
 

 

 ها البداية...إن  

 

وضةفي  اجديًد  ًماا نفتتح عاي  ه     الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نةافتتاح  ة الس  راسي 
 
 الد 

ة الّسنةافتتاح  " ال شك أن   راسي 
ّ
  الد 

 
هذا الحدث  إال أن   ،األهل واملربياتو  ملشاعر األطفالا ومثير   امهم   ايعتبر حدث

ق الحر و  ة من العطلة واملكوثهو بمثابة نقلة حاد   ّ
ومتطلبات وبرنامج يومي أنظمة ب يمتاز  في البيت إلى أطار جديد  املشو 

ايختلف   عن النظام املتبع في البيت. تمام 

وضةات العمل في إتباع نظام يومي تدريجي لساع من املهّم  يأخذ بعين االعتبار احتياجات جميع /البستان الر 

وضةالذين يزورون األطفال  خاّص بشكٍل و  ،األطفال صعوبات في الذين يعانون من  أولئك/البستان للسنة األولى، و الر 

ة التياألطفال فيما بينهم في  تباين  فقد ي ،تأقلمال إلطار الجديد، وقد يعبرون عن صعوباتهم في إلى اف كي  للت   حتاجونهاي املد 

 وغيرها.  عنعزال،أو الرغبة باال ،العنيفةردود الفعل الغاضبة أو كالبكاء املتواصل،  ختلفةم أشكاٍل التكيف ب

إال أن أكثر ما يحتاجه  ،يومي والى أوقات قصيرة لالستراحةفي النظام ال يحتاج مثل هؤالء األطفال إلى تدرج لكلذ

  اعمةهؤالء األطفال هو املرافقة الّد 
ّ
اقم في األوقات العصيبة التي قد تساندهم لهم وامللطفة ملشاعرهم من قبل أفراد الط

 ف لإلطار الجديد. م في التكي  وتساعده

وضةجميع أفراد طاقم  عاتقسليم على  مناخ تربوّي  خلقة مهم   قعت ل الفتتاح اليوم األو   ذ/البستان، وذلك منالر 

ة الّسنة راسي 
ّ
وإذا ما  ،إذ أن منح األطفال الشعور باألمن واألمان "املادي العاطفي والروحي" هو من أهم الركائز لهذا املناخ ،الد 

ق  ف األطفال لإلطار الجديد بشكل أسرع وأنجع. من شأنه أن يساهم في تكي  ف تحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وضةنظام العمل في   /البستان الر 

وام يبدأ  - وضاتفي الد   .00511وحّتى  5577اعة الّس من  ألسبوعفي اام /البساتين التي تعمل خمسة أيّ الر 

وام ينتهي  - وضاتفي الد   ا.ظهر   00511اعة الّس ادس اليوم الّس في /البساتين التي تعمل ستة أيام في األسبوع الر 

واميبدأ  - وضات في الد   الر 
 
  عليميبع نظام اليوم الت  /البساتين التي تت

 
 .00511-5577اعة الّس  ويلالط

 

  وضةفي نظام العمل ة ام األولى/البستان في األي  الر  راسي 
 
نة الد 

 :    من الس 

وام ستمّر ي .0 راس ي حتى الساعة  الد 
ّ
ل للعام الد 

ة، منذ اليوم األو   .00511في صفوف البساتين اإللزامي 

واميكون فسنوات،  0-3في روضات األطفال لجيل أّما  .0  كالتالي5 الد 

نة   0.0 ل للس  ةفي اليوم األو  راسي 
ّ
اعة  الد   .01511-0511من الس 

نة   0.0 ةفي اليوم الثاعني للس  راسي 
ّ
 .00511-0511من الّساعة  الد 

ا ي  0.3 الث فصاعد 
ّ
وام ستمر  من اليوم الث  .00511حتى الساعة  الد 

ه ينبغي ، 0في البند  جاء  ا ّم مغم رّ على ال .3
ّ
 أن

ّ
نة الثانية على التوالي في املوجودينعلى األطفال إال  للس 

وضات                   ل حتى نهاية  ،الر  وامأن يمكثوا فيها منذ اليوم األو   .الد 

وضةجميع أفراد طاقم ينبغي على  وحاا في جميع األ  .4    ى  وحتمنذ اليام األو  أن يمكثاا /البستان الر 

وامنهاية                     .الد 

 

   وضاتام األولى في األي اتعليم اياًم  /البساتين التي تتبعالر    يًّ
ً
 :طايل

وضاتعليمي في هذه ن األسبوع الت  يتكو   والتي يتم العمل بموجبها منذ اليوم  ،ةساعة تعليمي   00/البساتين من الر 

 التدريج التالي5 حسبل األو  

وضةيمكث جميع أفراد طاقم  .0 وامحتى نهاية  ل منذ اليوم األو   /البستانالر   .الد 

وامينتهي  .0  األو   ينفي اليوم الد 
ّ
 .00511اعة الّس اعني ل والث

ا من .3   بدء 
ّ
وام ا يستمر  الث فصاعد  اليوم الث  كاملعتاد. الد 

 



 

وضةمغادرة األطفا   وام/البستان قبل نهاية  للر   الد 

وضة"  لّبيعلى نظام يومي  يقوم   تعليميّ  تربوي   طار  هي إ/البستان الر  احتياجات األطفال كأفراد و/ أو كأعضاء في  ي 

وضةمغادرة األطفال  من شأنمجموعة.  وام/للبستان قبل انتهاء للر   عرقل العملي  أن ي   الد 
 
بع، لذا املت   ظام اليومّي ربوية والن ّ ة الت

وضةل عدم مغادرة األطفال من املفض   وام/البستان قبل انتهاء الر  نة  ةإال في الحاالت أو األوضاع االستثنائي   الد  أدناه، املبي 

  ."فقط أولياء األمور  بعد موافقةوذلك 

وضةأطفا  يدخلان  -1  نة األولى س  لل الر 

مر * وضاتوالذين يدخلون  ،ثالث سنواتاألطفال الذين يبلغون من الع   يعتقد نالذي نة األولىالحكومية للس   الر 

 الطويل.إلطار الجديد بنظامه اليومي مع اف اجه إلى وقت أطول من غيرهم للتكي  هم بحأولياء أمورهم بأن   

ةنة في األشهر األولى للس   03531اعة األطفال الّس  مغادرة لهؤالء*تعطى إمكانية  راسي 
ّ
 تأقلمواي إلى أنا تدريجي   الد 

 مع األجواء الجديدة. 

 
ّ
 موذجحفظ هذا الن  وي   ،الّسنةملغادره طفلهم في بداية  ع أولياء أمور هؤالء األطفال على نموذج طلب خاّص *يوق 

وضةفي ملف    اإلداري. الر 

فلمغادره  -0
 
وضة الط    فقط ةة واوحد/البستان ملر  للر 

ّ
 ارئة في الحاالت الط

 
 إلىاألهل فيها ر التي يضط

وضةإخراج طفلهم من   وام/البستان قبل انتهاء الر  ض من بالغ مفو   شخٍص  أو أّي  ،اشخصي   ولّي األمر، يحضر الد 

فلإلخراج  الوالدين قبل
ّ
في ملف  هذا الّنموذج يحفظو  ة،وقيع على نموذج مغادر وذلك بعد الت   ،الط 

وضة  /البستان اإلداري. الر 

 طارئةالة خاص  الحاالت ال -3

فلة وطارئة كتلك التي يعاعني فيها في ظروف خاص  
ّ
  بسببها يحتاج ةمن مشاكل صحي   الط 

 
 عالج فيالي لّق إلى ت

وضةساعات دوام   فل فيه يضطر خاّص ف /البستان، أو أي ظر الر 
ّ
وضةمغادره إلى  الط   /البستان بشكلالر 

  ةدير إلى م  خاّص  ه بطلٍب دائم، بإمكان األهل التوج   
ّ
فل ةمغادر  علىوالحصول على موافقتها  ،واءالل 

