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   : 

 .١٩٥٢ وتوفيت عام ١٨٧٠ماريا منتسورى ولدت عام  -

 .حصل على شهادة الطب البشرىهى أول سيدة ت -

كلفـت بالعمـل فـى مستشفى نفسى لرعاية األطفال المعاقين الموجودين             -
 .بالمستشفى وكان هؤالء األطفال مع سيدات مرضى نفسيين بسبب الجرائم

 .بدأت فى العمل مع هؤالء األطفال بالمالحظة مالحظة دقيقة -

ا أى شيء   وأول مـا الحظـت هـو أن هؤالء األطفال فى عنابر ليس به              -
 .يشغلهم أو يظهر مواهبهم وينميها

كما أنها الحظت أنه نتيجة لذلك ظهرت سلوكيات خاطئة لألوالد مثل اللعب           -
 .عدم النظافة الشخصية/ ببقايا الطعام ويمكن أن يأكلوه بعد كده

فكـرت ماريا فى عمل مركز متخصص لهؤالء األطفال ينمى قدرتهم على             -
 .التكيف مع المجتمع

 ساعة يوميا  ١٢ل مع هؤالء األطفال وكانت تعمل معهم حوالى         بـدأت العم   -
واسـتطاعت أن تـنقل بعض من هؤالء األطفال إلى المدارس العادية وقد             

 وبدأت فى عمل دراسة عن سبب       -أظهـروا تفـوقا على األطفال العاديين      
 .تفوق هؤالء المعاقين عن العاديين

ولكنها ) طبيبة(انت علمية لم تكن دراسة ماريا فى التدريس وإنما ك       : معلومة -
 .بعد ذلك بدأت فى دراسة علم النفس

)  طفل ٦٠حوالى  (استعانت ماريا بمدرسة فى رعاية مجموعة من األطفال          -
 سـنوات ورغم هذا التفاوت فى السن إال أنهم كانوا فى            ٨: ٣مـن سـن     

 .  مساًء يوميا٧ صباحا حتى ٨مجموعة واحدة وكان معهم من 

ظة تصرفات هؤالء األطفال مع رعايتهم من       وكـان دور ماريـا هو مالح       -
 .الناحية الطبية
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البكاء، عدم النظافة الشخصية،    : كانت السمات المميزة لهؤالء األطفال هى      -
 .صدور تصرفات غير الئقة منهم

 :وكان أول شيء قررته ماريا هو تعليم األطفال -

א−١  :א

 .تنظيم وجههم، نظافة األنف دائما -

رغم صعوبة هذا لعدم وجود ماء بالمنازل       (ة كل أسبوع    االسـتحمام مـر    -
إضـافة إلى أن هذا كان غير معتاد فى لك الوقت نظرا لصعوبة الحصول              

 ).على الماء

إخـبار أسـر األطفال عن أهمية االهتمام بنظافة أوالدهم والمحافظة على             -
 ).رغم صعوبة هذا المطلب(مالبسهم نظيفة

א−٢  :א

 .كنس، مسح، ترتيب، تلميع زجاج -

א−٣  :א

 . كانت فلسفة منتسورى هى إعداد البيئة للطفل وترك الطفل يتعلم من نفسه -

ومـن أول األشـياء التى أعدتها فى البيئة لخدمة الطفل هو إعداد كراسى               -
 .مناسبة لحجمهم

فة التى تنمى قدرات    بـدأت منتسورى فى التفكير فى إعداد األنشطة المختل         -
والحظت أنه عند عرض األلعاب على      .هـؤالء األطفـال وتظهر مواهبهم     

 .األطفال لم تحظى باهتمامهم ولكن كان االهتمام بالشغل والعمل العقلى

وظهـرت النـتائج بنمو لغة هؤالء األطفال وبدءوا يفكروا من أنفسهم فى              -
 .تطوير أنشطتهم

ساعدها على ابتكار كثير من     وظلـت ماريـا فـى مالحظـة األوالد مما            -
 .األنشطة



