفســاء لعمــل أشــكال تقــذف يف لعبــة 

لحجلة. ا

اذا استحدمنا 10 من االحجار املسطحة Êكننا بسهولة تعليم الطالب العرشة (5+5-6+4-7+3-8+2-9+1-10+0)

والتي هي رضورية لكل عملية حسابية وخصوصا عمليات الجمع والطرح 



أنـــــــا أستطيع: للغة العربية وا�نجليزية
ألعاب المنطق : فهم المقروء

تعترب ألعاب املنطق وسيلة تعليمية فعالة ومحفزة للطالب عىل القراءة. 

هــذا النشــاط عبــارة عــن خلــق نــص بســيط ممتــع رشط أن يكــون هنالــك شــيئا ال بــد مــن اكتشــافه (لغــز) ويجــب عــىل الطــالب حلــه (Êكــن 

ايضــا أن نقــول عنهــا امللفــات التحقيقية) 

العنارص األساسية:

عنوان  . ١

أربع صور . ٢

ثالث جمل بسيطة. ٣

سؤال (لالستنتاج املنطقي). ٤

    مثال عىل النوع االسايس : املعلم (األستاذ)

 

         

  TIM   تيم    RON  رون KEN ك�    DAN   دان    

أستاذي لديه قبعة

أستاذي لديه نظارات

أستاذي لديه لحية

من هو أستاذي ؟؟؟

الجواب:ك� 

مالحظــة: إن الجمــل الثالثــة هــي جمــل مكــررة وبذلــك فهــي مطمئنــة لــكل طالــب لديــه صعوبــات يف القــراءة كــ¡ أن جميــع الجمــل 

  èــدات أكــ ــات وتعقي ــة ألن الجمــل الســلبية تعطــي صعوب إيجابي

	

 !Lucia	Biondelli	and	Daniele	Bianchi		for	EducAid	NGO,	Italy	–	The	DIAMOND	KITE	Project	FILES			(2015)	
The	Active	Education	Approach	for	Full	Inclusion	in	the	Social-Educational	Field	

	

مشروعالطائرةالورقیةالماسیة
نھج التعلیم النشط لتعزیزالتعلیم لا جامع في المیدان

التعلیمي اإلجتماعي-

التعلیم في حاالت الطوارئ
أـنــــــا أستطیع  : للغة العربیة 	واإلنجلیزیة

																									
ألعاب المنطق  : فھم 	المقروء

	
تعتبر ألعابالمنطقوسیلةتعلیمیة فعالةومحفزةللطالبعلىالقراءة.

هذاالنشاطعبارةعن خلق نصبسیط ممتعشرطأنیكونهنالك شیئا البدمناكتشافه (لغز  ( و یجب علىالطالبحله
( ی مكنایضا أننقولعنها 	الملفاتالتحقیقیة)

	
	العناصراألساسیة
1. 	عنوان     
2. أ 	ربعصور
3. 	ثالثجملبسیطة
4. سؤال ( لالستنتاج 	المنطقي)

	
	

 				مثالعلىالنوعاالساسي : المعلم ( األستاذ)
 
	
	 

 

										

	

          DAN   دان                        KEN رون                        كین  RON                         تیم   TIM		 
 
 
 

	أستاذيلدیھقبعة

أستاذي 	لدیھنظارات

	أستاذيلدیھلحیة

من ھو أ ستاذي 	؟؟؟

	الجواب:كین
مالحظة: إنالجملالثالثةهيجملمكررةوبذلكفهيمطمئنةلكلطالبلدیهصعوباتفيالقراءةكماأنجمیعالجملإیجابیة

ألنالجملالسلبیةتعطيصعوباتوتعقیداتأكثر
	
	
	
	
	

 



أمثله أخرى 

العنوان:لقد فقدت قطتي

ارسم أربع قطط تكون فيها الخصائص املوجودة يف النص واستثني خصلة واحدة كل مرة

لقطتي ذنب طويل جدا

لقطتي بقعة سوداء

لقطتي ميدالية صغ�ة

هل رأيت قطتي ؟ 

مالحظه :جميع هذه الجمل هي جمل إيجابية (إن استع�ل عبارة «قطتي مشاكسة» سوف يزيد من صعوبة الحل)  حيث أن تجنب 

استع�ل العبارات والجمل السلبية يجذب الطالب أك; وخاصة يف موضوع الحيوانات. 

 

éالعنوان :لقد فقدت كر

ارسم أربع كرات تكون فيها الخصائص املوجودة يف النص واستثني خصلة واحدة كل مرة

كرù لونها برتقايل

كرù صغ�ة

كرù ليست مخططة

هل رأيت كرù ؟؟

العنوان: رياضتي املفضلة

ارسم أربع رسومات أللعاب رياضية أو رموز تكون فيها الخصائص املوجوده يف النص واستثني خصلة واحدة كل مرة

رياضتي املفضلة تلعب بوجود فريق

رياضتي املفضلة تلعب بالكرة

رياضتي املفضلة تلعب يف الخارج

ما هي رياضتي املفضلة ؟؟؟  

مالحظــة : إن معظــم ألعــاب املنطــق تتــم مــن خــالل الكتابــة وال تحتــاج اىل رســومات لحلهــا إال أنــه يجــب األخــذ بعــÊ االعتبــار رضورة 

رســم العنــارص املرجعيــة يف صــور وتســميتها عندمــا ال يكــون ســهال ëييزهــا عــىل الطــالب.



أنـــــــا أستطيع : الحساب
الملفات المنطقية 

تعترب امللفات املنطقية وسيلة تعليمية قادرة عىل تحفيز الطالب عىل القراءة وإيجاد األجوبة الصحيحة والتي Êكن أن تنقح القواعد الحسابية.  

القواعد الرئيسية :

العنوان • 

رباعية األرقام• 

ثالث جمل بسيطة• 

سؤال (الستنتاج منطقي)  • 

مثال عىل ذلك : لنأخذ عمر سايل

عمر سايل عدد فردي

عمر سايل أك; من ١٢

عمر سايل أقل من ١٨

كم عمر سايل ؟؟

الجواب سايل عمرها ١٣ 

 

لعبة كرة السلة

النتيجة النهائية أك; من ٧٠

النتيجة النهائية هو رقم زوجي

النتيجة النهائية هي من مضاعفات الرقم ٩

ما  هي النتيجه النهائية ؟؟

الجواب : النتيجة النهائية  ٨١ 



أنـــــــا أستطيع: للحساب وللغة العربية 
وا�نجليزية 

اللوتو
اللغز الذي يحل نفسه بنفسه 

ــاه والتــي Êكــن أن  تعتــرب لعبــة اللوتــو مــن أدوات التعليــم التــي تحتــاج إىل تخطيــط دقيــق إلظهــار قــدرات الطــالب عــىل الرتكيــز واإلنتب

تســتعمل بعــد ذلــك بشــكل مســتقل مــن قبلهــم. 

 

تحتــوي لعبــة اللوتــو عــىل جزئــ� الجــزء األول: وهــو عبــارة عــن لوحــة مجــزأة اىل مربعــات صغــ�ة والجــزء الثــاø عبــارة عــن بطاقــات مربعــة 

تكــون يف متنــاول يــد الطالــب (غالبــا مــا يكــون عــدد البطاقــات مســاوي لعــدد املربعــات يف اللوحــة ولكــن أحيانــا قــد يقــرر املعلــم بإعطــاء 

بطاقــات زيــادة).

عــىل الطــالب أن يقومــوا ¬طابقــة األشــكال بــ� البطاقــات التــي بــ� أيديهــم مــع املربعــات يف اللوحــة . بعــد مطابقــة األشــكال فإنــه ¬جــرد 

قلــب كل بطاقــة عــىل الجهــة الثانيــة ينتــج صــورة كاملــة لحيــوان أو نبــات أو  أي صــورة أخــرى يقــرر املعلــم اســتع�لها.

و¬جــرد وضــع جميــع البطاقــات عــىل اللوحــة يبــدأ الالعــب بعمليــة التصحيــح الــذاù والتــي تتــم بقلــب البطاقــات لتفقــد إذا مــا كانــت 

ــة واملوجــودة عــىل ظهرهــا أم ال.  ســتعطي الصــوره املطلوب

لعبــة اللوتــو األساســية تعتمــد عــىل قــدرات القــراءة والرتكيــز واالنتبــاه والقــدرة عــىل املالحظــة و¸ييــز األشــياء الصغــ�ة ¸امــا كــ� نجــد يف 

الكتابــة معلومــة صغــ�ة مثــل التمييــز بــ� صعــود الحــرف أو نزولــه ومــا بــ� كتابتــه مــن اليمــ� أو مــن اليســار فهــذه املهــارات جميعهــا 

¸كــن الطالــب مــن ¸ييــز الحــروف عــن بعضهــا البعــض. 



إن صعوبة هذه اللعبة تعتمد عىل ما ييل :

عدد املربعات (أك; من ٩ تعترب ليست سهلة واك; من ١٦ تعترب صعبة نوعا ما)• 

ــة •  ــاط مختلف ــ� أ[ ــات ب ــن العالق ــهل م ــون أس ــب تك ــابهة يف األغل ــات املتش ــات واملربع ــة (البطاق ــات واللوح ــ� البطاق ــال ب االتص

ــ�ه) ــا وغ ــابية ونتائجه ــات حس ــتخدام عملي كاس

املحتوى الحقيقي للبطاقات (إن التحليل العلمي للجهاز الهضمي بالطبع يعترب أك; تحدي من تجميع صورة كرة)• 

املستوى األول والثاø والثالث من لعبة اللوتو :

تعترب هذه اللعبة وسيلة تعليمية وال تشبه األلعاب الشعبية األخرى ولكنها تتشارك معها يف أهمية الرتكيز واملتعة أثناء اللعب أيضا.

إن التدريــب بهــدف الرتكيــز يتــم بشــكل أفضــل إذا تدرجنــا مــع الطــالب مــن املســتوى األول (األســهل) اىل املســتوى الثالــث األكــ; صعوبــة 

مــع األخــذ بعــ� االعتبــار االختالفــات البســيطة. 

إن التحــدي يظهــر خــالل املهــ�ت الصعبــة ولكــن الطــالب مــن ذوي صعوبــات التعلــم يشــعرون باالطمئنــان أكــ; إذا مــا بــدؤوا باللعــب عــىل 

لــوح مألــوف مــع صــور قــد راهــا بشــكل مســبق.

إن هــذا النــوع مــن الفعاليــات يســاعد يف تحليــل االختالفــات املتنوعــة ¬عنــى اخــر إذا كانــت الخطــوة األوىل تعليــم الطفــل القــدرة عــىل فهــم 

اليمــ� مــن اليســار وفــوق وتحــت والخطــوة الثانيــة Êكنهــا أن تضيــف اختــالف األشــكال واأللــوان وتحفيــز قــدرات أخــرى مثــل املالحظــة 

لتمييز  وا

              صوره ١١ البيضه تفقس        ١٢ البيضة والدجاحة  الصوره

  



-صورة ١٣  البيضتان تفقسان 

كيفية عمل لعبة اللوتو     

قــد تحتــاج إىل بعــض الوقــت لتصميــم لعبــة اللوتــو وهــي تعتــرب أســلوب تعليمــي اقتصــادي يف حــال تــم عملهــا وتغليفهــا بــورق الشــفاف 

الالصــق بحيــث باإلمــكان إعــادة اســتخدامها مــرارا وتكــرارا مــن قبــل الطــالب إمــا عــىل شــكل عمــل ج�عــي أو فــردي.

 

بالنسبة لألطفال فهم يف األغلب Êيلون إىل قلب البطاقات يف النهاية ألنهم يحبون رؤيه اللغز مكتمل ومتمثل أمام أعينهم.