ّ
 قبل الط 

وامنهاية    .    الد 

 



 
 
 ة في البند الثاني وخاص   ،كرت أعلهفي مثل هذه األوضاع االستثنائية التي ذ

 
األطفا   ةبمغادر  قالذي يتعل

وضةا نةاألشهر األولى الفتتاح  خل  باكًرا /البستانلر  ة الس  راسي 
 
لإلطار الجديد ف األطفا  جل املساهمة في تكي  أمن  الد 

ةتضطر بشكل أنجع وأسرع،  ي  ب  
 إلى  املر 

 
واماألطفا  خل   ةتين مختلفتين ملغادر تين زمني  تنظيم محط من شأن  ،اليامي الد 

 أن يخلق بلبل هذا األمر
ً
 هنا لكلدى األطفا ، لذ ة

 
 ك وحاجة ألن يتجن

 
أن ا، و اقم لاداع األطفا  املغادرين مبكرً د أفراد الط

واموحتى نهاية  الذين يمكثان ألطفا  ا يمنحاا   الد 
 
شغلاهم و  ،عار باألمانالش   ةترباي  فعاليات بأن ي 

 
ثير في قلابهم الفرح ت

   .بهجةوال

فلف لتكي   ةفعاليات مقتروح
 
وضةفي  الط   الر 

  املوادّ د األلعاب و تتعد   (0
 
فلثير وتجذب اهتمام ذات االستعمال املفتوح التي من شأنها أن ت

ّ
خالل وجوده  الط 

وضة في ةعلى  لكلذ ،الر  ي  ب ّ
وضةبإثراء  أن تهتم   املر  وأغراض ومواد مألوفة للطفل،  بألعاب (اإليهاميمراكز اللعب  ال سّيماو ) الر 

 قد يساعداء لوحده أو برفقة أطفال آخرين. سو  ،ق و ّ شامل املمتع ّر تفتح أمامه املجال للعب الح  كي من عامله وبيئته مأخوذة 

فل هذا الوقت
ّ
  خلق صداقاٍت  على الط 

 
ّ جديدة ت وضةوبقائه في  ،انفصاله عن أهله ريس  وامحتى نهاية  الر  يساهم في كما  ،الد 

 .إلى الّروضةازدياد تعلقه وانتمائه 

عات، )حطة 5 شاالت، مناديل بأنواع وألوان مختلفة، حقائب، أحذية، قب  مفتاحملااد ذات استعما   ةأمثل

 (، أقنعة، اقالوع
ّ
 كسسوارات، نظ

 
طبيب، مالبس النوم، ة، مالبس ري  ارات، فساتين، معاطف، مالبس على أنواعها5 مالبس تنك

 إلخ.... اإلحرامملهن، مالبس امالبس أصحاب 

 

0)  
ً
 5مًعا نصنع دمية

ية   املرب ّ
 
ط

ّ
خط 

 
وضةفي األيام األولى ت وامخالل  ّر ة ثابتة في مركز اإلنتاج الح  /إنتاجي  ةعمل إبداعي  ورشة  للر  اليومي.  الد 

اويقوم ،اإلنتاج ةألب أو األم أو كالهما( حول طاوليلتقي كل طفل وأهله )ا فلمية ترافق بصنع د   ون مع 
ّ
أثناء مكوثه في  الط 

وضة مكنه، الر  وضةوصل بين البيت و  ةم لتكون حلقاو ا اصطحابها إلى البيت في نهاية الد  أيض   وي  ف كي  الت   علىتساعده كي و  ،الر 

وضةواالنتقال السلس من البيت إلى   .الر 

يةيمكن  رب ّ
فلث مع أن تتحد   للم 

ّ
 عن إبداعه وإنتاجه ال الط 

 
ن إنتاج عه ورضاه بّ خص ي، عن مشاعره ومدى ح  ش

مية ميةصنع في والديه له  ة، عن مشاركالد  فلب العاطفي بين من املحادثات القصيرة التي تساهم في التقار  .... وغيرها الد 
ّ
 الط 

ةو  ي  ب ّ
ميةهذه باإلمكان استخدام   ،املر  فلمع  للغناء الد 

ّ
نشدها األطفالالتي  األشعار القصيرةبعض  ترديدأو  الط  ةمع  ي  ي  ب ّ

 . املر 



ولي  ،ي كالورد، إعنسان5 أشعار فاضل علي من مجموعاته الشعرية5 خد ّ ةقصيرة مقتروحألشعار أو أغاني  ةأمثل

 وأشع ،نياالد  
 
 ار من الت

 
يةعها عبي التي قامت بجمراث الش  جبارين. نبيهة املرب ّ

 5 االنتقالي الغرض (3

ة الّسنةقد يتمسك بعض األطفال وخاصة في األيام واألشهر األولى الفتتاح  راسي 
ّ
ببعض األغراض التي يحضرونها  الد 

مية، د   ،معهم من البيت  ّب مثل5 د 
 
عبة ة، صورة، ينة، قص  اصة، قنّ عة، مصّ ب  ، حرام، مالبس، ق

 
 ارة .... سيّ ل

ّمته،ا للهروب من املوقف قالي من جهة رمز  قد يكون االحتفاظ بهذا الغرض االنت وإيجاد إمكانية لترك هذا املكان  بر 

أو رجوع  ،ةعودته إلى بيئته األصلي  في فس ي من جهة أخرى عبارة عن امتداد لشعوره باألمن واألمان الن  لكّنه قد يكون بسرعة، و 

 ه الصطحابه إلى البيت.أّم 

ةن يتعامل معه األهل و أل ضرورة هناك االنتقالي و هذا الغرض لة أهمي  لذلك ثّمة  ي  ب ّ
فكير والت  ، بمسؤولية وحذر املر 

ا ساعد علىة توظيفه كيفي  في  مع  فلف تكي   كي ي 
ّ
وضةبشكل مثالي داخل  الط   .الر 

ةمن األفضل أن يسمح األهل و  ي  ب ّ
  املر 

ّ
 باالستغناء يقوم هو بنفسه إلى أناالحتفاظ به  أن يحتفظ بما يودّ بفل للط 

فل د شعور مجر  إن   ،فيما بعدعنه 
ّ
يةمع اف باالطمئنان النفس ي والتكي   الط  رب ّ

 
يةبمثابة رمز  هوواألطفال اآلخرين  مل رب ّ

 للم 

فللإلعالن عن تقبل 
ّ
 وللبيئة الجديدة بما فيها من أطفال آخرين. ،لها الط 

ةبعدها تتبع  ي  ب ّ
فلمع  املر 

ّ
وضةأي نهج تربوي إلبقاء هذا الغرض في البيت أو في  الط  فقد  ،اجانب  تضعه ولكن  الر 

 أن يعلى  ةتعقد معه اتفاقي  
 

دةة املخص ي أثناء النشاط أو الفعالي  ضع هذا الغرض داخل جار وره الش يعود بعدها و  ،حد 

.ي إلى أنا وهكذا تدريجي   سك بالغرض،ليم
 
ة ى عن الغرض كلي 

ّ
 تخل

 5 ات مع الغرض االنتقاليفعالي  

فليحضر  (0
ّ
  الط 

 
ة لعب  عندها ت ،زمالئهخص ي من البيت ويعرضه أمام غرضه الش ي  ب ّ

ّ  املر  ه دور الوسيط وتوج 

هاألسئلة املفتوحة  إليه مو ّ
 
 ةاالعتبار درج مع األخذ بعين عبير،الت  ة قدرته على وخاص   ،ةوقدراته العام  العقلّي،  بما يتناسب مع ن

وضةفه مع تكي    واألطفال اآلخرين.  الر 

ةبإمكان  ي  ب ّ
ا أن تقوم املر  ّ  أيض    بتصوير كل 

 
 خصي  األطفال مع أغراضهم الش

 
ّ ة و/أو تصوير ك مع غرضه  طفٍل  ل 

 
 

ٍلّ من بإمكانها أن تقوم بتصوير كما  ،خص ي على انفرادالش
 
فلك

ّ
  هوغرض الط 

 
استعمال هذه الصور و  ة،خص ي على حدالش

فل بين مةءالامل ةأو لعب ة،لوطو أو ذاكر  ةللعب
ّ
 والغرض.  الط 



0)  
 
ةحضر ت ي  ب ّ

ّ  ،طفاللل بة من األغراض املحب   ةمجموع املر   من األطفال ةصغير  ةيوم ملجموع وتسمح في كل 

وامإلى البيت في نهاية  وأخذه معه هذه األغراض أحد( باستعارة أطفال في كّل مجموعة 7-0) وضةوإرجاعه إلى  ،الد  في اليوم  الر 

ساهم مثل هذه ال التالي. 
 