 

 ٨

  

0124200714    

وظلـت تتقدم باألوالد وعلمتهم الحروف من خالل لوح خشبى به تجويف             -
ويمر األوالد فى هذا التجويف ويعرفوا صوت الحرف وتعلم األوالد أسماء           

وعرفت ماريا وطلب منها أولياء األمور تعليم أوالدهم وتنقلت         . الـشوارع 
 .فى بالد كثيرة وأماكن كثيرة 

      : 

يجب على الُمدرسة فى أول يوم فى المدرسة أن تتعرف على األطفال فى              -١
 .وقت قصير

 .أن األطفال ال يقسموا حسب السن -٢

فـى األول يتعرف األوالد على مكان كل شيء فى المدرسة من أول يوم               -٣
 ).الحديقة/ الحمام/ الفصل(

أخطاء األطفال ولكنها تالحظ ، وفى حالة       لـيس دور المدرسة أن تصحح        -٤
الخطأ تعيد الفرض مرة أخرى أمام الطفل وبعد كدة يمكن الستعانة بطفل            

 .آخر

فى األسابيع األولى يكون عرض النشاط بدون كالم او أقل ما يمكن بقدر              -٥
 .اإلمكان حتى يستطيع األطفال التركيز فى النشاط

 . نب من جواب الحياة   إعـداد أنـشطة مخـتلفة وكـل مجموعة تشمل جا           -٦

 .أنـشطة الحياة العملية وهى تشمل الحياة اليومية والرعاية الذاتية         : مـثل 
 .واألنشطة الحسية، ثم تدريب باألنشطة لتشمل التعليم بكل فروعه المختلفة

 :من القواعد األساسية فى األنشطة -٧

 .يطلب من الطفل إحضار النشاط •

 )ية والنهايةيعلمه البدا(استكمال النشاط حتى النهاية  •

 )بعد ترتيبه(إعادة النشاط لمكانه  •

 .أن تكون ألوان األدوات المستخدمة فى النشاط ألوان زاهية ومبهجة •
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 .التأكد من أن النشاط سليم قبل البدء فى العمل •

 :  : 

מ( א א א א א  ):٧א

 
א−١  :א

 .تقليل الضوضاء فى الفصل:א

 :א

 .إلخراج الكرسى من تحت الترابيزة يرفع أوال رفعة خفيفة ثم نخرجه -

لـنقل الكرسى نحمله بوضع يد من الخلف على الظهر واألخرى من األمام              -
 .عند القاعدة

إلعـادة الكرسـى داخل الترابيزة بعد النشاط يرجع للخلف األرجل الخلفية             -
 .ضع فى مكانهويرفع ثم يو

א−٢ (א  ):א:

 :א

 .هو تعلم الخطوط الطولية -

 .تحكم وتآزر أفضل فى اليد -

 :א

 .تطبق الفوط بالطريقة -

نقـوم بمـسح الترابيزة بشكل طولى وفى اتجاه معاكس لمكان وقفتى يعنى              -
 .الجهة الثانية حتى ال تتسخ الالبس

 :א−٣

 .تقوية مقبض اليد:א

א  .خرز/ طبق٢/ صينية:א
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 :א

تكرر حتى ينتهى   (نمـأل قبـضة الـيد بالخرز ونضعه فى الطبق اآلخر             
 )الخرز

 .نعيد الخرز فى الطبق األول 

 .يقوم الطفل بتكرار النشاط 

א−٤ א  :א

 א

 .تقوية قبضة اليد -

 .التركيز عند حمل األشياء -

 . تعلم مسكة القلم -

א  طبق، فاصوليا   ٢صينية،  :א
 .جافة، مغرفة يد صغيرة

 :א

. رفع الفاصوليا فى المغرفة واالنتظار برهة ثم وضعها فى الطبق اآلخر           -١
 ).يكرر هذا حتى االنتهاء من نقل الفاصوليا كلها(