لعبة اللوتو اليدوية   
Êكن رسمها باستخدام : 

أقالم رصاص ملونة • 

crayons  اقالم تلوين • 

أقالم ملونة ذو أطراف مدببة • 

رسومات • 

ويتم ترتيبها باستخدام :

فن الكوالج (وهو فن تجميع القصاصات والصاقها عىل قطعة من الورق)• 

امللتينة الالصقة• 

ــن  ــات م ــص البطاق ــم ق ــم يت ــن ث ــاد والقياســات وم ــيل األبع ــل لوحــان مت�ث ــم عم يت

ــف.   ــىل الخل ــز ع ــم إلصــاق صــورة اللغ ــد أن يت ــط بع ــواح فق إحــدى األل

ــون واحــدة  ــث تك ــا البعــض بحي ــوق بعضه ــا ف ــق حــ� وضعه ــواح أن تتطاب ــىل األل ع

وجههــا لألعــىل واألخــرى لألســفل (عــىل خلفيــة اللوحــة توضــع اللوحــة التــي يــراد قصهــا اىل بطاقــات – وهــي التــي ســتعطي صــورة اللغــز 

ح� قلب اللوح  

لعبة اللوتو بالكمبيوتر 
مــن الســهل عمــل لوتــو باســتخدام برامــج بســيطة مثــل «الــوورد» باســتخدام األشــكال والصــور وباإلمــكان عمــل سلســلة مــن اللوتــو املحســنة 

وأيضــا اللوحــان بســهولة يف حــال معرفتــك بالنمــوذج.



أنـــــــــا أستطيع- اللغة العربية والحساب
الصندوق السري

أستطيع التعرف عىل ذلك الشكل 

الصنــدوق الــرسي هــي لعبــة تحزيــر حيــث يتــم إعطــاء كل طالــب صــورة لشــكل معــ� (شــكل هنــديس، شــكل حــرف، أرقــام، الــخ..) وعــىل 

الطالــب اســتخراج املجســم املطابــق للصــورة مــن الصنــدوق دون رؤيــة مــا بداخلــه وفقــط باســتخدام حاســة اللمــس. ¸نــح هــذه الفعاليــة 

الطــالب املقــدرة عــىل تكويــن صــور ذهنيــة وترجمــة رمزيــة لألشــكال اىل مجســ�ت مــن خــالل حاســة اللمــس .

يتم تدريب األطفال عىل :

التعرف عىل األشكال املختلفة.• 

التمييز ب� األشكال (عىل سبيل املثال األشكال الحقيقية لألبجدية وليس فقط صورة األحرف)• 

التمييــز بــ� املواقــع بــ� األشــكال (عــىل ســبيل املثــال املثلــث املوجــود عــىل الجهــه اليمنــى ال يشــبه املثلــث املوجــود عــىل الجهــة • 

اليــرسى) 

مقارنه الصور العقلية ثالثية األبعاد مع الصور ثنائية األبعاد • 

اختيار الصورة ثنائية األبعاد االك; مالâة من ب� األشكال األخرى• 

الصندوق الرسي األسايس

هــو صنــدوق مصنــوع مــن ورق مقــوى مــع ثــالث فتحــات عــىل 

الجوانــب.

يقــوم الطفــل بالجلــوس بجانــب الصنــدوق واضعــا كلتــا يديــه يف 

ــز  ــه ألن الرتكي فتحــات الصنــدوق (ال Êكــن للطفــل أن يــرى يدي

يكــون عــىل حاســة اللمــس)

ــة  ــار بطاق ــذ بإظه ــى أحــد التالمي ــم أو حت ــوم األســتاذ / املعل يق

ــن  ــوش م ــاد  –Êكــن عمــل النق ــه األبع ــات الصــور ثالثي (كبطاق

سالســل مــن الخــرز – االســفنج – ورق الرمــل – القصديــر –

ــث أو  ــبه املثل ــكال يش ــج ش ــا أن تنت ــب وÊكنه ــاط – الخش املط

ــريف) ــكل زخ ــى ش ــة أو حت ــروف األبجدي ــد الح ــرة أو أح الدائ

وبذلــك يتســنى للطفــل ملســه والبــدء بتكويــن صــورة ذهنيــة ملــا 

هــو قــادر عــىل ملســه وليــس رؤيتــه.

ــي يف  ــاد الت ــة األبع ــن أن تشــبه صــور ثالثي ــي Êك ــدوق والت ــوق الصن ــاد ف ــة األبع ــوي عــىل صــور ثنائي ــات تحت ــم بوضــع بطاق ــوم املعل يق

ــي يلمســها. ــا تشــبه الصــورة الت ــي يظــن انه ــار الصــورة الت ــوم باختي ــات ويق ــذه البطاق ــل له ــدوق،  ينظــر الطف الصن



مــع األطفــال الصغــار أو ذوي االحتياجــات الخاصــة Êكننــا اســتبدال الصــور ثالثيــة األبعــاد بوضــع أشــياء معروفــة يف داخــل الصنــدوق عــىل 

ســبيل املثــال وضــع تفاحــة وبذلــك فــان فقــط صورتــان (أســهل للتعــرف) يتــم عرضهــا عــىل الطفــل وبذلــك نقلــل مــن الخيــارات والصعوبــة.

انا استطيع – الصندوق الرسي للرياضيات

من املمكن استخدام الصندوق الرسي ملادة الرياضيات لتدريب الطالب عىل كل من:

عد الكميات • 

إعادة الكميات اىل أرقامها • 

إعادة الكميات اىل اإلرقام يف كال النظام� االرقام املستعملة يف اللغة االنجليزية وايضاً يف اللغة العربية• 

مقارنه الكميات • 

حساب العمليات البسيطة • 

: Ìيقوم املعلم بتحض

بطاقات ثالثية األبعاد مع وجود ثالث أشكال Êكن عدها من خالل اللمس• 

بطاقتــان ثنائيــة األبعــاد مــع وجــود أشــكال (تشــبه البطاقــات ثالثيــة األبعــاد املوجــودة يف داخــل الصنــدوق) أو مــن خــالل الرقــم الــذي • 

Êكــن مشــاهدته ومقارنتــه مــع الصــورة الذهنيــة

البطاقات ثنائية األبعاد تشبه البطاقات ثالثية األبعاد ولكنها ليست ذاتها 

ــ�م  ــتمتاع واإلهت ــد االس ــك يزي ــة وبذل ــم يف املدرس ــا ألصدقائه ــم عمله ــهم Êكنه ــال أنفس ــا واألطف ــن اخرتاعه ــات Êك ــإن البطاق ــع ف بالطب

ــة. بالفعالي
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             أنـــــــــا أستطيع، أنـــــــــا أشارك: للغة 
العربية واالنجليزية والحساب

البطاقات الصغيرة ومهمة البحث
هــي لعبــة بســيطة وســهلة جــدا باإلمــكان تنفيذهــا مــن قبــل الطالب أنفســهم، 

يتــم إعــداد اللعبــة مــع الصــف بأكملــه ولكــن اللعــب يكــون بشــكل فــردي مــع 

الطــالب (جميــع الطــالب يلعبــون يف نفــس الوقــت). تعتــرب هــذه اللعبــة مــن 

ألعــاب «أنــا أســتطيع» ألن كل طفــل يســتخدم مهاراتــه ولكنهــا أيضــا « فعاليــة 

مشــاركة» وباإلمــكان اســتخدامها كأداة لفحــص ج�عــي. 

 

إن املــواد املطلوبــة لتنفيــذ الفعاليــة بســيطة وÊكــن إعــادة اســتخدامها 

ألهــداف مختلفــة. يتــم توزيــع مجموعــة كبــ�ة مــن البطاقــات (١٠٠ بطاقــة أو 

أكــ; عــىل الطــالب) ويطلــب املعلــم منهــم كتابــة عنــرص واحــد عــىل كل بطاقــة 

(كلمــة واحــدة – رقــم واحــد – صــورة واحــدة) وذلــك حســب ســؤال املعلــم. 

يتــم وضــع البطاقــات جميعهــا عــىل األرض بحيــث تكــون مقلوبــة والكتابــة غــ� 

مرئيــة، بعدهــا يتوجــه املعلــم بأســئلة محــددة وعليهــم قلــب األوراق وتجميــع 

أكــرب عــدد ممكــن مــن اإلجابــات الصحيحــة. 

ــرة  ــل يف كل م ــة العم ــ� بطاق ــا وتغي ــن إعادته ــة وÊك ــة رسيع ــذه اللعب إن ه

وملــرات عديــدة وتكســب الطالــب مهــارات االنتقــاء واملقارنــة واتخــاذ القــرار.

البطاقات الصغÌة للرياضيات 

كل طالــب يقــوم بعمــل ١٠/٥ بطاقــات (إذا قمــت بطــي ورقــة كبــ�ة فيمكنــك الحصــول عــىل ١٦ بطاقــة صغــ�ة) ويقــوم بالكتابــة عــىل جهــة 

واحــدة مــن البطاقــة – رقــم واحــد فقــط مــن رقــم ١ اىل رقــم ٢٥ (Êكنــك إعــادة األرقــام اذا أردت) 

تذكــر بــأن تطلــب مــن الطــالب وضــع خــط تحــت األرقــام التــي مــن املمكــن قرائتهــا عــىل الجانبــ� مثــل الرقــم ٦ والرقــم ٩ وذلــك ألنــه 

¬ســاعدة هــذا الخــط فــإن الرقــم يكــون واضــح االتجــاه وال يكــون هنــاك ســوء فهــم. 

خــالل هــذا الوقــت يقــوم األســتاذ بتحضــ� بطاقــات املهــ�ت (٤ او ٥ وÊكــن أن تكــون مجموعــة كبــ�ة ويقــوم الطــالب بكتابتهــا بأنفســهم 

كل واحــد يقــوم بعمــل مختلــف) : عــىل ســبيل املثــال :

«ابحث عن أرقام فردية»، «قم بايجاد أرقام زوجية» ،  «جد أرقام أكرب من الرقم ١٥» 

كل البطاقات تكون موزعة عىل األرض ويف جميع أرجاء الغرفة بحيث تكون وجهها لألسفل (كل واحدة عىل حدا)

يقــوم أحــد الالعبــ� بقــراءة بطاقــات األســئلة بصــوت عــايل عــىل ســبيل املثــال « ايجــاد أرقــام أصغــر مــن ١٦ « ويقــوم كل العــب باالنحنــاء 

وقلــب البطاقــة يف كل مــرة يقــرر كل العــب اذا كانــت البطاقــة التــي بحوزتــه هــي مــن احــدى البطاقــات املطلوبــة (بالنســبة للمهمــة) ام 

ال عــىل ســبيل املثــال اذا كان الرقــم ١٢ عــىل البطاقــة فــإن الالعــب يحتفــظ بهــا وإذا كان الرقــم االظاهــر ٢٤ فــإن الالعــب يرتكهــا مقلوبــة يف 

نفــس مكانهــا.



إن قائــد اللعبــة يقــوم بإيقــاف اللعبــة بعــد دقيقــة او اثنتــان وخــالل هــذا الوقــت يقــوم كل العــب بعــد بطاقاتــه ويقــوم القائــد بعدهــا 

بتفقــد بطاقــات اولئــك الذيــن لديهــم العديــد منهــا ويتــم حســاب النقــاط تباعــا للبطاقــات. إذا كان هنــاك بطاقــة خاطئــة يتــم إلغــاء البطاقــة 

الخاطئــة باإلضافــة اىل بطاقــة أخــرى ســليمة.

إن الالعب الذي يجمع أكرب عدد من البطاقات الصغ�ة يعترب هو الفائز يف هذه الجولة.

بطاقات صغÌه باللغة العربية 

Êكن أن يكون هناك مجموعات من البطاقات الصغ�ة مكتوب عليها كل�ت باللغة العربية  

مل�رسة القواعد (ايجاد الصفات – ايجاد األفعال – الفاعل..الخ) • 

ــت قراءتهــا»  ابحــث عــن األســئلة املتعلقــة بالزمــن •  قــراءة وفهــم النــص (ابحــث عــن الشــخصيات يف القصــة « قصــه̧ 

«مثــال» متــى حــدث ذلــك؟ يف أي وقــت غــادر ؟ كــم عمــر .... ؟  

املجاالت األدبية (ايجاد جمل فيها صفات – البحث عن شعر) • 

بطاقات صغÌه باللغة االنجليزية

إن البطاقات الصغ�ة Êكن أن تحتوي كل واحدة منها عىل صورة وكلمة باللغة االنجليزية او االثنان معا .