وضةواصل بين من الت  ٍوّ في خلق ج ةفعالي  قد ت   ،والبيت الر 

 
فلل على سه ّ وت

ّ
ه ءوانتما ه  ف  تكي   الط 

وضة  .للر 

ةحصلوا على إرشادات من يكونوا قد )بعد أن  في البيتيقوم األهل  ي  ب ّ
فل( بتصوير املر 

ّ
مع هذا الغرض في  الط 

  دة5متعد ّ مواضع 
 
فلوم بجانبهو الن  أ ة،أو الخروج معه في نزهه قصير  رسمه،عب معه، أو أثناء الل

ّ
م  يشارك الط 

 
وضة ، ث  الر 

ة ي  ب ّ
ثهمو  ،ور بالص   في الّروضة وأفراد املجموعة املر  حد ّ

 .في البيتعن الوقت الذي أمضاه مع الغرض  ي 

 

 بينهم وتعارفهم على أفراد الطاقم: تعارف األطفا  فيما

فل  
ّ
وضةإلى أجواء  ةمن أجواء البيت واألسر راس ي في بداية العام الد ّ ينتقل  الط  البستان. هذه األجواء الجديدة /الر 

فلمضجع  وهي تقض  الخوف والقلق ، و وتر ألوفة للطفل تسودها مشاعر الت  املغير و 
ّ
غم من أن جميع هذه وعلى الرّ  ،الط 

  إال أنها تزيد   ،الّسنةفي مثل هذا الوقت من  وعادّي  طبيعيّ أمر ملشاعر هي ا
 
فلعور من ش

ّ
بالغربة والوحدة داخل اإلطار  الط 

  ،الجديد
 
  ،دد  جديدة مع زمالئه الج   ةه في بناء عالقات اجتماعي  ا أمام  عائق   وتقف

ّ
يامل املحيطاقم وحتى مع ومع أفراد الط ّ

 اد 

 .   الّروضة/البستانداخل 

وضةإن وساطة جميع أفراد طاقم  ا ، هي أمر ة/البستان سواء كانت علنية أو خفي  الر  لبناء وتوطيد ضرورّي جد 

مكن استخدام  ،لطاقموبين األطفال وأفراد ا أنفسهم، بين األطفالة العالقات االجتماعي   ات املوجودة بحوزة مختلف الفعاليّ ي 

ة ي  ب ّ
 متجاعنسة و/أو غير متجاعنسة من األطفال كي تزيد من شعورهم باألمان واالنتماء. ةغير مجموعات صفي  املر 

فلالوالدان هما الشخصيتان املركزيتان في حياه  البيتي، –في اإلطار العائلي
ّ
خروجه من بيت والديه  كن عند  ول ،الط 

ةإلى إطار خارجي، تصبح  ي  ب ّ
ا  املر  فل، سواءقريبة ومؤثر  ةشخصي  أيض 

ّ
سبة للط 

ّ
 في  وأ ،في تواصله معها واقتدائه بها ة بالن 

 
مه تعل

ةعم منها. وتلقيه الد   ي  ب ّ
ّ إعلى  ةمؤتمن املر  توقع من ا وعناية. ي  طفل، وعلى تعامل فردي يولي شخصيته اهتمام   عنشاء عالقة مع كل 

ة ي  ب ّ
فلأن تسعى ضمن وظيفتها إلى تعميق معرفتها ب املر 

ّ
 ،اتهسلوكيّ و  ،ميوله ةومالحظة لديه، نها تمييز اضطرابات نمائي  ليمك الط 

ة في ،مميزات طبعه ب  تسود عائالت معينه.  ةتربوي  يتوقع منها االنتباه إلى أنماط ، كما تهشخصي   ومواطن القو 
 
ة هذه املهم  تتطل

ل املصدر  باعتبارهماعالقة وثيقة مع الوالدين،   .   طفلهماعن  ةودقيق لةوشام ة،وافي ملعلومات األو 



 للت   ة، معد  إطلالت اسةاملشاهدات املعروضة في كرّ إن  
 
 طبيق في اإلطار الت

 
 ربوي لجيل الط

ّ
 هي تستندو  ،رةفولة املبك 

وهي تطرح على  ،ي البستان العادي واملدمج والخاصف املستصعبينللطفال  لى املبادئ املعروضة في منهاج اإلطار املعّد إ

 ّ  صين فاملتخص 
 
ا كما تشكل منطلق  ، 7-3أداء األطفال من جيل في قة ة ومتعم ّ منهجي   ةملعرف ةفولة أداي مجال التربية لجيل الط

 لتعيين الص  
ّ
ة اإلطار التربوي رة قدر اإلمكان. تجري املشاهدة مع األخذ بعين االعتبار خاصي  عوبات، وإيجاد حلول مناسبة ومبك 

ةي تستطيع الذ ي  ب ّ
وفي  ،متابعة األداء املميز للطفال في حياتهم اليومية في إطاره صات(خص  د الت  ا الطاقم املتعد ّ )وأحيان   املر 

 ة.  بيئتهم الطبيعي  

 

 لتنمية العلقات االجتماعي   ةفعاليات مقتروح
 
 األطفا :ااصل بين ة وتعزيز الت

فليحضر 
ّ
وضةإلى  الط  ية ة وماد ّ ف مع عوامل إعنساني  أن يتكي   هعليو  ،تهز شخصي  تمي ّ  اطباع   وهو يحمل  /البستان  الر 

تقاسم األشياء معهم من غير أن يو  أن يلعبمل مع األطفال من أبناء جيله، عاد على الت  .  عليه أن يتعو  إطارها أثناء تفاعله في

ةن دور يكم  ة، وهنا تكون له امتيازات خاص   ي  ب ّ
ا.األطفال تدر  فاعل بينالت  في تطوير  املر   يجي 

إلى كسر الحواجز  يةالكثير املوجودة في جعبة كل مرب ّ املقترحة أدناه وغيرها تلك عارف كلعاب الت  أتهدف فعاليات و 

 منهم على اآلخر.    د كل  تعو  أن يو  ،بين األطفال

 : فعالية "اإليماءات" (1

ةتقوم  ي  ب ّ
ةحصان، وتتفق  ةو دشكل حعلى بترتيب كراس ي األطفال  املر  ي  ب ّ

مع األطفال على قوانين ونظام الفعالية.   املر 

م  يجلس األطفال على الكراس ي 
 
ةتقوم ث ي  ب ّ

 بإعطائهم إشار  املر 
 
 على الد   نقراتنة )مثال5 معي   ة

ّ
األطفال داخل املساحة  (، يتحركف

  ،دةاملحد  
 
 يقف من قبل.  فيهااملوسيقى يرجعون إلى أماكنهم التي جلسوا  ف أعنغام  وعندما تتوق

 
 ه،طفل حسب دور  ّل بعدها ك

ةبهدوء، تقوم  هيعود ويجلس مكان حركة( ثمويطرح اسمه مع إيماء معين )رقصة،  ي  ب ّ
ة مع ب املر   الد  بمساعدة األطفال و قي 