 النشاط بالعكس حتى تنقل     نـضع المغـرفة على الصينية لحظة ثم إعادة         -٢
 .الفاصوليا إلى الطبق األول تانى، ونالحظ هنا أن نستخدم اليد اليمنى فقط
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 :א−٥

 )تدرج الصعوبة فى األنشطة(تقوية قبضة اليد :א

א  ).فى أحد األكواب( كوب، فاصوليا ٢، ةصيني:א

 :א

نمسك الكوب الذى به الفاصوليا      -١
ند باليد األخرى من    بـيد ونـس   

 .أسفل

نفـرغ محـتويات الكوب فى       -٢
 .الكوب اآلخر

 .نضع الكوب الفارغ على الصينية برهة -٣

 .نعيد النشاط بالعكس -٤

 ال يقوم الطفل بعمل النشاط إال بعد أن أنتهى أنا تماما منذ إحضاره حتى               :
 .عودته ، ألنه يالحظ فيفهم أن كل شيء له بداية ونهاية ويعمل مثلى

 :א−٦

 :א

 تقوية أصابع اليد -

 .تآزر العين -

 .تعلم مسكة القلم -

א  .مشابك غسيل ملونة/ طبق:א
 :א

نمسك المشبك باليد اليمنى باألصابع والسبابة واإلبهام نفتح ونغلق فيه مرة            -١
 .أو اثنين

كل دائرى وأبدأ   نـشبك المشبك فى حافة الطبق مع مراعاة إما أن أضع بش            -٢
 .من جنب الطبق جهة اليمين أو أبدا من الخلف
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بعـد االنـتهاء من وضع المشابك كلها نقوم بجمع المشابك مع مراعاة أنه              -٣
عـندما يقـوم الطفل بالنشاط التأكد من أنه يقوم بفتح وغلق المشبك وليس              

 .. اقفل... ضغطه وشده لهذا أثناء النشاط نقول افتح 

 ):א(−٧

 .تقوية أصابع اليد، التآزر، تعلم مسكة القلم:א

א  .صينية صغيرة/ ملعقة صغيرة/ ذرة/ كوب أو فنجان/ طبق:א

يجب مراعاة التناسب بين حجم األدوات فمثال األدوات صغيرة ال نضعها           :
 .فى صينية كبيرة

 :א

الث مـسك المعلقة باليد اليمنى بث      -١
 .أصابع

أخـذ الـذرة مـن الطبق بالمعلقة         -٢
 .ووضعها فى الكوب

بعـد االنـتهاء من نقل الذرة كلها نضع المعلقة على الصينية ثم االنتظار               -٣
برهة ثم نرفع الكوب ويكون المسك باليد اليمنى والسند باليد اليسرى ونعيد            

 .سكب الذرة فى الطبق

 .نعيد وضع الكوب فى الصينية -٤

 :א−٨

 .يساعد على التآزر والتركيز:א

א  .وعاء يحتوى على خلة أسنان/ علبة بها ثقوب/ صينية:א

 :א

 .نأخذ خلة من الوعاء ونضعها فى العلبة من خالل الثقب -١

 .نكرر العمل حتى ننقل الخلة كلها -٢
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نعـيد وضع الخلة فى الوعاء واحدة        -٣
 .. واحدة 

 :א

عمـل األنـشطة بصورة فردية أوال        -١
 .حتى يستطيع أن يركز الطفل

فـى العـرض الجماعـى ممكن أن         -٢
أحـضر طفلين عارفين النشاط جيدا      
حتى يقوم باقى األطفال بتقليدهم فمن      
أهم العوامل التى تشجع األطفال تقليد      

 .طفل مثله

 .تكمل النشاط األولال نأخذ الطفل من نشاط لنشاط آخر قبل أن يس -٣

عـندما احـتاج من الطفل عمل نشاط معين أجذبه بطريقة شيقة وأقول له               -٤
 .مثال ممكن تساعدنى فى عمل كذا بدال من تعالى أعلمك تعمل كذا