Êكن لبطاقات امله�ت أن تركز عىل : 

معاø الكل�ت « ايجاد األلوان» ايجاد الكل�ت  - حليب – لحم – هذه الكل�ت مكتوبة باللغة العربية • 

يف القواعد «ايجاد األفعال» البحث عن كل�ت تبدأ بحرف الس� • 

يف االستنتاجات – الجمع – املقارنات -  اعتبار املعلومة املهمة «ايجاد القرطاسية» الخ• 

Êكن استخدام هذه البطاقات كفهرس للصور 

بطاقات صغÌه ملواضيع مدرسية أخرى:

محتوى البطاقات الصغ�ة Êكن أن يختلف بشكل كب� وكذلك بطاقات العمل

Êكــن للبطاقــات الصغــ�ة أن تســتخدم ألغــراض كثــ�ة كذلــك هــو الحــال مــع البطاقــات ذات الصــور – ان الهــدف مــن اللعبــة يكمــن يف 

ــة.   ــة او االنجليزي بطاقــات العمــل ويفضــل أن تكــون باللغــة العربي

وÊكن استع�ل هذه اللعبة ملواضيع مدرسية أخرى مثل :  

العلوم (البحث عن الحيوانات اكلة األعشاب – والثدييات)• 

التاريخ (البحث عن  أدوات رجل الكهف) • 



أنـــــــــا- أنـــــــــا أستطيع - أنـــــــــا أشارك
الملصقات الفعالة 

ــاث  ــاك متســع مــن املجــال عــىل األرض لألث ــي Êكــن اســتخدامها خاصــة اذا Ø يكــن هن ــرب جــدران الصــف مــن املســاحات املهمــة الت تعت

ــات. ــم الفعالي وتقدي

إن الجــدران املطليــة غــ� قابلــة للتكيــف بينــ�  امللصقــات Êكننــا  تغي�هــا أو نقلهــا مــن  مــكان اىل اخــر وÊكــن حفظهــا لالســتخدام الحقــا 

وكذلــك Êكــن إقراضهــا لصــف اخــر لــ/ يســتخدمها. 

إن امللصقات املألوفة توضح مواضيع من خالل الصور أو الكتابات (بطاقه الصقة – تعليق – نصوص ...)

يتــم تعليقهــا لتقديــم أو تذكــ� الطــالب ¬ــادة أو درس وبذلــك فإنهــا تعمــل كمــواد مرجعيــة. عــادة يتــم عمــل امللصقــات او رشائهــا مــن قبــل 

املعلــم  ولكــن Êكــن صناعتهــا ¬ســاعدة الطــالب. 

املواد املرجعية الفعالة 

أضــف شــيئا للملصــق العــادي : إمكانيــة أن تتغــ� مــن قبــل الطــالب مــن خــالل تحريــك املــواد ألماكــن مختلفــة. (ملصقــات ثنائيــة األبعــاد) 

أو مــن خــالل إخــراج بعــض املــواد يف الجيــوب – واملغلفــات – والصناديــق الصغــ�ه ... (ملصقــات ثالثيــة األبعــاد) 

إن تغليــف ملصقــات الــورق املقــوى بالالصــق الورقــي الشــفاف يحافــظ عليهــا ويجعــل امللصــق يصبــح أقــوى ويســتمر لفــرتة أطــول (حيــث 

يحميهــا مــن الرطوبــة والبقــع والعالمــات ...) أمــا عــىل الجانــب الشــفاف فنحــن أو الطــالب Êكننــا لصــق العديــد مــن العنــارص مــن  الــورق 

املقــوى  بعجينــة الصقــة مثــل بلــو تــاك او باتــا فكــس  .

ــ/  ــفاف ل ــي الش ــق الورق ــا بالالص ــم تغطيته ــي ت ــة (والت ــزاء املتحرك ــذه األج إن ه

ــرة  ــدة يف كل م ــع جدي ــق مواق ــالب خل ــمح للط ــول) تس ــت اط ــا لوق ــظ عليه نحاف

يتفاعلــون بهــا مــع امللصــق ومتابعــة القوانــ� فعــىل ســبيل املثــال التقويــم الســنوي 

واأللعــاب (ألعــاب التخمــ�) : مــا الشــيئ املختلــف ؟ مــا هــو الشــئ املفقــود ؟ مــا 

هــو الــيشء االضــايف. 

مثال: ملصق التقويم الفعال عىل الشاطئ

إن امللصــق يف الصــورة Êثــل الشــاطئ والبحــر، يعتــرب هــذان الجزئــ�  « يشء عــادي» 

ــي  ــرى والت ــة األخ ــارص املتحرك ــع العن ــط م ــا أن تختل ــوز له ــي ال يج ــارغ – والت – ف

ســتضاف الحقــا . وحــ� جفافــه مــن اســتع�ل املعجــون ســيغطى بالالصــق الورقــي 

الشــفاف. 

العنــارص املتحركــة عــىل الــورق املقــوى يتــم اختيارهــا عوضــاً عــن العنــارص املتحركــة 

الفعليــة يف البحــر أو عــىل الشــاطئ  ولــكل فئــة يوجــد عنــارص مختلفــة.



القــوارب تســتعمل لألشــهر، كل ورقــة اوريغامــي بســيطة ثالثيــة االبعــاد تســمى باســم شــهر مختلــف (واذا كانــت • 

القــوارب االثنــا عــرش تأخــذ متســع أكــرب مــن امللصــق نفســه فــإن بعــض األشــهر Êكــن ان توضــع عــىل ملصــق اخــر)   

ــه االخــرى •  ــرä والجه ــم بالع ــر الرق ــن الســمكه أن تظه ــه م ــكل جه ــن ل ــام (Êك ــام األي ــع أرق ــ�ة م األســ�ك الصغ

ــث .... ــوم الثال ــاø – الي ــوم الث ــوم األول – الي ــة: الي باالنجليزي

األخطبــوط الصغــ� مــع أســ�ء األيــام (االثنــ� – الثالثــاء... عــىل جهــه باللغــة العربيــة وعــىل الجهــه األخــرى باللغــة • 

االنجليزيــة 

 كل هذه العنارص املتغ�ة (القوارب -السمك- األخطبوط) يتم لصقها عىل الغطاء البالستي/ للملصقات ¬عجون الصق

كل هــذه العنــارص املتحركــة توجــد مبعــ;ة يف البحــر باســتثناء تلــك التــي تشــ� اىل تاريــخ يــوم محــدد والــذي يتــم اســتقصاؤه نحــو الشــاطئ 

كل يــوم بنــاء عــىل التقويــم 

يتــم تغيــ� امللصقــات كل يــوم مــن قبــل الطــالب وســيطلب منهــم اختيــار الســمكة املناســبة مــع رقــم اليــوم للتعــرف عــىل األخطبــوط مــع 

اســم ذلــك اليــوم ولينضــم اليهــم قريبــا مــن القــارب والشــاطئ لذلــك الشــهر.  

 العمل عىل مفهوم األنا:  اضافه عىل امللصق 

تقويم أعياد امليالد
 

القــوارب الشــهريه ثالثيــه األبعــاد بســيطه (ومحبوبــة) وهــو عبــارة عــن [ــوذج أورجامــي وبذلــك 

ــوب  ــة. عــىل جي ــالده عــىل املقدم ــخ مي ــع تاري ــب م ــل كل طال ــي Êث ــكان وضــع شــكل ورق باإلم

القــارب. 

 

يقــوم كل طالــب برســم صورتــه عــىل الــورق املقــوى ووضعهــا يف القــارب الورقــي املناســب وهــذا 

مــا يســمى» تخصيــص « الطريقــه املثــىل لربــط املفهــوم (املفهــوم االكادÊــي) بالحيــاة وبذلــك فإننــا 

ننشــأ (الجمعية)الوضعيــة العقليــة ونقــوي الذاكــرة. 

طبعا سيكون هناك أك; من شكل عىل كل قارب وسيقوم األطفال باملقارنة واستنتاج  كل القدرات املفيدة يف املدرسة. 

Êكــن للملصقــات أن تكــون ذات فعاليــة  أيضــا اذا تناولــت مواضيــع 

مختلفــة مثــل يكــون موضوعهــا عــن جســم االنســان (أجــزاء الجســم 

ــة)  ــ�ات مختلف ــوان تعب ــكال وأل ــع أش ــف (م ــركات) العواط أو الح

مالبــس مالâــه للفصــل (حــاالت الصقــس) 

البيت (الغرف واألثاث)وهكذا .

ــن  ــي ع ــه غن ــالب فإن ــات الط ــج واهت�م ــات الربنام ــا الحتياج تباع

القــول أن االســتخدامات املتعــددة لهــذه امللصقــات ال تقتــرص عــىل 

الســبب الرئيــيس الــذي وجــدت ألجلــه بــل مــن املمكــن أن تســتخدم 

يف ألعــاب تخمينيــة أخــرى أو العــاب مختلفــة أخــرى. 



أنـــــــــا أشارك وأنـــــــــا أستطيع
وسائل التكنلوجيا واالتصاالت

بإمكاننــا اســتخدام وســائل التكنلوجيــا واالتصــاالت كوســيلة للعــب والتفاعــل مــع الطــالب ¬ســتوى أســايس وبســيط جــدا وضمــن اإلمكانيــات 

ــو بروجيكــرت، أو حتــى األجهــزة  ــال، باإلمــكان اســتخدام صــورة مــن املاســح الضــوê وعرضهــا،  أو اســتخدام الفيدي املتاحــة عــىل ســبيل املث

الهاتفيــة الذكيــة وذلــك لطــرح موضــوع معــ� للطــالب، أو لتلخيــص درس مــا، أو مراجعــة درس وغ�هــا مــن املهــارات التعليميــة. 

 

الالئحة األطول

باســتخدام جهــاز الربوجيكتــور، نســتطيع أن نســتعرض للطــالب 

صــورة يشء مــا عــىل شاشــة العــرض، قــد تكــون هــذه الصــورة 

ــر رشط أن  ــدر اخ ــاب أو أي مص ــة،  أو كت ــن مجل ــوذة م مأخ

تكــون هــذه الصــورة تحتــوي عــىل الكثــ� مــن التفاصيــل، يقــوم 

قائــد اللعبــة (والــذي قــد يكــون املعلــم) باختيــار أحــد األحــرف 

ــب  ــون ويطل ــرف الن ــار ح ــال اختي ــبيل املث ــىل س ــة ع األبجدي

مــن الطــالب أن يتوزعــوا عــىل مجموعتــ�. يوضــح القائــد 

ــورة  ــة الص ــب رؤي ــي تتطل ــة والت ــة كل مجموع ــا مهم بعده

التــي ســتعرض عــىل شاشــة العــرض والتمعــن بهــا وتذكــر 

جميــع الصــور التــي تبــدأ كل�تهــا بحــرف النــون. بعدهــا يتــم 

إخفــاء الصــورة املعروضــة وتبــدأ كل مجموعــة بتدويــن جميــع 

ــة. ــ�ت املمكن الكل

وبعــد انتهــاء املــدة الزمنيــة املطلوبــة  لتدويــن الكلــ�ت يطلب 

مــن املجموعتــ� وضــع األقــالم جانبــا وقــراءة الالئحــة وتعتــرب املجموعــة فائــزة اذا اســتطاعت تجميــع أكــرب قــدر ممكــن مــن الكلــ�ت التــي 

تبــدأ بالحــرف الــذي تــم إختيــاره،  كــ� وأنــه بإمــكان املجموعــات أن تشــ� اىل صــورة الــيشء الــذي يبــدأ بحــرف النــون عــىل شاشــة العــرض 

مبارشة.