ّ
 ف

وضةاألطفال في  ةقي  وهكذا مع ب ،بتقليد اإليماء  ان.والبست الر 

 

 :من تكان"فعالية " (2

ةيقف األطفال بشكل دائري وتقوم  ي  ب ّ
  املر 

 
ابتداء من 5 اآلخر ف على عر  صياغة أسئلة بهدف الت  على  بإعطائهم مثاال

 
 
 العائلة، عدد اإلخوة وأسئلة أخرى عر، اللبس، الحذاء، اسم االسم، لون العينين، الش

 
 . ت

ّ
ةل شغ  ي  ب ّ

ويبدأ األطفال  ،املوسيقى املر 



 و ة، منطقة الفعاليّ في بالتحرك 
 
طفل بموازاة طفل آخر ويطرح كالهما على اآلخر أحد أسئلة  ف املوسيقى يقف كّل مع توق

 افقة املوسيقى. ر عارف بمالت   ستمّر عارف، وهكذا يالت  

  

 :ةوحركي  فعاليات  (3

 .ضت الوردة"حت الوردة غم  جورية/فت  ة "وردة "القطار السريع"، فعالية "طاق طاق طاقية"، فعالي   

 

4)  
 
 :ز العمل الجماعيعز   فعاليات ت

 

ّجينمإّن جلوس األطفال 
ة طويلة من شأنه أن يبعث امللل في نفوسهم، وكي تتجّنبي ذلك عليك اخت تفر  ار يملد 

عبة التي تقتصر على  تسلسل األلعاب
 
عبة التي يشارك فيها عدد  كبير  من األطفال، وبين الل

 
بحيث يكون هناك تناوب بين الل

شارك فيها عدد  كبير  من األطفال هي5 بحر  ة، أّما  –طفٍل واحٍد فقط )األلعاب التي ي  التي تقتصر  األلعاببّر، كراس ي موسيقي 

ا تفعيل طفلين، أو ثالثة  أنا؟(.على العٍب واحٍد فقط، مثل لعبة5 من  في األلعاب التي تعمل على تفعيل طفٍل واحٍد، يمكن أحيان 

ا من  ك  مكن  في الوقت نفسه، على سبيل املثال في مجموعة األلعاب الهادئة، مثل لعبة "ال أحد يسمعني"، ي   أن تدعي عدد 

قليد، مثل لعب ة، وفي مجموعة ألعاب الت  دى" يمكنك دعوة أكثر من طفل واحد ليجيب على ما األطفال للقيام باملهم  ة5 "الص 

فق عليها، أو ترديده. إذايتّم  ة املطلوبة منك5 طفل يعطي اإلشارة املت  عبة تتيح ذلك، أوكلي إلى طفل القيام باملهم 
 
 كانت الل

عليمات التي ينبغي توجيهها عبة، شكٍل فّعال في األطفال ب مشاركةيزيد من من شأنه أن ألّن هذا  إلخ..الت 
 
ا الل وهو ما ينطبق أيض 

 .سم الجماعيوالر   اإلنتاج على

مية (5  فافا: الد 

ةتستخدم  ي  ب ّ
نةمية مد   املر    عي 

ّ
عبير عن مشاعره وأحاسيسه، بحيث تكون فل في الت  مرافقة لها كوسيلة مساعدة للط 

وضةفي ده و جله في األيام واألسابيع األولى لو املنفس  يةوتكون مساعدة  ،الر  رب ّ
 األطفال. معف ر  عاواصل والت  في الت   للم 

 
 
ميةعتبر ت رو  ،لحديث والحوارعلى ازة حف ّ ة م  ة حيادي  شخصي   الد 

ّ
ّ  توف  راعات بين األطفال طرائق متنوعة لحل الص 

فل. قد يتحدث الّسنةة في بداية خاص   ،تواجههمعوبات التي والص  
ّ
ميةإلى هذه  الط  في ذهنه ويمنحها  دور ا يويعبر لها عّم  الد 

 
 
 ع منه. الفرصة ليفهم منها ما هو متوق



رافق   
 
ميةهذه ت ة الد  ي  ب ّ

باح، وعند الفطور وخالل الفعاليات.  تحاول ، عند االستقبال في الص  الّسنةام طيلة أيّ  املر 

مية وضة الحر فيحل الصراعات بين األطفال أثناء اللعب  الد  ّ و/أو في الّس  الر   معهم.وتنشد  يعهم، تغنّ احة، وعند املغادرة تود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وضة ع  ين...رايح الر 

 
 
 تخط

 
وضةفي اأقلم ي أزمة االنفصا  والت  لر 

فلتعد مرحلة انتقال 
ّ
وضةمن جو األسرة الى  الط  لمشاعر لومثير  حدث هامّ هي و  حياته،مرحلة أساسّيه في  الر 

فللدى 
ّ
ةو األهل و  ،الط  ي  ب ّ

وضةتعتبر األيام األولى لدخول  .املر  فلمن أحرج الفترات في حياة  الر 
ّ
ة ى نفسي  تنعكس علقد و  الط 

فلو  مّ األ 
ّ
فلة االولى التي ينفصل فيها املر  هي فهذه  ،امع   الط 

ّ
 جديٍد  فيها بعالٍم  ويلتحق ،رةومتكر ّ ه لفترة طويلة عن أم ّ  الط 

وضةالى  اانتقال طفلهمفإن   لوالدينبالنسبة ل، أّما األسرة واملنزل  ومختلف عن جّو  ل   الر 
ّ
شك 

 ي 
 
 ،جديدة تثير قلقهم تجربة

 
 
 ا ملجابهة الت  ر فيما إذا كان طفلهم مستعد  دخلهم في حيرة وتوت  وت

 
مع افتتاح يات الجديدة التي ستصادفه حد ّ عات والت  وق

راسّية،
ّ
ة املرحلةقد تكون هذه و  الّسنة الد  ا تجربة عاطفي   شكوكأن تخامر الوالدين  املمكنمن و  للوالدين، صعبة أحيان 

وضةفيما إذا كانت   اطفلهمتلبي احتياجات  الر 
ّ
 ا،ائدة لطفلهمإلى توفير الحماية الزّ  ايدفعهم وهو ما ،له األمان ر، وتوف 

فلتعيق تأقلم  لدرجة قد
ّ
وضةفي ا الط   . لر 

وضةبالنسبة للطفل فأما  يألفه من قبل، وقد يثير هذا  مجهول لمهي بيئة جديدة وأشخاص غرباء وعالم  الر 

ساؤالتالعالم املجهول العديد من 
 
فلفي ذهن  الت

ّ
وضةقبل دخوله الى  الط    مثل5 ،الر 

ةماذا ستفعل معي  األطفال؟من سيلعب معي؟ هل سيضربني  الحمام؟أين  ي  ب ّ
ملاذا  البيت؟ود الى كيف سأع ؟املر 

وضةسأذهب إلى  ثير   البيت؟مع أمي في غير أخي الص  سيبقى  بينما الر 
 
لدى  ياتسئلة وغيرها مخاوف وتحد ّ هذه األ  كّل ت

فل
ّ
  ،عليه مواجهتها الط 

 
 ب منه التكّيف معها.وتتطل

وضةلى إالبيت  إطارمن  انتقالهمطفال تجاه ردود فعل األ  إن   وأعمارهم وطباعهم اتهم تتباين باختالف شخصيّ  الر 

  االنتقال يكون  ،ةاستقاللي  عون بنزعة الذين يتمت  أولئك ة خاص   ،فبالنسبة لبعض األطفال وبيئاتهم.
 
 ويعتبر ،اوسلس   سهال

 فنجدهم متحم ّ  لهم،ا متع  ا م  ي  تحد ّ 
 
وضةإلى هاب سين للذ ّ عر  افعية للت  ويملكون الّد  لر  ا بالنسبة أّم  جديد،ما هو  ف على كل 

  ّس ذوي الح   الحّساسين،للطفال 
 
 بأم  ا ق  املرهف فيكونون أكثر تعل

 
عن  رونيعب ّ و ، ن  عنهفي االنفصال  هاتهم، ويجدون صعوبة

  ،كاءراخ والب  مشاعر القلق والخوف بالص  
ّ
وضةهاب إلى أو حتى رفض الذ   .الر 

ب  
 
  ألطرإلى اواألسرة من إطار البيت  االنتقاليتطل

 
فلعة من املتنو ّ  ربويةالت

ّ
  ،ياتتحد ّ  مواجهة الط 

 
عات عديدة وتوق

 مستقّل  العمل بشكٍل  اليومي،مثل املبنى الجديد، برنامج العمل 
 
وضةيوم إلى  هاب كل  ، ضرورة الذ كبير من  وجود عدد ،الر 

 ات داخل األسرة وغيرها. لوكيّ ات وقوانين عمل تختلف عن الس  لوكيّ بس   األطفال، االلتزام



  لذا فمن املهّم 
ّ
 منه،الوالدين بالقرب وجود مع ضمان  ا،تدريجي   ألف الّروضةألن ي الفرصةن تكون لديه أفل للط 

 وذلك 
 
دة هي الوسيلة املثلى ليس البداية الجي ّ إن   ،وم بدون مقدمة أو مرحلة انتقاليةل يأو   في الّروضة لقى بهمن أن ي   بدال

ّ ما لح  وإن  ، ثمروم   سعيٍد  دراس يّ  فقط لعاٍم   الت   ب 
 
تجربة  راسات أن  ثبتت الد ّ أوقد  ،روبرت بيانتاكما يقول الحياة م طوال عل

وضة  .بعيدالجاح األكاديمي على املدى واحدة من أهم أسس الن  هي ة يجابي  اإل  الر 

وضةتهيئة األطفا  قبل االلتحاق ب  الر 

 العمل مع يرتكز  
 
 األطفال في مرحلة الط

ّ
معهم، ة على توفير األمان للطفال وبناء الثقة األساسي   رةفولة املبك 

 ةيجابيّ إ ةوبناء رؤيا ذاتي   ،ات مركزّيه في حياتهم حتى يستطيعوا بناء ثقة مع محيطهمشخصيّ ة/بحاجة الى شخصيّ  فاألطفال

فلف ،اتهمو عن ذ
ّ
ة،وال ةبدني  العاية لى الر ّ إفي هذه املرحلة يحتاج  الط   ا.ة أيض  والنفسي   عاطفي 

ني كي 
 
فل   تمك

ّ
 الت   من الط 

 
وضةترابه في أأقلم واالنخراط مع ف والت  كي  ينجح في الت  و  ،ب على مشاعر القلقغل  ،الر 

  خالل5ا وذلك من يجب تهيئته مسبق  

ة .0 وضةب اللتحاققبل ا زيارات تعارف للبيئة املادي   للتّ وذلك  الر 
 
ال يشعر  كياملكاعني، و ص من القلق خل

فل
ّ
  من األمانه ذاهب إلى املجهول، ولتحقيق جزء أن   الط 

ّ
القيام في والديه لو  هلفل يجب أن نتيح الفرصة واالطمئنان للط 

وضةبزيارات مسبقة الى    ،راس يالعام الد ّ  افتتاحقبل  الر 
 
وضةاألطفال في  خاللها يمكث  يةاملاد ّ فون على البيئة ، ويتعر  الر 

  استخدامها.في  سون وأدوات، ويتمر   الجديدة، ومحتوياتها من أثاث وموادّ 

ة لقاءات تعار   .0 فلمرافقة  5الجديدةف مع البيئة االجتماعي 
ّ
وضةالى  الط  ياته عن رب ّ ف على م  ليتعر   الر 

 كثب )
ّ
تفاعل معهم من خالل محادثات يكي  له الفرصة تاحةوإ ،بروضتهد سيلتحقون د  واملساعدة( وعلى أطفال ج   مةاملعل 

 . ةاجتماعي   ةأو من خالل لعب ة،فردي  

3.  
 
فلث مع حد  الت

 
ةو على األهل  5الط  ي  ب ّ

فلفي حياة  املركزيةالشخصّيات ) املر 
ّ
قبل  ه  ( أن يشرحوا لالط 

وضةالتحاقه ب وضةوجوده في  ةأهميّ  عن الر  قة، ٍة اليومي فيها، بطريقسير البرنامج وكيفّية  ،الر  ّ
شو 

و باستخدام أ م 

وضةإلى اوالد يذهبون أث عن القصص التي تتحد    ولى. ة األ للمر   لر 

0.  
 
فلر مع حاو  الت

 
إجابات مقنعه للتساؤالت التي  ، وتوفيراالستهزاء بهاحول مخاوفه واحترامها وعدم  الط 

فلتدور في ذهن 
ّ
 .طمئنان والّراحةباال يشعر  كيليها إوتزويده باملعلومات التي يحتاج  ،الط 

 



 األطفا مرافقة  هل فياأل دور 

وضةبا لتحاقوتهيئتهم في مروحلة ما قبل اال األطفا  دعمإن    ي لر 
 
 أقلم ساهم في قدرتهم على الت

وضةة مرحلة ما قبل من املهم أن يدرك األهل مدى أهمي   فلر و  تطفي  الر 
ّ
 التحاقهقبل  وإكسابه مهارات الط 

وضةبا  حين تلّق إلى  مثل االنتظار  لر 
ّ
  ،مةي املساعدة أو االنتباه من املعل 

 
عاون مع شاطات والت  والقدرة على املشاركة في الن

 غيرة.الص   خفاقاتعامل بشكل صحيح مع اإل اآلخرين، وتناوب األدوار معهم، والت  

فلساعد على تأقلم ومن األمور املهمة التي ت
ّ
وضةفي   الط  ع، الر  وتجعله يشعر  ،ة تزيد من ثقته بنفسهبمهارات ذاتي   أن يتمت 

 . إفطارهام وغسل يديه وتناول بقدرته على السيطرة على األمور كقدرته على استخدام الحّم 

وضة طفال مع جّو األ تأقلم  ن  إأطفالهم فألهل لتسهيل األمر على خذها ااالحتياطات التي قد يت   كّل من غم رّ لكن وعلى ال ، الر 

وضة طاقم مع األسرة تتعاون  أن ينبغي إذ طراف،جميع األ  عاون مند والت  خطيط الجي ّ لى االهتمام والت  إتحتاج  ةعملي  هو   الر 

 5ولذلك 

فليجب أن يكون االنفصال بشكل تدريجي حيث يبقى أحد الوالدين مع  (1
ّ
تتناقص  ثم   ة،نلفترة معي   الط 

ا ة بعد ذلكهذه املد   ويد  ا ر   الت  اعد على ل االنفصال ويسيسه ّ األمر أن هذا ومن شأن ، رويد 
 
ةم. ومن واجب أقل ي  ب ّ

 ةمساعد املر 

ف أثناء وجودهم ة الت  كيفي  حول هل األ  وضةفي صر   ،طفلهم حينما يمكثون إلى جوارا عنسبي   ينالفعّ  يكونوا وكيف ال، الر 

 ّ ةأو مع  ،عونه على االشتراك مع األطفال اآلخرينويشج  ي  ب ّ
عمل يميل إليه حتى ينسجم  أو أّي  ة،التي قد تشغله بلعب املر 

 ويندمج فيما يقوم به من أعمال.  ،اتمام  

وضةوسيحاولون الخروج من  ،قد يصعب على بعض األهل االنفصال عن أطفالهم وسماع بكائهم (2  الر 

فلهنا يجب إفهامهم أن بكاء  دون أن يراهم طفلهم5
ّ
فل وأن يكون دريج بالت  عليهم االبتعاد ، و طبيعي الط 