باإلمكان تنفيذ هذه اللعبة باللغة االنجليزية أيضا ولكن تكون أك; صعوبة وتعقيدا عىل الطالب.

تعيÊ الالمنطقي 

Êكــن تقســيم الطــالب اىل مجموعتــ� أو ثــالث مجموعــات لتنفيــذ هــذه اللعبــة. حيــث يتــم عــرض صــورة عــىل شاشــة العــرض والتــي تحتــوي 

عــىل الكثــ� مــن التفاصيــل، ومــن ضمــن التفاصيــل هــذه هنالــك أشــياء ال منطقيــة عــىل ســبيل املثــال أن تكــون الدجاجــات تطــ� يف الســ�ء 

.عــىل املجموعــات الثــالث اكتشــاف األمــور الالمنطقيــة الظاهــرة يف الصــورة بحيــث يقــوم كل شــخص مــن كل مجموعــة بالرتتيــب مجموعــة 

ــل الطــالب  ــك لتفعي ــرة وذل ــف يف كل م ــذي يكــون هــذا الشــخص مختل ــا (وال ــي فيه ــ� الالمنطق ــو أخــرى بالركــض نحــو الصــورة وتعي تل

جميعهــم). عــىل املجموعــات أن تتذكــر مــا ذكرتــه املجموعــة األخــرى وعــدم تكــرار ذكــر الــيشء الالمنطقــي مــرة أخــرى. 

عندمــا يــأù دور مجموعــة أخــرى وال تســتطيع تعيــ� يشء ال منطقــي جديــد فــإن هــذه املجموعــة تخــرس، وتفــوز املجموعــة التــي تبقــى 

باالخــر.

Êكــن إضافــة بطاقــات مهــ�ت لهــذه اللعبــة وقــد تكــون هــذه املهــ�ت العالقــة لهــا بشــكل مبــارش بالصــور عــىل ســبيل املثــال (قــم بتعيــ� 

اللــون األحمــر) أو عــ� جميــع الصــور التــي تبــدأ بحــرف الجيــم وهكــذا. 



رسد قصة

Êكــن تجميــع صــور مختلفــة مــن املجــالت أو الكتــب بشــكل عشــواê، وبعدهــا يطلــب مــن الطــالب ضمــن مجموعــات أن يبــدأوا بــرسد قصــة 

مــن نســج خيالهــم بــرشط أن تجمــع بــ� الصــور املعروضــة عــىل الشاشــة وإضافــة تفاصيــل أخــرى لهــا. 

بالطبــع Êكــن أن يقومــوا الطــالب بعدهــا بــرسد قصتهــم كمجموعــة ومشــاركتها مــع االخريــن، وÊكــن أن يقــوم املعلــم بإخفــاء الصــور وأن 

يطلــب مــن الطــالب رسد القصــة ضمــن تسلســل الصــور عــن ظهــر قلــب.

ملاذا علينا استخدام الفيديو بروجيكرت بدال من استخدام بطاقات لورق مقوى؟؟

  إن استخدام الفيديو بروجيكتور Êكننا من :

إعطاء املعلومات ذاتها للمجموعات بعض النظر عن حجمها، طاملا أن املشرتك يف كل مجموعة يحظى بتوضيح للفعالية.• 

توفــ� البيئــة والجــو املالئــم للرتكيــز والتفاعــل لــدى الطــالب، حيــث أن اســتخدام الفيديــو الربوجيكــرت يف الظلمــة يقلــل مــن املشــتتات • 

حــول الطالــب وبالتــايل يزيــد تركيــزه وأداؤه.

ــو تواجــد طالــب يشــعر بالخجــل فــإن •  إعطــاء الطــالب جميعهــم بغــض النظــر عــن مســتواهم األكادÊــي فرصــة املشــاركة، حتــى ول

ــه والعمــل ضمــن فريــق. ــن يدفعــه للتفاعــل واملشــاركة إلنجــاح مهمــة مجموعت تفاعــل االخري

التوفــ� مــن اســتهالك القرطاســية واألدوات املكتبيــة األخــرى (اســتخدام الصــور وعرضهــا عــىل شاشــة العــرض ال يتطلــب ســوى األدوات • 

التكنلوجيــة كالربوجيكتــور وكهربــاء)

إستخدام الصور وإعادة استخدامها ألهداف مختلفة.• 

إعطاء وطرح [وذج تفاعيل مختلف للطالب. • 

مرشوع العمل عىل القصة

ــاء عــىل عــرض مجموعــة صوريــة ضمــن تسلســل  إن القصــص التــي قــام الطــالب بتأليفهــا بن

ــج  ــتخدام برنام ــة باس ــرح ورسد القص ــك بط ــة وذل ــة إضافي ــى بقيم ــا أن تحظ ــ�،  بإمكانه مع

ــن. ــع الطــالب االخري ــا ومشــاركتها م ــت وعرضه البويربوين

 ùكــ� وأن باإلمــكان إضافــة مقطوعــة موســيقية أثنــاء عــرض القصــة أو إضافــة تســجيل صــو

ألحــداث القصــة يقصهــا الطالــب بصوتــه. 

ــس  ــة لي ــذه الفعالي ــل ه ــن مث ــدف م ــ� أن اله ــ� ومعلم ــا كمربي ــر دوم ــم أن نتذك ــن امله م

اإلتقــان والكــ�ل يف عــرض القصــة وتسلســلها بقــدر مــا هــو إعطــاء الطالــب مســاحة للتعب�عــن 

أفكارهــم وخيالهــم ضمــن قدراتهــم ووجهــات نظرهــم.

 

ــد  ــب العدي ــة تتطل ــا ثقافي ــن قضاي ــث ع ــاول الحدي ــي تتن ــك الت ــة تل ــوع وبخاص إن أي موض

مــن التحضــ�ات وذلــك لتحقيــق أكــرب تفاعــل ممكــن مــن الطــالب وذلــك باســتخدام الرســم 

ــة مشــهد معــ� أو حتــى ¸ثيــل أدوار تتعلــق بالشــخصيات أو النــص املكتــوب.  ــة صــور مختلفــة، اســتحدام الدمــى، كتاب أو اللعــب أو رؤي

ويعتــرب العمــل عــىل مــرشوع كتابــة القصــة مــن املهــام التــي يشــعر الطالــب بهــا بأهميــة العمــل الج�عــي وذلــك إلدراكــه ¬ــدى صعوبــة 

إنجــاز املهمــة وحــده، ومــدى احتياجــه ملجموعــة ينتمــي اليهــا وينظــم أع�لــه ¬شــاركة ومســاعدة االخريــن.

باإلضافــة لــكل مــا ســبق، فــإن التحضــ� ملــرشوع كتابــة القصــة يدفــع الطــالب لخلــق قوانينهــم الداخليــة كمجموعــة واحــدة وذلــك إلنجــاز 

ــاء تســجيل الصــوت)  ــال (املحافظــة عــىل الهــدوء أثن العمــل واملهمــة، دون التطــرق لقوانــ� تفــرض عليهــم مــن الخــارج،  عــىل ســبيل املث

أو (تحضــ� وكتابــة نــص جيــد بخــط مفهــوم ومقــروء قبــل البــدء بالتســجيل. ومــن ناحيــة أخــرى،  إن أي خطــأ Êكــن تصحيحــه باســتخدام 

التكنلوجيــا الرقميــة).



 أنـــــــــا أستطيع- أنـــــــــا أشارك
لعبة كيم التخمينية 

االهتمام والذاكرة 
 

إن ألعــاب كيــم التخمينيــة هــي عبــارة عــن مجموعــة ألعــاب كشــفية (يلعبهــا املدربــ� يف الكشــافة واألطفــال يف كل أنحــاء العــاØ). إن هــذه 

األلعــاب تنمــي قــدرة الشــخص عــىل التأمــل وتذكــر التفاصيــل.

لقــد تــم اســتنباط االســم مــن قصــة يوديــارد كبلــن ١٩٠١ والتــي مــن خاللهــا يقــوم البطــل بلعــب هــذه اللعبــة مــن خــالل تدريبــه كعميــل، 

إن هــذه اللعبــة تتطلــب اســتخدام الحــواس الخمــس.

حاســة النظــر لــدى كيــم يتــم لعبهــا مــن خــالل اللعــب ضمــن مجموعــة أو اللعــب بشــكل فــردي حيــث يتــم وضــع العديــد مــن األدوات 

املختلفــة عــىل الطاولــة ويتــم تغطيتهــا بقطعــة مــن القــ�ش ومــن ثــم Êنــح الطالــب فــرته قصــ�ة للنظــر ملجموعــة األدوات تلــك و محاولــة 

تذكــر بعــض التفاصيــل بقــدر اســتطاعته (االســم – اللــون – العــدد – أوأي مميــزات أخــرى) 

يتم احتساب الطالب أو املجموعة الفائز/ة بحسب عدد األشياء وماهيتها والتفاصيل التي Êكن أن يتذكروها.

 

حاســة الســمع مــن خــالل الطــرق عــىل االت مختلفــة (ســواء موســيقية أوغ�ذلــك  - ولكــن معروفــة) وعــىل الطــالب معرفــة أصــل هــذه 

األصــوات وإعــادة إصــداره إن ¸كنــوا مــن ذلــك.

حاســة الشــم لــدى كيــم تقــوم عــىل نفــس املبــدأ مــع احتوائهــا عــىل رائحــة البهــارات والعصائــر والعديــد مــن الروائــح األخــرى املغطــاة بداخل 

جــرات صغــ�ة والتــي Êكــن التعــرف عليهــا مــن خــالل حاســة الشــم عــرب فتحــة مــن غطــاء الجــرة 

حاسة التذوق لدى كيم تقوم عىل التعرف عىل املكونات من خالل تذوق قض�ت صغ�ة.

حاســه اللمــس تتــم بواســطة هــذه اللعبــة مــن خــالل التعــرف عــىل األشــياء املخفيــة مــن خــالل اللمــس. Êكــن لــألدوات أن تكــون مغطــاة أو 

يف وعــاء مــيلء بالرمــل وحــ� يقــوم الطالــب بلمــس األدوات يبــدأ برســم صــورة لهــا يف مخيلتــه مــع العلــم أنــه ال يراهــا.



 أنـــــــا أستطيع - أنـــــــــا أشارك
للغتين العربية وا�نجليزية

قبعة القراءة                   
التحزير (التخمين) والقراءة

يف هــذه اللعبــة يتــم صنــع قبعــة مــن الــورق املقــوى والتــي تحتــوي عــىل جيــب، عــىل الالعــب الــذي يضــع القبعــة (والتــي ال Êكنــه أن يــرى 

قبعتــه ومــا يحويــه الجيــب) أن يقــوم بالتخمــ� ¬ــا هــو موجــود عــىل قبعتــه وذلــك مــن خــالل مســاعدة االخريــن.

يف الجيب £كن أن نضع:

صور• 

أحرف • 

أحرف تكون كل�ت صغ�ة• 

كل�ت• 

جمل قص�ة• 

إن التخمÊ الدقيق £كن الحصول عليه من خالل عدة طرق :

قبعة األسئلة 

ــال اســئلة  ــدأ الطفــل ذو القبعــة بطــرح االســئلة ليخمــن الكلمــة، عــىل ســبيل املث يب

نعــم وال

(هل هو كب� – هل هو يط� – هل يأكل األعشاب... الخ)

ــات  ــب القبعــة أن يعطــوا اإلجاب ــرأوا الكلمــة يف جي ــن ق ــن الذي عــىل الطــالب االخري

ــاء عــىل هــذه الكلمــة. الصحيحــة بن

عــىل الطالــب (صاحــب القبعــة) أن يعلــن بأنــه قــد توصــل لإلجابــة الصحيحــة  وذلــك 

بإخبــار الجميــع،  ويعتــرب فائــز اذا توصــل اىل الكلمــة الصحيحــة بأقــل عــدد مــن األســئلة.