ّ
 ةعالقعلى  الط 

ةمع  ةبديل ي  ب ّ
 كي  املر 

 
بسيطة  ةامل مع مشاعره لكن جملعهروب األم من بكاء طفلها ال يساعده على الت   ن  إعن البكاء.  فيتوق

عن وقت عودتها.  إشارةني سأعود آلخذك بعد قليل" قد تساعده على فهم مشاعره وتعطيه نّ مثل5 "أنت حزين لك ،من األم

وضةخطيط لبرنامج االستيعاب عند األهل و الت   أخرى إن   وبعبارةٍ  ل على األهل ترك بشكل يتالءم مع نهاية اليوم يسه ّ  الر 

فل
ّ
وضةفي  الط  فل ويساعد ،الر 

ّ
 على الت   الط 

 
 م.  أقل

فل هيئةت على األهل (3
ّ
  الط 

 
ف يعودون ألخذه بعد "أن هم سو بأن   دأكيوالت   ،سبب االنفصالعن رح له والش

 فطورك" أو "بعد أن تلعب في الّس  ةتأكل وجب
 
صطلحات ال يفهمها استعمال م   " وعدماحة قليال

فلالوالدين وكذلك  ةاألطفال. من املهم مساعد
ّ
 حينما يحين وقت "المةمع الس  "على أن يقولوا  الط 



  ،األب أو األم مغادرة
ّ
ا لويح دائم  قة، مثل الت  ويجب أن يشجع الوالدان على تأسيس نظام يبقي على الث 

  "مع السالمةباليد والقول5 "
 
  من الباب بدال

 
عندما يكون ا ل خارج  من تقويض الثقة بتصرف مثل التسل

 
 
فل غافال

ّ
 .الط 

بقدرته  ا، وإيمانهمابطفلهم مالوالدين، بهدف تعزيز ثقتهاملباشر مع اواصل على الت   املحافظةمن املهم  (0

 .الجديدةأقلم واالعنسجام في البيئة على الت  

دود هي ر   املرحلةفي هذه التي تواجهه  أقلمعوبات الت  وص   اطفلهم مخاوف أن  ن امن املهم أن يعي الوالد (7

د عو  أقلم والت  مرحلة الت   يأخذا بعين االعتبار أن   وأن ،حياتهفي  تغيير   طرأعندما ي ةطبيعي  فعل شعورّية 

وضةعلى    هذه املرحلة.  الطاقم الجتياز معالتعاون من ربعة أسابيع ألى إثالثة من قد تستغرق  الر 

 و من املهم مد جس (0
ّ
وضةعاون بين واصل والت  وتعميق الت   ،قةر الث  هل واألسرة بهدف تعزيز ثقة األ  الر 

  ،باملربيات
 
  سةاملؤس  عور باألمان تجاه ومنحهم الش

 
 آالجديدة كمكان  ةربوي  الت

ّ
عاية الحماية والر ّ  رمن يوف 

 ّ  .املطلوبة لطفلهمة حي  الص 

وضةتهيؤ الستقبا  األطفا  في ال   الر 

برى 
 
ة ك فلل بين للقاء األو  ثّمة أهمي 

ّ
ةو  الط  ي  ب ّ

فلاملشاعر التي ستولد لدى  ةد نوعي  فهو الذي يحد ّ  املر 
ّ
ةتجاه  الط  ي  ب ّ

 املر 

ةعلى لك لذ ،واإلطار الجديد ي  ب ّ
  املر 

ّ
لنفسها تساعد  كيط أن تخط  ن أو  بد   ودافئ مع األطفال. ال محّب ٍو و متسا بشكٍل  في الّتعام 

يةيكون  رب ّ
  للم 

 
 ةدجي ّ  ةخط

 
فلومفيدة في عالج مشكلة انفصال  ةم، منظ

ّ
آخر إلى والتي قد تختلف من طفل  ،عن أهله الط 

ة، العمر باختالف خصي 
 

 للسرة. ةاالجتماعي  األوضاع و  ،الثقافيّ  ستوى وامل ،والش

وضةلطاقم و  اإل  تعزيزفي  مهّم  دور  الر 
 

زمة أ اجتيازعلى عبور و  طفال، ويساعداأل  عندخص ي حساس باألمن الش

 5لكاالنفصال بشكل سليم لذ

ة الّسنة افتتاحيجب تواجد أفراد الطاقم قبل   .0 راسي 
ّ
ستقبال األطفال الجدد او  ،لتنظيم العمل الد 

 عليهم.عرف وذويهم والت  

ةمباشرة بين  ةعالق ومن خاللكل طفل بشكل فردي  ستيعابا  .0 ي  ب ّ
فلو  املر 

ّ
حضيرية، الت  في الفترة  الط 

 .ليشعر بأنه موضع ترحيب ومرغوب فيه واحتوائه

 ،الكامنة في مرحلة االنفصال عن األهل عوباتمدى الص   الّروضة طاقمأفراد من املهم أن يدرك  .3

 أقلم لدى األطفال.وأن يهيئوا أنفسهم للتعامل مع صعوبات الت                  



فلالقلق والخوف لدى  ملشاعر ةشرعيّ  طاءعإ  .0
ّ
 واألهل. الط 

مواالطاقم فراد أعلى  .7 فلمشاعر الخوف والقلق ومعاملة  أن يتفه 
ّ
 وحنان، واستقباله بحٍبّ  الط 

  ،بابتسامة تطمئنه               
 
 ةيجابي  إتكوين صورة  علىتساعده أن و  لديه،ف من مشاعر القلق والخوف خف ّ وت

 .عامله الجديدعن                

 معهم باحترام وتقدير  عاملوالت  الكافي يجب االيمان بقدرة األطفال على التأقلم ومنحهم الوقت   .0

 وتقّبل.                

  ةبطريق التربويةتنظيم وتهيئة البيئة  .5
 
 ّر للعب الح   ةمثير  بيئةاحة، ز األطفال وتشعرهم بالرّ حف ّ ت

وضةتزيين  5مثل، لطفالاملختلفة ل هتماماتاال شباع إوتساهم في  ،عواملتنو ّ                     لعاب في، ووضع األالر 

 طفال وتثير حب  وألعاب مثيرة تجذب األ  ة،تحضير ألوان جديد ليها،إأماكن يسهل الوصول                 

 االستطالع في نفوسهم.                

ةا5 تستطيع أن يكون االنفصال تدريجي    .0 ي  ب ّ
فتستغل  ،ة االنفصال بواسطة املجموعةل عملي  ن تسه ّ أ املر 

 واالنفصال.االستيعاب  علىتساعدهم  ةوتجارب مشترك ،طفالة إليجاد عالقات بين األ لعاب الجماعي  األ

وضةمشاركة األهل في أعنشطة  .9 وضةواجتماعات  الر  وضةعلى برنامج  طالعهمإو  الر  وتقديم  ،الر 

 أو االغاعني أواسطة القصص التعبير عن االنفصال ب 5مثل ،أقلمطفال على الت  التي تساعد األ  االقتراحات
 
  التمثيلي.عب و الل

ل سريعو التأقلم وآخرون أطفا التأقلم، فهناكومدى قدرتهم على  ،طفالبين األ  ةالفردي  مراعاة الفروق  .01

 أقلم.للت  ملزيد من الوقت إلى ايحتاجون 

ية تلتزمل أال يفض   .11 وما  ،الحتياجاتهما األسبوع األول بجدول يومي بل تنظم وقت األطفال وفق   في املرب ّ

حضرها معه من البيت في غير الوقت أال برغبة في تناول األطعمة التي األطف قد يشعر أحد  تادوا عليه في بيوتهم. اع

 وإذا غلب الن  ة، نتناول الوجبات في أوقات معي  على ص لذلك، فيسمح له بذلك في البداية إلى أن يعتاد املخص  
 