قبعة الصورة

يف جيــب القبعــة يكــون هنــاك صــورة،  عــىل ســبيل املثــال صــورة مقــص وتكــون الصــورة واضحــة للجميــع، باملقابــل يكــون هنالــك  بطاقــات 

عــىل األرض تحتــوي عــىل كلــ�ت (متضمنــة كلمــة مقــص) ومــن خــالل القيــام باالســئلة يقــوم الطالــب ذو القبعــة باختيــار الكلمــة الصحيحــة.

قبعة الذاكرة

يتــم كتابــة العديــد مــن الكلــ�ت عــىل بطاقــات منفصلــة ووضعهــا عــىل األرض ولــدى الطالــب ذو القبعــة ٣٠ ثانيــة ليحفظهــا . واحــدة مــن 

البطاقــات يتــم إزالتهــا رسا ووضعهــا يف جيبــة القبعــة ومــن خــالل قــراءة البطاقــات املتبقيــة ســيكون عــىل الطالــب معرفــة البطاقــة الناقصــة.

قبعة التهجئة 

ك� هو الحال عند قبعة الذاكرة يتم كتابة العديد من الكل�ت عىل بطاقات منفصلة ووضعها عىل األرض

وعــىل القبعــة يكــون فقــط حــرف واحــد ظاهــر لــدى الطــالب االخريــن، يقــوم الطالــب صاحــب القبعــة بطــرح األســئلة حــول ذلــك الحــرف 

الــذي يجــب عليــه معرفتــه واكتشــافه.



أنــــــــــــــــــا
أشارك



أنـــــــــا أشارك : للغتين العربية وا�نجليزية    
السفن الحربية
لعبة التخطيط والتحزير

ــىل  ــد ع ــي تعتم ــاب الت ــم األلع ــن أه ــة م ــفن الحربي ــة الس ــرب لعب  تعت

التخطيــط والتــي ال تحتــاج ســوى القلــم والورقــة لتنفيذهــا وفيهــا العديــد 

ــا  ــة لتنفيذه ــم وقابل ــدة للتعل ــة جي ــا لعب ــ� يجعله ــات م ــن التحدي م

ــة. ضمــن أ[ــاط مختلف

  

 يتــم لعــب الســفن الحربيــة بشــكل ج�عــي حيــث تقــوم كل مجموعــة 

ــا،  ــا وعمودي برســم   شــبكة مربعــات فيهــا أحــرف وأرقــام موزعــ� أفقي

ــة   ــن متفرق ــة يف أماك ــفنهم الحربي ــع س ــا توزي ــة بعده ــرر املجموع تق

ــا  ــك تبع ــا وذل ــ� مكانه ــرى تخم ــة األخ ــىل املجموع ــب ع ــث يصع بحي

ــ�ة  ــفينة كب ــع س ــوب توزي ــم، فاملطل ــات املعل ــة وتوجيه ــ� اللعب لقوان

وســفينتان متوســطة الحجــم وثــالث ســفن صغــ�ة وأربــع ســفن صغــ�ة 

ــث  ــا بحي ــب حجمه ــات بحس ــفن عــىل املربع ــع الس ــم توزي جــدا. يت

تحصــل الســفينة الكبــ�ة عــىل أربــع مربعــات ملتصقــة ببعضهــا البعــض 

ــع واحــد فقــط. يف حــ� أن الســفينة املتوســطة تأخــذ ثــالث مربعــات والســفينة الصغــ�ة يف مربعــ� والســفينة الصغــ�ة جــدا تتخــذ مرب

وبنــاء عــىل املعطيــات الســابقة عــىل كل مــن املجموعتــ� توزيــع ســفنهم الحربيــة بحيــث يصعــب تخمينهــا عــىل االخريــن. بعــد أن تنتهــي 

ــن بدورهــم  ــل أن يقومــوا االخري ــع ســفنها عليهــم أن يقومــوا بتدمــ� ســفن الخصــم مــن املجموعــات األخــرى قب كل مجموعــة مــن توزي

بتدمــ� مــا لديهــم. 

ــع ســفن الخصــم  ــع املناســب لجمي ــار املوق ــك باختي ــع ســفن األعــداء وذل ــذكاء االســرتاتيجي لتخمــ� مواق عــىل املجموعــة أن تســتخدم ال

ــة عــن ســؤال محــدد. ــي Êكــن الكشــف عــن املربعــات مــن خــالل اإلجاب ــة املربعــات املحــددة والت ــة معرف ومحاول

مثال تخمن املجموعة األوىل أن املربع الذي يحمل الرقم ٣ الحرف جـ يحمل سفينة حربية لدى املجموعة الثانية وهكذا.

أهم عنارص السفن الحربية:
 

شبكة املربعات، أي خلفية لها مرجعية ثابتة

السفن وحركتها 

ســؤال أو جملــة  الدخــول،  تســأل وتتعــرف عــىل حركــة العنــارص 

الخاصــه  بالالعــب الخصــم . 

حديقة املعركة 

ــكان  ــه باإلم ــار فإن ــال الصغ ــع األطف ــة م ــذه اللعب ــذ ه ــبة لتنفي بالنس

ــتبدالها  ــن اس ــفن فيمك ــبة للس ــا بالنس ــة، أم ــة اىل حديق ــ� الخلفي تغي

ــاء. ــة أو خنفس ــة او فراش ــال – نحل ــرشات مث بالح



يقــوم األطفــال بأنفســهم برســم الخلفيــة والحــرشات املتحركــة (وÊكنهــم اســتخدام الحــرشات عــىل شــكل دمــى متحركــة يدويــة وباإلمــكان 

اســتخدام الدميــة لفعاليــات أخــرى) 

 

يقــوم كل فريــق بتثبيــت حــرشة واحــدة عــىل زهــرة واحــدة واضحــة أمــام جميــع الالعبــ� ويقــرر قائــد اللعبــة مــاذا ســيقول عــىل ســبيل 

املثــال يقــول القائــد لقــد توقفــت النحلــة عــىل الــوردة، بعدهــا يقــوم كل فريــق بتفحــص أيــن وقفــت النحلــة فالفــرق التــي تقــف فيهــا 

النحلــة عــىل الــوردة تربــح... قــد يكــون ربحهــا نقطــة مــن العســل 

ويف روايــة اخــرى شــبيهة بالســفن الحربيــة يقــوم كل فريــق رسا بوضــع الحــرشات عــىل الــورود (تتفــق املجموعــات عــىل قواعــد اللعبــة قبــل 

البــدء، عــىل ســبيل املثــال عــدد الحــرشات املمكــن توزيعهــا عــىل الــورود؟؟ حــرشة واحــدة عــىل كل وردة اواثنتــان أو أكــ;) 

يبدأ الفريق األول ثم باقي الفرق بالتوايل بسؤال بعضهم البعض، عىل سبيل املثال: هل الخنفساء موجوده فوق زهرة األقحوان؟

 اذا كانــت اإلجابــة نعــم فيســتطيع الفريــق الفائــز الحصــول عــىل الحــرشة أو الحــرشات واذا كانــت االجابــة ال فيجــب عليهــم تــرك الفرصــة 

للفريــق التــايل. الفريــق الرابــح هــو الفريــق الــذي Êكنــه اإلمســاك بأكــرب عــدد مــن الحــرشات 

سفينة اإلفطار 
 

باإلمــكان لعــب ســفينة اإلفطــار بشــكل فــردي أو ج�عــي بحيــث  لــدى كل العــب أو كل مجموعــة صــورة طاولــة فارغــة مــع وجــود أربــع 

أشــخاص معروفــ� بالنســبة لهــم يجلســون حــول الطاولــة (وهــم بــويل – مامــا – بابــا والجــد) .

هــؤالء األشــخاص هــم يشــكلون النقــاط األساســية للشــبكة ويتواجــد نحــو ٦  أغــراض متحركــة كاألكل والــرشب لوجبــة اإلفطــار بحيــث تكــون 

مرســومة عــىل قطــع كرتونيــة  والتــي Êكــن أن تكــون ملصقــة عــىل الطاولــة بواســطة عجينــة الصقــة.

يقــوم كل العــب باختيــار املــكان الــذي ســيضع فيــه األكل والــرشب واألشــياء الخاصــة بالفطــور رسا ¬عنــى أن يشء واحــد او شــيئ� ســيتم 

وضعهــم امــام كل شــخص وبعدهــا يقــوم العــب تلــو االخــر بســؤال الالعبــ� االخريــن: عــىل ســبيل املثــال يقــول أحــد الالعبــ� أä!! رجــاء 

مــرر يل الحليــب ...

حينهــا يقــوم جميــع الالعبــ� االخريــن الذيــن وضعــوا الحليــب أمــام األب بأخــذ الصورة 

مــن أمــام طاولتهــم واعطائهــا للالعــب الــذي ســأل عــن الحليــب قائلــ� نعــم بالطبــع ... 

أما الذين Ø يضعوا الحليب امام االب فسيقولون ال،نحن اسف�. 

ليقوم االخرين بشكرهم قائل� شكرا  لكم، ويردوا بدورهم العفو

 

إن هذه اللعبة تساعد يف تكرار وحفظ الجمل األساسية 

إن جمل التكرار مثل الرجاء مرر يل هذا اليشء يعطي الطفل شعور باالطمئنان 

ــة  ــب اللعب ــث تتطل ــال بشــكل كامــل بحي ــ�م األطف ــم جــذب اهت ــة يت يف هــذه اللعب

الرتكيــز وعــدم تكــرار األشــياء التــي تــم ذكرهــا ســابقا وبــذات الوقــت يتعلــم األطفــال 

الكلــ�ت وتكويــن الجمــل مــن خــالل تكــرار الكلــ�ت والجمــل.

كــ� وأن التعــاون واللعــب ضمــن فريــق يعتــرب مبــدأ أســايس لتذكــر األجوبــة الســابقة 

وتنبيــه البقيــة.



 أنـــــــــا أشارك
لعبة الخنفساء

القراءة والحركة
       

تعتــرب لعبــة الخنفســاء مــن األلعــاب التقليديــة البســيطة والســهلة، يتــم لعبهــا باســتخدام قلــم وورقــة وحجــر نــرد، هــي لعبــة تعتمــد عــىل 

الحــظ بالدرجــة األوىل وال تعتمــد عــىل التخطيــط االســرتاتيجي.

كل جزء من الخنفساء يحتوي عىل رقم مع�.

الرقم ١: الرأس.

الرقم ٢: قرنا االستشعار

الرقم ٣:الجزء األÊن من الجسم

الرقم ٤:الجزء األيرس من الجسم

الرقم ٥: السيقان الثالث عىل الجزء األÊن

الرقم ٦: السيقان الثالث عىل الجزء األيرس.

قبل البدء باللعب، يتفق الالعبان عىل أحد القوان� التالية:

ــUد وتــم تكــراره فعــىل •  ــاء رمــي حجــر ال ــه يف كل مــرة يحصــل فيهــا أحــد الالعبــ� عــىل رقــم معــ�  أثن ــة: وهــو أن الطريقــة الطويل

ــم الظاهــر أو رســمه. الالعــب أن Êســح الجــزء بحســب الرق

الطريقة املخترصة: يف حالة ظهور أي رقم عىل حجر الUد عىل الالعب أن Êسح الجزء أو رسمه بحسب الرقم الظاهر.• 

باإلمــكان أيضــا تنفيــذ لعبــة الخنفســاء ضمــن مجموعتــ� واســتخدام مجموعــة أســئلة أكادÊيــة (مــن املمكــن أن تكــون أســئلة اختبــار بســيط 

ملــادة معينــة أو مراجعــة) بحيــث تقــوم كل مجموعــة بدورهــا برمــي حجــر الــUد واالســت�ع اىل الســؤال املرتبــط بالرقــم الظاهــر عــىل الحجــر، 

فــإذا كانــت إجابــة املجموعــة صحيحــة بإمكانهــم رســم جــزء مــن جســم الخنفســاء وتعتــرب املجموعــة فائــزة إذا اســتطاعت رســم جميــع 

أجــزاء الخنفســاء. 