 ما عاس طفال

 على ة أو توبيخه بالقو   ال تحاولي إيقاظهف
 
ّ  ذلك، دعيه يرتاح قليال   ةطف على االنتباه للمشاركة في لعبعيه بلثم شج 

ّ
 ية،مسل 

ةذ أن تقوم يحب  كما  ي  ب ّ
  املر 

 
وضةشاط اليومي في بتوضيح برنامج الن ّ  ثم   اآلن سنلعببسيط5 " بأسلوٍب  الر   نأكل ثم   ثم   ،يعنغن 

فلا إلى البيت". سيشعر تحضر ماما ألخذك وتعودا مع   ا.... وأخير  نخرج إلى الساحة
ّ
  هكذا الط 

 
مأنينة كلما مر جزء من بالط

ةاألعمال واألعنشطة التي أخبرته بها  ي  ب ّ
 حضور أمه.  وقت   ه اقتربن  أويعلم  ،املر 



فليراعى تأجيل التعليم املنتظم إلى أن يشعر  .00
ّ
ويبدأ  ،الجديدةباالطمئنان واالستقرار النسبي في البيئة  الط 

وضةيجابي عن إتكوين مفهوم ب الجديدة في  وخبراته هحياتمع ف بسرعة ويختلف األطفال في ذلك فبعضهم يتكي   ،الر 

وضة فلويرجع ذلك إلى عوامل عديدة بعضها مرتبط ب ،إلى وقت أطول  البعض اآلخر بينما يحتاج  ، الر 
ّ
 وبعضهانفسه  الط 

وضةوالطريقة التي قدم بها الوالدان مفهوم  ،اآلخر مرتبط بظروفه األسرية  لطفلهما. الر 

فلع يتشج .03
ّ
  ،هموضوع يهم   ة في أي ّ بتلقائي   حدثعلى الت   الط 

 
حدث في موضوعات األطفال الت   يلزموال ت

فلبعينها، فهذه املهارة سيأتي وقتها فيما بعد عندما ينطلق 
ّ
فكاره إلى تدريب لتنظيم أ لذلك يحتاجهو و  ،عبيرفي الت   الط 

 .ةنمعي   ةواستخدام مفردات وصيغ لغوي  

  األطفال كأفراٍد  علىي فتتعر  أن  حاولي .00
 
معهم عن األشياء  يثحد  واهتمامه، ت سرتهلكل واحد منهم حياته وأ

وضة مهتا يفعلونه بعد مغادر ونها، عن أفراد أسرتهم وعّم ونها أو ال يحبّ التي يحب ّ  قصر أهم في ءأسما حفظيأن ت يلحاو ، و الر 

  أن   بها، إذتناديهم  كي ممكن وقت
 
ةوباهتمام  ،تهمعور بأهمي  ذلك سيمنحهم الش ي  ب ّ

  ةسهم في تنميا ي  بهم مّم  املر 
ّ
ات. مفهوم الذ

  بكيفترض كما 
 
ّ يرحالت ة فمن املهّم أن يعرف األطفال  أن   ،صباح فردي كل   طفل ووالديه على نحوٍ  ب بكل  ي  ب ّ

مسرورة  املر 

كم األطفال أشعريه لدى عودته بأن   غاب أحد   االيومي. وإذشتركة خالل البرنامج املعادة س  التعة و املوتتطلع إلى  ،لرؤيتهم

ّ ته و عن صح  ي سألا، و كم سعداء بقدومهن  أو  ،افتقدتموه  األطفال اآلخرين أن يفعلوا باملثل.  يعشج 

فلف من وطأه شعور يخف ّ هذا الوقت القصير من شأنه أن 
ّ
 كما  ،واألهل بالقلق الط 

ّ
ر فرصة للهل للمشاركة في يوف 

 ّ   ،لةاملعلومات ذات الص 
ّ
فلر في سلوك التي يمكن أن تؤث 

ّ
ةذلك اليوم مع  الط  ي  ب ّ

 .  املر 

وضةن مع بيئة يفن ومتكي ّ ين متمرسياالستعانة بأطفال آخر ك بإمكان .07 ت أو ال يعانون من صعوباو  الر 

فلفقد يبدأ  ،مشاكل في االنفصال عن األهل
ّ
ةف بمساعدة كي  ة الت  بعملي   الط  ي  ب ّ

 ةبمصاحب ر حتى يتّم ج ويتطو  در  تي ثم   ،املر 

 
 
 ا لنفسه. قه به واتخاذه صديق  طفل آخر وانتمائه إليه وتعل

 غير:اكان الص  اكان األم وقالت لتشستر الر  ابتسمت الر  

غمض عينيك وقل لنفسك: اضع كفك على خدك ثم  ،ك في  البيتبالاوحدة، وبأنك تحتاج إلى أهل" وحين تشعر 

اا ودفبًّ وجهك وح   وعندها ستقفز القبلة من كفك لتمألأمي تحبني....أمي تحبني....أمي تحبني. 
ً
  ئ

ً
 "اووحنان

 Audrey Penn, The Kissing Hand  تأليف: أودريان بان ،اليد ة: قبلةعن قص                                                              

 

 



ر وحة فعاليات
 
قت نةفتتاح اقبل  م  ة الس  راسي 

 
 الد 

 

نة افتتاح الطاقم قبيللقاء بين األهل وأفراد  ة الس  راسي 
 
 :الد 

 
 
  للقاء:حضير الت

فلتجهيز دعوة للقاء تعارف باسم  -
ّ
  الط 

 
 ترسل بالبريد أو ت

 
فلم باليد ألهل سل

ّ
ن. تالط  عوة تهنئة الد   تضم 

وضة سما الجديدة، الّسنةب ة سما، الر  ي  ب ّ
  واملساعدة، املر 

ّ
 اعة التي سيتم فيها قاء بإيجاز والّس مضمون الل 

ّ
في ساعات قاء )الل 

 و ساعات ما بعد الظهر(.أباح الص  

ةل أن تقوم من املفض   - ي  ب ّ
وأن تأخذ باالعتبار القرب  ،هل للقاء تعارف بمجموعات صغيرةبدعوة األ  املر 

وضةفي  ةيجابي  إى للطفال معايشة تجارب مشتركه و املكاعني أو صلة القرابة بين األطفال حتى يتسن  .الر 

ةتقوم  - ي  ب ّ
تحضير وتجهيز املكان باملواد واألدوات الالزمة من  أطفالهمو املناسب للهل  بتهيئة الجّو  املر 

 .أهاليهمو للطفال 

ني - وضةاللقاء جولة في أركان  تضم  وضةف على أهم مرافق التعر  و  ،احةوفي الس   الر  5 الحمامات، الر 

 .املطبخ وغيرها الشرب، أماكن

 خل  اللقاء

ةتهتم  - ي  ب ّ
وضةبتزويد األهل باملعلومات الكافية عن  املر      التربوية الخاصةالرؤية  قوانينها، نظامها، 5الر 

 بها                 

 عاملات املقترحة أدناه( كي تستطيع الت  على األهل ومخاوفهم )من خالل الفعاليّ  تحاول التعرف -

  معهم.                 