باإلمــكان اســتخدام [ــوذج العصفــور الخشــبي الظاهــرة يف الصــورة كبديــل ومثــال اخــر للعبــة 

الخنفســاء، صــورة العصفــور تتشــكل مــن ٦ أجــزاء عــىل قطــع خشــبية، بإمــكان املعلــم ترقيــم كل 

جــزء برقــم واحــد مــن ١-٦ . عــىل ســبيل املثــال رأس العصفــور رقــم واحــد، جنــاح العصفــور رقــم 

اثنــان وهكــذا. ويتــم تحضــ� بطاقــات اســئلة بحســب عــدد أجــزاء العصفــور وأوجــه حجــر الــUد. 

ــإذا  ــر. ف ــم الظاه ــب الرق ــؤال بحس ــن الس ــة ع ــUد واإلجاب ــر ال ــي حج ــة برم ــوم كل مجموع تق

كانــت اإلجابــة صحيحــة يتــم وضــع الجــزء الــذي يحمــل نفــس الرقــم الظاهــر عــىل حجــر الــUد 

ــه. يف موضع

األحجية

تحصــل كل مجموعــة عــىل صــورة مجــزأة اىل ٦ أجــزاء، كل جــزء مرقــم برقــم مــن ١-٦ بحســب األعــداد املوزعــة عــىل حجــر الــUد.ويف خلفيــة 

كل جــزء مــن الصــورة ســؤال أو مهمــة مكتوبــة . 

الهــدف مــن هــذه اللعبــة هــو إكــ�ل األحجيــة وتركيبهــا مــن خــالل رمــي حجــر الــUد واإلجابــة عــن جميــع األســئلة املكتوبــة بخلــف كل 

جــزء وتكويــن الصــورة كاملــة. 



ملــادة العلــوم:  مــن األمثلــة عــىل الصــور: صــورة حصــان أو صــورة ¸ســاح مجــزأة 

ــوان عــىل  ــه عالقــة بالحي ــه ســؤال ل اىل ٦ قطــع.ويف كل جــزء مكتــوب عــىل خلفيت

ســبيل املثــال:

الحصــان: مــا هــو الجحــش؟ وهــل ينتمــي اىل عائلــة الحصــان؟ اذكــر ٢ مــن • 

ــر ٣  ــان؟ اذك ــكن الحص ــن يس ــل؟ أي ــا ذي ــان ولديه ــبه الحص ــات تش الحيوان

حيوانــات أكــرب مــن الحصان؟اذكــر ٤ حيوانــات تــأكل األعشــاب مثــل الحصان؟

التمســاح: أيــن تعيــش الت�ســيح؟ مــاذا تــأكل الت�ســيح؟ اذكــر ٣ حيوانــات • 

مــن الحيوانــات تشــبه التمســاح؟ اذكــر ٥ حيوانــات ¸تلــك أســنان مثــل التمســاح؟ اذكــر بلدتــ� تعيــش فيهــا الت�ســيح؟

لعبة الفزاعة 

ملادة اللغة االنجليزية: التعلم عن املفروشات وخزانة الثياب.

لــدى املــزارع ســمعان فزاعــة ولكنهــا مــن دون ثيــاب، لذلــك عــىل املجموعتــ� أن تبــدأ بالبحــث عــن 

ــة)  ــس املناســبة للفزاعــة (قميص،بنطلون،أحذي املالب

  واالكسسوارات املناسبة كذلك (قبعة،وشاح،نظارات ومكنسة)

ــة  ــات وعجل ــة املفروش ــ� عجل ــتخدام عجلت ــبة باس ــوارات املناس ــس واالكسس ــن املالب ــث ع ــم البح يت

املالبــس الظاهــرة يف الصــورة الجانبيــة بحيــث يتــم تثبيــت العجلتــ� فــوق بعضهــ� البعــض باســتنخدام 

دبــوس التثبيــت عــىل أن تكــون عجلــة املفروشــات باألعــىل.

يتــم ترقيــم عجلــة املفروشــات مــن ١-٦ بحســب األرقــام املوزعــة عــىل حجــر الــUد وبعدهــا تقــوم كل 

ــر  ــىل الحج ــر ع ــم الظاه ــىل الرق ــاء ع ــUد وبن ــر ال ــي حج ــم رم ــم يت ــن ث ــل، وم ــف العج ــة بل مجموع

والظاهــر عــىل عجلــة املفروشــات تقــوم املجموعــة بفحــص مــا تخبئــه املفروشــات بداخلهــا مــن مالبــس 

ــة األوىل. ــة املالبــس أســفل العجل ــك بالنظــر اىل عجل واكسســوارات وذل

يتم االستمرار بهذه اللعبة اىل ح� إلباس الفزاعة كاملة وتجهيزها باملالبس واإلكسسوارات.
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لعبة المحطة ا�رضية
لعبه اللوح المتحرك 

لعبة اللوح املتحرك:

تعترب لعبة اللوح املتحرك لعبة ج�عية مثل لعبه السلم واألفعى أو لعبة املونوبويل. من أهم ميزات هذه اللعبة :

وجود أوراق.• 

عالمات إرشاد مدونة عىل كل ورقة (واحدة لكل العب / أو فريق)• 

حجر الUد • 

 

لعبة املحطة األرضية:

إنهــا مــن األلعــاب التــي Êكــن لعبهــا بواســطة العــب واحــد أو فريــق 

صغــ� « أحدهــ� ضــد االخــر» 

يبــدأ الالعبــون مــن نقطــة البدايــة ويتحركــوا خطــوة تلــو األخــرى حتــى 

ــىل  ــوي ع ــة تحت ــذه اللعب ــوز. إن ه ــوا الف ــة ويحقق ــوا إىل النهاي يصل

ــويل.  ــى أو املونوب ــة الســلم واألفع ــل لعب ــا مث ــزات ¸ام ممي

ــاء لــوح متحــرك يحتــوي عــىل أجــزاء كثــ�ة كل جــزء يكــون  ــا بن Êكنن

عبــارة عــن ورقــة وعــىل كل ورقــة ســؤال أو ارشــاد معــ� (عــىل الطلبــة 

أن يجيبــوا عليــه ليتســنى لهــم االنتقــال للمحطــة التاليــة)، بعدهــا يتــم 

ترتيــب العديــد مــن األوراق عــىل األرض (ليتمكــن الجميــع مــن رؤيتهــا) 

مــن بدايــة املمــر حتــى الوصــول إىل املربــع األخــ� والفــوز.

  

يقــوم الالعبــون عــىل التــوايل  برمــي حجــر الــUد والســ� باملمــر بحســب 

الرقــم الــذي يظهــر حتــى يصلــوا إىل املحطــة . ولــ/ يحافظــوا عــىل هــذا 

ــم  ــون ¬ســاعدة بعضه ــوم الالعب ــف يق ــودة للخل ــدم الع املســتوى وع

البعــض كــ� ويتوجــب عليهــم أن يقومــوا بتنفيــذ املهمــة املكتوبــة عــىل 

املربع.

 



إن الجانــب املمتــع مــن وجهــه نظــر تعليميــة هــو أنــه ¬قدورنــا أن نســتخدم املربعــات لعمــل مهــ�ت ونتــدرج يف هــذه املهــ�ت بحســب 

مســتوى الطــالب.

 

بالنســبة ملجموعــات األطفــال الصغــار فإننــا عــىل ســبيل املثــال Êكننــا أن نكتــب مهمــة مثــل « اذكــر ثــالث حيوانــات لهــا ذيــل»  او قــم بايجــاد 

يشء يف الغرفــة يبــدأ بحــرف األلــف . أمــا إذا كان األطفــال أكــرب عمــرا فبإمكاننــا أن نســأل عــن اشــياء اكــ; صعوبــة

 مثل «كرر كلمة طاولة ٥ مرات» وهكذا.
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 ذاكرة الممر
اختالفات مدهشة 

ذاكرة املمر ما هي إال لعبة الذاكرة األصلية مع وجود اختالف بسيط مث� لالهت�م.

ــي قــد  ــا اســتخدام البطاقــات الت ــة مختلفــة (Êكنن ــارة عــن بطاقــات ملجموعــة صوري ــة للطــالب وهــي عب ــة محبب ــة الذاكــرة هــي لعب لعب

اســتخدمناها لأللعــاب األخــرى). نحتــاج اىل زوجــان مــن البطاقــات (Êكــن لهــذه األزواج أن تكــون متشــابهة أو مختلفــة كأن تكــون إحــدى 

البطاقــات صــورة واألخــرى عبــارة عــن كلمــة لهــذه الصــورة باللغــة اللعربيــة أو اإلنجليزيــة).

ــان  ــإذا كان الكرت ــت ف ــس الوق ــروت بنف ــن الك ــان م ــب اثن ــون بقل ــوم الالعب ــا يق ــىل األرض، وبعده ــة ع ــات مقلوب ــع البطاق ــع جمي توض

(البطاقتــان) متطابقــان (أو متصلتــ� بطريقــة مــا كأن يكــون كالهــ� صــورة او كلمــة) فباســتطاعة الالعــب االحتفــاظ بهــ� (كلــ� زادت فــرص 

االحتفــاظ بالبطاقــات كلــ� زادت نســبة الفــوز) ويف حــال عــدم تطابــق البطاقــات فيجــب عــىل الالعــب إعــادة وضــع البطاقــات يف نفــس 

املــكان وبذلــك يســتطيع الالعبــون االخريــن تذكــر أماكــن هــذه البطاقــات وبالتــايل تزيــد فرصــة إعطائهــم لإلجابــة الصحيحــة. 

إن األدوار األوىل ما هي إال أدوار عشوائية ولكن بعد اللعب قليال يتطور اهت�م الطالب وذاكرتهم للحصول عىل البطاقات الصحيحة. 



ــة  ــرة األصلي ــة الذاك ــن لعب ــر ع ــرة املم ــة ذاك ــز لعب تتمي

باحتوائهــا عــىل حجــر الــUد باإلضافــة اىل أن األوراق تكــون 

مقلوبــة ولكنهــا مرتبــة لتشــكل شــكل ممــرات معينة.(عــىل 

ــرات  ــذه املم ــكال ه ــدى أش ــون إح ــد تك ــال ق ــبيل املث س

املميــز واملــيلء بالفــرص هــو رمــز الالنهايــة كــ� هــو 

ــاه). ــورة أدن ــح بالص موض

يتــم ترتيــب البطاقــات بحيــث تبعــد كل بطاقــة عــن 

البطاقــة التــي تليهــا ¬قــدار ثابــت،  ويتــم تحديــد نقطــة 

البدايــة لــكل مجموعــة     (والتــي قــد تكون نقطــة موحدة 

ــات  ــع املجموعــات أو قــد تكــون نقــاط بداي ــة لجمي وثابت

مختلفــة لــكل مجموعــة). يقــوم أحــد الالعبــ� ضمــن 

ــر  ــم الظاه ــب الرق ــUد وبحس ــر ال ــي حج ــه برم مجموعت

عــىل وجــه حجــر الــUد يقــوم بعــد البطاقــات للوصــول اىل 

ــ� بينهــم  ــة بحيــث  تتفــق املجموعــة في ــة املطلوب البطاق

ــتثناء  ــلكها باس ــدون س ــي يري ــات الت ــد االتجاه ــىل أح ع

العــودة يف نفــس االتجــاه . ويف حــال وصــول الالعــب 

ــة  ــر البطاق ــاعدته يف تذك ــة مس ــاول املجموع ــة تح للبطاق

ومعرفتهــا فــإذا كانــت املحاولــة صحيحــة فبإمــكان الفريــق 

االحتفــاظ بالبطاقــة . (حينهــا يصبــح محــل البطاقــة فــارغ).

يعترب الفريق الفائز هو الفريق الذي يستطيع الحصول عىل أكرب عدد من البطاقات.  