ةتقدم  - ي  ب ّ
 . هممع االتصال املمكنةاالتفاق على قنوات  شخصيتها، ويتمللهل معلومات حول  املر 

فلعن  ةلي  جمع معلومات أو   -
ّ
 االنفصال.عن  السابقةوعن تجاربه  الط 

 

 

 



فلمع وجاد انفراد )لقاء فردي مع والدي كل طفل على 
 
 ( غيابهو بأ الط 

 
ّ
 والت  ون بتجربة االنفصال هل الذين يمرّ األ  في دعمقاء الفردي يساهم الل 

 
د عو  الت  لى إبحاجة  ايض  أفهم  ،مأقل

يةوا عليهم، ةالغريب اءجو والتأقلم مع األ  رب ّ
 
وضةقوانين و  جديدةال مل  كما  ،ةالخاص   الر 

ّ
هل على قاء الى تعّرف األ يهدف الل 

وضة  مة الت  ء، مالالر 
 
فلعات وجمع املعلومات الكاملة عن وق

ّ
وضةلى إقبل حضوره  الط   .الر 

 

 اوحتفالي:لقاء تروحيبي 

ةتستطيع  ي  ب ّ
ة الّسنةاالحتفال بإلى حتفالي قصير، يهدف اللقاء ادعوة جميع األطفال وأهاليهم للقاء  املر  راسي 

ّ
 الد 

ةعلى و  ،الجديدة ي  ب ّ
وضةتحضير املكان الستقبال األهل وتزيين  املر  ومن املفضل أن يوضع  خفيفة اتفتضييوتحضير  الر 

  ياقةاسم كل طفل على 
 
ة وب أثناء االحتفال حتى عنسّهل الث نقد يعارف بين الحضور. الت  عملي   ،قصيرة ةاالحتفال قص   تضم 

 مثل5 قص  
 
 أغنيأو بلة اليد"، ة "ق

 
  ة

ّ
  ."أصحاب5 "رقصة يا مثل ة،رقصأو  ،أو "روضتنا يا منارة" ،البستان " مثل5 "جينا ع صف

نةمار في بداية ولياء األ أاجتماع  ة الس  راسي 
 
وضةفي  األولىيام "األ  :كتاب ل فيمفص   : شرحالد  -55صفحة " الر 

06. 

نةفعاليات مشتركة للقاءات األهل واألطفا  قبل بداية اقتراح ل  :الس 

   :اليدعلبة القبلت أو قبلة 

سّميها5 "حضار علبة صغيره نطلب من األهالي في الّدعوة إ -
 
في دخالها إ)بحيث يمكن  "علبة قبلة اليدعن

 
 

 .وأحمر شفاه خص ي للطفل(الجارور الش

ن  ّ
زي 
 
 العلبة طفلها و  مّ األ ت

 
  .خصّيةالش

-  
 
  البرستول،بطاقة من  ألمّ اعطى ت

ّ
فاه على قطعة البرستول وتضعها تقوم األم بطبع قبلتها بأحمر الش 

 للطفل. العلبة الشخصّيةداخل 

فليبحث  -
ّ
 داخله.في ويضع العلبة  يبحث عن الط 

فل  ر شعي ماعند -
ّ
وق بالالط 

ّ
وضةفي األيام األولى  همّ أل  ش سمح له للر   ة. بوالعلر فتح الجارو بأن ي ي 

فلعلى كف  القبلةولكن بطبع  ،مكن القيام بنفس خطوات الفعاليةي   -
ّ
املصنوع من بريستول  الط 

فلبمشاركة 
ّ
 .الط 

 



 حضير بطاقة معايدة ت

فلاألهل بمشاركة يقوم 
ّ
ة الّسنةلبداية  اويكتبون نص   ،معايدةبتصميم بطاقة  الط  راسي 

ّ
  ،الد 

ّ
قون البطاقة ويعل 

ةتقوم  ،هنئةالت  ا لبطاقات ت خصيص  عد  أعلى لوحة  ي  ب ّ
فلبقراءة التهنئة ومصافحة األم و  بعدها املر 

ّ
 .الط 

 مسرح دمى

حضر  -
 
ةت ي  ب ّ

 سمحا ي  وعّم  ،حقائبهم األطفال عنث حقيبة تشبه حقيبة األطفال، تخرج منها دمية لطيفة لتحد ّ  املر 

وضةإحضاره إلى ب سمحي   بإحضاره، أو ال   .في الحقيبة الّسنةخالل  الر 

 حاسيسهم ومشاعرهم.أثون من خاللها عن صابع من برستول ويتحد  أدمى  طفالاأل يحضر  -

 :طفليمميزات 

وضةل األهل في يتجو   ة ثون عن امليزة الخاص  دائرة ويتحد   ثم يجلسون في طفلهم،ا يميز ويختارون غرض   الر 

 .بطفلهم من خالل الغرض

 
 
 عارف:باز  الت

في الوقت ذاته ث يتحد   و ،ويبدأ بتمزيقها من الوسط ،يطويها نصفين ةنصفحة ملو   واحد من األهل كل  يختار  

فلعند حضور  اليفي اليوم التّ و ل،يلصق الورقة على قطعة بريستو  ثم  ، عن نفسه
ّ
وضة الط  ، يقوم بتزيين ما كان قد للر 

 .حّضره أهله له

 لعبة الخيط:

ةتعطي  ي  ب ّ
ّ و  ،صوف للهل طّبة املر  ث على كل واحد من األهل أن يتحد   ،اقطعة منه من األهل قّص  واحٍد  على كل 

  وأثناء حديثهعن نفسه 
 
م   ،الخيط حول إصبعه يلف

 
 ث

 
 .الخيط ينتهي حينماالكالم  ف عنيتوق

 معلاماتجمع 

ةتطلب   ي  ب ّ
  هلمن األ  املر 

ّ
 ،هلوعن األ  طفالمعلومات عن األ  ة لجمعاستمارة خاص  تعبئة  ةحضيري  قاءات الت  في الل 

  :علىموذج الذي يحتوي ماذج املقترحة الن  ومن الن  

فلجمع معلومات عن  -
ّ
 الكامل  5 االسمالط 

ّ
 هم من ؟يلعب أن يحّب  تاريخ ميالده، بماذا فل،للط 

عاعني من ه؟ هلؤ أصدقا فل حضري   من ؟طّور والت   مّو الن   في مشاكل لديه هل ؟صحّية مشاكل ي 
ّ
وضة إلى الط   من ؟الر 

فل يصطحب
ّ
وضة من الط  ة على مهمةأخرى  معلوماتو  ؟البيت إلى الر  ي  ب ّ

 تعرفها. أن املر 



أرقام الهواتف في البيت وفي  العمل، العنوان،ومكان  واألم، العملاسم األب  هل5األ معلومات عن  -

 العمل. 

  واألخوات،خوة عدد اإل  العائلة5معلومات عن  -
 
 العائلي.غة املحكّية، الوضع الل

ةة من طلبات خاص   - ي  ب ّ
ةة من هل الخاصّ تخصيص مكان فارغ لطلبات األ  املر  ي  ب ّ

 .املر 

عتبر 5 ةملوحظ
 
ةالتي تجمعها  املعلوماتت ي  ب ّ

وضةطاقم ويستخدمها  ،ةمعلومات سري   املر  ويتم تبليغ  فقط، الر 

 دون إذٍن وتصريح منهم.معلومة من املعلومات  نقل أّي  ه لن يتّم هل بأن  األ 

 

نةجراءات قبل افتتاح إ ة الس  راسي 
 
وضةولى فبي ام األ ي  األ  :: )من كتابالد   (الر 

جل أمن  املحلّية،في لجنة املعارف  التربيةالبساتين أو املسؤول عن الّروضات/مركزة  معالتواصل  -

 .اإلطارومجاالت املسؤولية املعمول بها في هذا  العمل،الحصول على توجيهات ملعرفة قوانين 

م مفاتيح  -
ّ
 البستان.الّروضة/تسل

 طفال.األ تسلم قائمة من املسؤولين بأسماء  -

ة لطاتهناك س  ) وتنظيفتحضير مواد عمل  - د، وأخرى تهتم بتمويل تزود البساتين بهذه املوا محلي 

 اقتنائها(.

وضةعلى قانون العمل في  طالعهاإل  البستان،الّروضة/مقابلة مسبقة مع مساعدة  - ستانالر   ./الب 

  بين أفرادعارف الت   -
ّ
ة البستان5اقم املساعد في الط ي  ب ّ

طفال ذوي احتياجات أالبديلة، مربية ملساعدة  املر 

 فس ي.الن   ة، االخصائيخاص  

وضةتحضير  -  .تهوصالحي  فحص سالمة املبنى  احة5والّس البستان /الر 

وضةوإضفاء جو احتفالي على  ،ةتهيئة البيئة التربوي   -    الستقبال األطفال.البستان /الر 