ــ� مــن  ــز والتذكــر وإيجــاد اســرتاتيجيات تســاعد يف تذكــر الكث ــاه والرتكي ــة هــي القــدره عــىل اإلنتب ــة مــن هــذه اللعب ــدة التعليمي إن الفائ

ــق.  ــك العمــل الج�عــي والقــدرة عــىل التواصــل الج�عــي والعمــل ضمــن فري املعلومــات وكذل
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قط في الزاوية 
قراءة وحركة

ــي  ــة والت ــة مــن األلعــاب  املعروف قــط يف الزاوي

باإلمــكان لعبهــا يف الغرفــة الصفيــة أو يف ســاحة 

ــة  ــم لعــب قــط يف الزاوي ــة، يت املدرســة الخارجي

ــب  ــس كل طال ــث يجل ــات بحي ــن مجموع ضم

عــىل كــريس بينــ� يبقــى طالــب واحــد يف الوســط 

وال يوجــد لــه مــكان للجلــوس.

ــق  ــي تتطاب ــاك بطاقــة والت تحــت كل كــريس هن

تلــك  الدائــرة.  ضمــن  أخــرى  بطاقــة  مــع 

ــة أو  ــورة أو الكلم ــس الص ــر نف ــات تظه البطاق

Êكــن أن تكــون متقاربــة (صــورة وكلمــة مثــال) 

وعــىل الطــالب أن يتبادلــوا أماكــن جلوســهم مــع 

ــورة أو  ــاركوا الص ــن يتش ــن الذي ــالب االخري الط

ــا. ــرد ذكره ــك ¬ج ــا وذل ــة ذاته الكلم

إن الهــدف مــن اللعبــة هــو أن يتمكــن الطالــب الــذي يقــف يف الوســط ¬حاولــة الجلــوس مــكان طفــل اخــر بينــ� يقومــوا الطــالب بتغيــ� 

أماكنهــم.

 

ــات  ــن البطاق ــ� م ــم اســتخدام مجموعت ــث يت ــداê حي ــاø اإلبت ــال يف الصــف األول والث ــع األطف ــة م ــق هــذه اللعب ــون تطبي ــا يك ــادة م ع

املتشــابهة. يتــم وضــع بطاقــة (مرســومة أو مكتوبــة) تحــت كل كــريس مــع األخــذ بعــ� االعتبــار بــأن توضــع البطاقــات املتشــابهة يف مســافات 

معينــة    (عــىل األغلــب يف أماكــن متقابلــة) عــىل ســبيل املثــال : كل زوجــ� مــن البطاقــات ¸ثــل حــاالت طقــس مختلفــة : « أشــعه شــمس 

– مطــر – مطــر غزيــر – غيــوم – ريــاح – ثلــج»

بعدها يقوم قائد اللعبة برسد قصة قص�ة  (بداية يكون املعلم هو القائد ومن ثم أحد الطالب) عىل سبيل املثال

«إنــه يــوم جميــل وأنــا فــرح لوجــود أشــعة الشــمس» وحاملــا يقــول القائــد إحــدى الكلــ�ت املكتوبــة عــىل أحــد البطاقــات فــإن عــىل األطفــال 

الجالســ� القفــز والركــض لتغيــ� أماكنهــم بينــ� يحــاول الطفــل املوجــود يف الوســط أن يجلــس عــىل أحــد هــذان الكرســيان قبــل االخريــن.

يظــل القائــد يقــص الحكايــة بينــ� األطفــال يغــ�ون أماكنهــم .

ــز األصــوات – التعــرف عــىل الكلــ�ت  ــاه – الرتكيــز و¸يي ــة ملثــل هــذا النــوع مــن األلعــاب كثــ�ة : القــدرة عــىل االنتب ــد التعليمي إن الفوائ

(خاصــة اذا لعبنــا هــذه اللعبــة باللغــة االنجليزيــة) – وم�رســة الكلــ�ت االنجليزيــة ومعانيهــا – التنســيق والربــط بــ� األفــكار والترصفــات.

ــون  ــات أن تك ــن للبطاق ــث Êك ــة، حي ــادة الح�ســة والجاذبي ــىل زي ــدرة ع ــن يف الق ــرا يكم ــرب عم ــال األك ــة لألطف ــز يف هــذه اللعب إن التمي

مرســومة بــأزواج أو بثــالث أو أكــ; حتــى أن البطاقــات Êكــن أن تكــون مختلفــة. عــىل مــن يقــص الحكايــة أن يذكــر كلمتــان او أكــ; خــالل 

نفــس الوقــت ليزيــد الح�ســة مــع الالعبــ� االخريــن.



   

ــة أن تحــوي مراجــع واضحــة  Êكــن لهــذه اللعب

ملواضيــع الدراســة، عــىل ســبيل املثــال Êكــن 

ــة  ــة اإلنجليزي ــ�ت باللغ ــتخدام كل ــب باس اللع

تحــوي  البطاقــات  كانــت  إذا  وللرياضيــات 

جــداول زمنيــة أو للعلــوم اذا أشــارت البطاقــات 

اىل األعضــاء وهكــذا.

 يقــوم املعلمــ� بعمــل بطاقاتهــم بأنفســهم 

ــع مختلفــة : كاألكل  ــوي عــىل مواضي ــي تحت والت

الحيوانــات   – والفواكــه  الخضــار   – والــرشب 

 – الســيارات  -املالبــس-  واألليفــة  املفرتســة 

الهندســيه – وهكــذا  األشــكال 

كــ� نــرى يف الصــورة ســيكون عــىل البطاقــة (رســمة – صــورة – قصاصــات مــن جريــدة أو مجلــة) كلمــة باللغــة العربيــة ومعناهــا باللغــة 

االنجليزيــة 

وبذلك نستطيع استخدام البطاقات مرارا وتكرارا ألهداف تعليمية أخرى ومع أطفال من أع�ر مختلفة. 

¬جــرد تلويــن البطاقــات فإنــه مــن املفضــل أن يتــم تغطيتهــا برشيــط الصــق شــفاف لح�يتهــا لوقــت أطــول حتــى يتســنى لنــا اســتخدامها 

مــرارا ألهــداف تعليميــة أخــرى. 

اذا لعبنــا هــذه اللعبــة مــع البالغــ� Êكــن عمــل البطاقــات وتزيينهــا مــن قبلهــم عــىل ســبيل املثــال: مصمــم خــالق – منســق – مهــرج – 

طبيــب – موســوعة تســ� عــىل قدمــ� – منديــل لألنــف –– الــخ.



أنـــــــــا أشارك:
للغتين العربية وا�نجليزية

لعبه المحقق الذكي
القراءة والحركة

باإلمــكان تنفيــذ لعبــة املحقــق الــذ: إمــا باللغــة العربيــة أو االنجليزيــة وذلــك باســتخدام البطاقــات الصغــ�ة حيــث يتــم توزيــع بطاقــة 

ــق املصمــم عــىل كشــف  ــك الســارق واملحق ــة فهنال ــة الرسق ــه تعــرب عــن دور معــ� ضمــن إطــار عملي واحــدة عــىل كل العــب. كل بطاق

الســارق.

ان أهــم بطاقتــ� هــ� البطاقتــان ذات األدوار األساســية: الســارق واملحقــق أمــا األوراق األخــرى فتمثــل الغنائــم حيــث Êكــن لجميــع هــذه 

البطاقــات أن تحمــل نفــس الكلمــة عــىل ســبيل املثــال «نقــود» أو أن تكــون ذات كلــ�ت مختلفــة      

نقــود –سلســلة – اســوارة – خاتــم – حلــق – ملعقــة فضــة – شــوكة فضــة – ســك� فضــة – مشــبك فضــة – فنجــان ذهبــي – وعــاء ذهبــي – 

ســاعة ذهــب -  دبــوس ذهــب – دبــوس مزخــرف ذهبــي – قلــم حــرب ذهبــي -  ســاعة الجــد – ياقــوت أزرق  - أملــاس – شــال مطــرز حريــري 

وغ�هــا مــن الكلــ�ت التــي تعــرب عــن الغنيمــة.

ــن مــن عــن  ــرس، فقــط املحقــق Êكــن أن يعل ــه بال ــار بطاقت ــة ويقــوم كل واحــد منهــم باختي ــع الالعبــ� ضمــن حلقــة دائري يجلــس جمي

ــرة ــذي يســتطيع ان يتحــرك داخــل وخــارج الدائ ــد ال شــخصيته وهــو الوحي

يعتــرب اللــص هــو الشــخص الثــاø صاحــب الــدور الفعــال فهــو مــن يــرسق املجوهــرات دون أن يــراه املحقــق. تكــون الرسقــة ¬جــرد أن يغمــز 

اللــص أحــد الالعبــ� االخريــن الذيــن Êثلــون بطاقــات الغنائــم ويف حــال رؤيــة اللــص يغمــز ألحــد الالعبــ�  يجــب عــىل الالعــب الــذي تعــرض 

للغمــز أي للرسقــة  أن يقــول « رسقــه «  بصــوت عــايل ويضــع بطاقتــه عــىل األرض.

يف حــال شــعور املحقــق أنــه يعلــم مــن يكــون اللــص فــان عليــه أن يقــول ذلــك بصــوت عــال (يحــق للمحقــق أن يجــرب العثــور عــىل اللــص 

ألكــ; مــن مــرة) ويف حــال االمســاك باللــص يبــدأ بعــد املجوهــرات التــي رسقهــا

Êكننــا املقارنــة بــ� رسعــه اللصــوص واملحققــون مــن خــالل م�رســة هــذه اللعبــة ألكــ; مــن مــرة واذا لعبنــا هــذه اللعبــة مــرات عديــدة 

Êكــن أن يصبــح لدينــا اكــ; مــن لــص.

يف هــذه اللعبــة هنــاك حاجــة للقــراءة وÊكــن أن يقــوم الطــالب بأنفســهم بتحضــ� البطاقــات بالكتابــة عليهــا. ويف حــال تحضــ� البطاقــت 

فانــه مــن املمكــن أن تســتخدم ويعــاد اســتخدامها لنشــاطات اخــرى وبهــذه الطريقــة فإننــا نســاهم لتحقيــق مفهــوم ضــد االســتهالكية (أي 

اســتهالكية الفكــرة)

باإلمــكان اإلضافــة لهــذه الفعاليــة واملتابعــة، عــىل ســبيل املثــال نقــوم بكتابــة قاâــة بجميــع املجوهــرات التــي رسقهــا اللــص ضمــن مقــال 

مقلــد وليــس حقيقــي يف الصحــف املحليــة وهنــا نكســب الطــالب مهــارة الكتابــة والتعبــ�.

(إن اإلطــار العــام ملوضــوع اللعبــة هــو الرسقــة،  Êكــن تغيــ� واختيــار مواضيــع أخــرى مثــل (الصيــاد ومراقــب الصيــد – الرشطــي واملاريــن 

املهملــ� – (الذيــن يلقــون بالق�مــة عــىل األرض) أو املخلوقــات الفضائيــة التــي تريــد مصــادرة البضائــع مــن كوكبنــا) وهكــذا.



أنـــــــــا أشارك:
للغتين ا�نجليزية والعربية

 ومادة التاريخ والجغرافيا 
هدايا العالم – لعبة البطاقات الثالث

السفر في العالم مع مجموعة بطاقات  

إن البطاقــات الثــالث هــي لعبــة تصلــح لعــدد كبــ� مــن الالعبــ� ضمــن حلقــة دائريــة حيــث يحصــل كل العــب عــىل ثــالث بطاقــات (ويبقيهــا 

خفيــة عــن أنظــار الالعبــ� االخريــن). إن الهــدف مــن اللعبــة هــو التخلــص مــن البطاقــات بأقــىص رسعــة ممكنــة (بنــاء عليــه يكــون هنالــك 

فائــز أو أكــ; بعــد ثــالث جــوالت).

تحتــوي هــذه اللعبــة عــىل حجــر نــرد Êثــل قــارات العــاØ الســتة املوزعــة عــىل أوجــه الحجــر، بالإلضافــة اىل رزمــات مــن بطاقــات مختلفــة 

فيهــا صــور ملعــاØ أو اثــار أو االت موســيقية أو أكالت شــعبية خاصــة ¬دينــة معينــة والتــي تكــون موزعــة عــىل األرض ووجهــا لألســفل.

ــدأ الالعبــون بعدهــا بالرتتيــب بفحــص بطاقاتهــم ابتــداء بالالعــب  يقــوم أحــد الالعبــ� برمــي حجــر الــUد (الــذي Êثــل قــارات العــاØ) ليب

ــت  ــا كان ــرى الالعــب كل عــىل حــدا إذا م ــا هــو أن ي ــات يقصــد به ــUد،  فحــص البطاق ــذي رمــى حجــر ال املوجــود عــىل Êــ� الشــخص ال

إحــدى البطاقــات لديــه  تنتمــي للقــارة الظاهــرة عــىل وجــه حجــر الــUد. يف حــال كان هنالــك بطاقــة ألي معلــم أثــري أو حضــاري لدولــة 

معينــة وتنتمــي للقــارة الظاهــرة أمامــه فإنــه يتــم التخلــص منهــا بوضــع البطاقــة عــىل األرض جانبــا ووجــه البطاقــة لألعــىل مــع ذكــر الصــورة 

الظاهــرة عــىل البطاقــة لتتأكــد بقيــة املجموعــة مــن صحــة اإلجابــة (يتــم التخلــص مــن بطاقــة واحــدة فقــط يف حــال وجــود أكــ; مــن بطاقــة 

تنتمــي للقــارة الظاهــرة عــىل وجــه حجــر الــUد)، أمــا يف حــال عــدم وجــود أي بطاقــة مــن البطاقــات التــي بيــد الالعــب والتــي تنتمــي للقــارة 

املطلوبــة فــإن الالعــب يقــوم بــدورة بســحب بطاقــة جديــدة مــن رزمــات البطاقــات الغــ� مســتعملة ويفحــص إذا مــا كان هنالــك إمكانيــة 

للتخلــص منهــا أو ال.

يقــوم العــب اخــر برمــي الــUد وبذلــك تعــاد الكــرة حتــى يتخلــص أحــد الالعبــ�  مــن جميــع البطاقــات التــي يف يــده وبذلــك يكــون هــو 

الفائــز   

يف لعبه هدايا  العاØ : إن رزمة البطاقات ليس لها عدد محدد األك; عددا يكون أفضل (ان ١٨٠ بطاقة عدد كايف للعب)

يتم لعب هذه اللعبه بحجر نرد مخصص عىل أوجهه قارات العاØ الستة:

Asia اسيا • 

Africa افريقيا • 

Europ  أوروبا • 

North America ش�ل أمريكا • 

Latin America (Mexico is included with Central and South America) أمريــكا الالتينيــة (املكســيك وأمريــكا الوســطى • 

ــة)  والجنوبي

Oceania  أوقيانوسيا • 

كل بطاقــه يف الرزمــه تشــ� اىل جــزء مــن العــاØ (تكــون اســم القــارة يف الجــزء العلــوي مــن جهــة اليســار) وتظهــر صــورة وملحــة عــن بعــض 



هــذه الفئــات : األكل الشــعبي – االالت املوســيقية  - الحيوانــات – النباتــات – الجبــال – الفــن والنحــت – االخرتاعــات – زي النســاء و الرجــال 

–(الفنانــ� – السياســي� – العلــ�ء -.......) 

احيانا دولة معينة وليس فقط القارات (عىل سبيل املثال : ليف تولوستوف  من روسيا)

 تعتــرب القواعــد نوعــا مــا بســيطة وبإمــكان الالعبــ� اللعــب 

ــة  ــراءة باللغ ــون الق ــن ال يعرف ــال الذي ــى األطف ــة (حت برسع

ــا  ــارات) يتوقفــون هن ــم التعــرف عــىل الق ــة Êكنه االنجليزي

وهنــاك  ليشــ�وا اىل مميــزات لبطاقاتهــم – وتحديد شــخصية 

مشــهورة أو مــكان مشــهور ويذكــروا حــدث أو قصــة.  

ــرتاح  ــم  باق ــوم املعل ــك بشــكل عشــواê يق اذا Ø يحــدث ذل

قــراءة مــا هــو مكتــوب عــىل البطاقــة بصــوت عــايل ¬جــرد 

ــ�  ــىل الكث ــرف ع ــن أن نتع ــن املمك ــه م ــب ألن ــدء باللع الب

ــات األساســية.    ــن هــذه املعلوم ــى م حت

ــ�  ــة بالكث ــا مرتبط ــو أنه ــة ه ــذه اللعب ــع يف ه ــيشء املمت ال

مــن املواضيــع وÊكــن للبطاقــات أن تســتخدم للعديــد مــن 

ــاطات . النش

باإلمكان ربطها ¬ادة الرياضيات (نظرية املجموعات) 

ــث يســتلم  ــة أخــرى حي ــات للعب باإلمــكان اســتخدام البطاق

كل فريــق مجموعــة صغــ�ة مــن البطاقــات (٢٠-٢٥ بطاقــة) 

وحبــل لعمــل دائــره للجلــوس عــىل األرض.

ــي  ــم والت ــة به ــدة خاص ــرتع قاع ــه أن تخ ــىل كل مجموع ع

تبقــى رسيــة عــن االخريــن بحيــث يصنفــوا البطاقــات بنــاء 

عــىل القاعــدة تلــك ويف حــال جاهزيتهــم يضعــون البطاقــات 

ــىل األرض. ع

  

عىل جميع املشارك� النظر يف بطاقات املجموعات األخرى ومحاولة استكشاف القاعدة التي تجمع كل هذه البطاقات معا.

أحيانــا يكــون مــن الصعــب التعــرف عــىل تلــك القاعــدة ¸امــا مثــل مــا حــدث مــع أحــد الفــرق التــي قامــت بجمــع كل البطاقــات التــي تبــدأ 

بحــرف « الســ� «ويف هــذه الحالــه فــإن النقــاش بــ� املشــارك� يف املجموعــات األخــرى كان مثــ� لالهتــ�م . مــن خــالل نظريــات يتــم رشحهــا 

لالخريــن ومــن ثــم اختبارهــا عــىل أرض الواقــع.  

ــز ومشــاركة يف التفســ�  ــة والحصــول عــىل تحفي ــن خــالل مشــاركتهم يف املهم ــاال يتناقشــون ويســتنتجون م ــل أطف ــا أيضــا أن نتخي وÊكنن

املنطقــي ¸امــا مثــل تطبيــق علــم الحســاب عــىل األرقــام فــإن نظريــة املجموعــات تعمــل الــيشء ذاتــه عــىل املجموعــات ، عــىل ســيبل املثــال 

فإنــه Êكننــا إنتــاج تقاطــع ملجموعتــ� بالنظــر اىل عنــارص مشــرتكه بــ� املجموعتــ�. 



فعالية أخرى – لعبه سلسلة قطار املنطق           

يقــوم الالعــب أو الفريــق بوضــع البطاقــة عــىل األرض، ويقــوم الفريــق االخــر باختيــار بطاقــة أخــرى والتــي تشــرتك بــيشء مــا  مــع البطاقــة 

الســابقة ويضعهــا جنبــا اىل جنــب مــع البطاقــة األخــرى.  

عــىل ســبيل املثــال البطاقتــ� تظهــران اثــار أو مــن نفــس املحتــوى، أمــا إذا كانــت القاعــدة تقــوم عــىل وجــود ألكــ; مــن عنــرص مشــرتك فيكــون 

اإلقــرتان أكــ; صعوبــة ولكــن اللعبــة تكــون أكــ; تحديا. 



أنـــــــــا أشارك
تيك تاك بينجو                  
ا�نتباه - التمييز الصوتي واالعتراف بالقدرات

تيــك تــاك بينجــو: هــذه اللعبــة مــا هــي إال خليــط مــن 

لعبتــان شــعبيتان معروفتــان وهــي لعبــة التيــك تــاك 

تو(لعبــة اإلكــس او، x - o) ولعبــة البينجــو.

ــة البينجــو الشــعبية تلعــب بشــكل فــردي ولكــن  إن لعب

ضمــن مجموعــة كبــ�ة حيــث يشــارك كل طالــب ¬حتــوى 

النشــاط وإذا Ø يفهــم أحدهــم مبــدأ اللعبــة يقــوم بقيــة 

الطــالب ¬ســاعدته وتوضيــح مــا تعــرس فهمــه.

 

ــم  ــىل أوراقه ــموا ع ــالب أن يرس ــع الط ــن جمي ــب م يُطل

أعمــدة و٣ صفــوف) وأن  بتســع مربعــات (٣  شــبكة 

ــن  ــدوه م ــذي يري ــم ال ــع بالرق ــة كل مرب ــوا بتعبئ يقوم

١-٢٠ بشــكل عشــواê. بعدهــا يتــم وضــع ٢٠ بطاقــة 

صغــ�ة مرقمــة مــن ١-٢٠ بداخــل حقيبــة صغــ�ة بحيــث 

تكــون هــذه األرقــام مخفيــة عــن األعــ� ويتــم اختيــار ٩ 

.êــوا ــكل عش ــات بش بطاق

¬جــرد توافــق إحــدى البطاقــات التــي تــم اختيارهــا مــن 

ــب ســابقا عــىل  ــه الطال ــذي وضع ــم ال ــع الرق ــة م الحقيب

الشــبكة الخاصــة بــه، عليــه أن يضــع اشــارة لتمييــزه 

ويعتــرب الطالــب فائــز يف حــال اســتطاع تجميــع ٣ أرقــام متشــابهة مــع األرقــام التــي تــم تســميتها والتــي تشــكل خطــا أفقيــا أو عموديــا أو 

ــو. ــاك ت ــك ت ــة التي ــل لعب ــا مث ــال ¸ام مائ

Êكن استبدال األرقام بصور أو بطاقات الذاكرة أو بطاقات ألوان وغ�ها. 

ان االنتباه و التمييز الصوù والتعرف عىل القدرات تعترب من أهم املهارات التي تظهر خالل تنفيذ هذه الفعالية. 

 

 غالبا ما يتم لعب تيك تاك تو بينجو بوجود شخص� ولكن Êكن تنفيذها ايضأ من خالل فريق.

بجمــع اللعبتــان معــا ســنحصل عــىل فرصــة جيــدة للعــب ســنجعل ورقــة البنجــو مثــل شــبكة التيــك تــاك  ونجعــل الالعــب األول أو الفريــق 

ــع  ــم توزي ــث يت ــ� حي ــن موضــوع مع ــات بصــور ع ــة بطاق ــام ¬جموع ــتبدال األرق ــن اس ــح. Êك ــن يرب ــو م ــل الســطر ه ــذي يكم األول ال

ــا الكلــ�ت يف ٩  ــار كل العــب ٩ عنــارص ناســخا الصــور او كاتب ــك ليتســنى للجميــع رؤيتهــا، يخت البطاقــات عــىل األرض ووجهــا لالعــىل وذل

مربعــات يف الشــبكة.



 ثــم يتــم جمــع جميــع البطاقــات مــن عــىل األرض ووضعهــا يف ســلة ويتــم خلطهــا معــا. بعدهــا يقــوم قائــد اللعبــة بســحب البطاقــات واحــدة 

تلــو األخــرى وتســميتها قبــل عــرض األوراق وبذلــك تتــم تقويــة الذاكــرة قبيــل العــرض النظــري.  

يقــوم جميــع الالعبــ� بتفقــد شــبكتهم والصيــاح بصــوت عــايل « انهــا لــدي «اذا كانــت لديهــم نفــس البطاقــات، طبعــا حاملــا يقــول احدهــم 

تيــك تــاك بينجــو يعنــي أنــه قــد شــكل خطــا أفقيــا لثــالث عنــارص يف الشــبكة.
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