كلمـا كانـت األدوات جذابة وشيقة وألوانها متناسقة وتكون أدوات حقيقية             -٥
تميز وتنمية  كما ساعد هذا الطفل على األداء الم      ) علـى مقـاس الطفـل     (

 .قدراتهم ومواهبهم

إذا الحظـت المدرسـة أن أحد األطفال أخذ أى من األدوات فى جيبه ال                -٦
تتهمه بالسرقة ألن هذا المعنى ليس فى ذاته ، إنما هو معجب بهذا المكعب              
ودور المدرسـة هـنا هـو اإلرشاد الغير مباشرة فتضع يدها على جيوبه              

إنك حضرت للحضانة النهاردة فتحس     بطريقة تلقائية وتقول له أنا مبسوطة       
بالمكعب وهنا تخرجه وتقول له شكرا إنك حافظت على المكعب فى جيبك            

 .ألنه ليس هذا مكانه) يا ريت تحطه مكانه(

א−٩  :א

 .يساعد على التركيز والتآزر:א



 

 ١٤

  

0124200714    

א ملونة، ملقاط حجمه   مكعبات اسفنج   )/ سلطانية( طبق غويط    ٢/ صـينية :א
 ).تنفع مساكة الكفتة(كبير 

 :א

للتحكم فى  (امـسك الملقـاط والـتقط اسفنجة من الطبق واالنتظار برهة             -١
 ).المسكة

 . فى الطبق اآلخرةوضع اإلسفنجي -٢

 .يكرر العمل حتى ننقل كل اإلسفنج -٣

 .نضع الملقاط على الصينية لحظة -٤

 .إعادة مسك الملقاط وتكرار العمل  -٥

 :طريقة مسك المقص:

 .المسك بشويش  -

 .يكون بصورة مريحة لليد -

 :א−١٠

 .تآزر يدوى بصرى:א

א  . طبق٢/ صينية/ خرز كبير/ ملقاط كبير:א

 :א

) مسكة مريحة ومتمكنة  (امسك الملقاط    -١
وآخذ خرزة واحدة من الطبق وأضعها      

 .فى الطبق اآلخر

 .حتى ننقل كل الخرز كلهيكرر العمل  -٢

 .نضع الملقاط على الصينية لحظة -٣

 .إعادة مسك الملقاط وتكرار العمل -٤
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מ−١١ א  .א

 :א

 .تنمية الرسغ -

 .تآزر حركى بصرى -

א  :א

بـه زجاجات مختلفة    " سـبت " -
 .الحجم ولها غطاء

الهدف منه هو تحديد    (مفـرش    -
 ).مكان الشغل

 :א

 .يفرد المفرش على الترابيزة -١

" السبت"نأخـذ زجاجـة مـن        -٢
ويوضع الغطاء امام   ) تمـسك باليد اليسرى وتفتح باليد اليمنى      (وأفـتحها   
 .الزجاجة

 .نكرر هذا العمل مع كل الزجاجات -٣

 .ثم نبدأ فى غلق الزجاجات وذلك بنفس طريقة الفتح -٤

 .نضع الزجاجات فى السبت -٥

 .نطبق المفرش -٦

 .عيد المفرش أوال ثم نعود ونعيد باقى األدواتعند إعادة األدوات ن -٧

 :א−١٢

 :א

 .تعلم الرسم -

 . اإلعداد للكتابة -
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 .التآزر الحركى البصرى -

א  .سبت به مجموعة من الفوط مطبقة بأشكال مختلفة":א

 :א

أخـرج أول فوطة من السبت       -١
 .وأفردها تماما

ثـم أخرج الثانية وأفردها فوق       -٢
 .ألولى ثم الثالثة والرابعةا

أمـسك آخـر فوطة وضعتها       -٣
وأمـر بأصـبعى الكتابة على      

 .االثنين وأطبق

 .أعيد الفوطة التى يتم تطبيقها فى السبت -٤

 .وهكذا حتى يتم تطبيق الفوط -٥

 :א

 .عند التطبيق أطبق بحيث ال يحتاج األمر لقلب الفوط أى أحدد جهة القلب -

 .وطة تطبق جزء جزء وندوس عليه بالمكوىلعمل عالمات التطبيق فى الف -

א−١٣ (א  )א:

الـتآزر الحركـى البصرى، مرونة      :א
 .الرسغ، تعلم الحركات الدقيقة

א  :א

 .به مجموعة مسامير وصواميل" سبت" -

 .مفرش -

 :א

 .نفرد المفرش أوال -١
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 .ضر صامولةنحضر مسمار ونضعه على المفرش ثم نح -٢

 .نمسك المسمار باليد اليسرى ونلف الصامولة باليمنى -٣

 .بعد االنتهاء نبدأ فى فك مسمار مسمار  -٤

 " السبت"وبعد االنتهاء نعيد المسامير والصواميل إلى  -٥

 .نطبق المفرش -٦

 ".السبت"نعيد المفرش مكانه أوال ثم نعيد  -٧

 :א

لها كأنى محتاجها وليست طل منهم يعنى لما        إذا احتاج األمر إلرشادات أقو     -١
إنما اقول له أنا عايزة أشوفها      " عيد"يلـف الصامولة خطأ مثال ال اقول له         

 .وهى بتلف

أن تكـون األدوات بألـوان زاهـية وجذابة ومتناسقة بحيث تكون مغرية              -٢
 .للطفل

أطباق كبيرة تحتاج صينية واسعة ، أطباق صغيرة،        (التناسب فى األحجام     -٣
 )ج صينية صغيرةتحتا

 .تناسب األداة مع المادة الموضوعة فيها -٤

 ) ال سرعة وال ملل(يكون العمل أثناء النشاط ببطء  -٥

 .خالل األسبوع يعرض على الطفل نشاطين فقط -٦

א−١٤  :א

الـتعامل مع أدوات المائدة بصورة      :א
 .صحيحة أو كيفية استخدام أدوات المائدة

א  :א

 عليه أدوات الطعام    مفـرش مرسوم   -١
 .بوضع كال فى مكانه الصحيح
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/ شوكة/ معلقة/ سكينة(أدوات طعـام     -٢
 .طبق/ فوطة

 .يجمع المفرش وأدوات الطعام" سبت" -٣

 :א

 نفرد المفرش  -١

نضع كل قطعة فى المكان المخصص       -٢
 .لها اللى مرسم عل المفرش

 ".السبت"نعيد األدوات والمفرش فى  -٣

א−١٥ (א ؟:  )מ

 .تعلم االعتماد على النفس:א

א  .به شرابات بألوان مختلفة" سبت":א

 :א

" السبت"إخـراج الـشرابات مـن        -١
 .شراب شراب وافرده 

أضـع الـشرابات على الترابيزة       -٢
 .وليست كل فرد جنب أختها

 .إحضار كل فردة مع أختها ووضعهم بشكل متناسق -٣

 . بعضبرم الشراب ولفه فى -٤

 :א−١٦

 :א

 .التعرف على مقلوب ومعدول -١

 .تعلم االعتماد على النفس -٢
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א  ).ولكن بحجم مناسب للطفل(به مجموعة من المالبس الحقيقية " سبت":א

 
 :א

 .قلب المالبس على الظهر ووضع كل قطعة فوق ما قبلها -١

 .إعادة عدل المالبس على الوجه -٢

 ".السبت"بقها ونضعها فى نأخذ قطعة قطعة ونط -٣

א(א−١٧ א אמ  ):א

 :א

 .االعتماد على النفس -١

 .اكتساب خبرات فى الحياة العملية -٢

 .يعرف األداة ويستخدمها -٣

א / فرشة/ صينية مرسوم عليها دائرة   :א
 .كوب به عدس/ جاروف

 :א

 )وكأنها األرض(نسكب كمية من العدس على الصينية  -١

نقـوم بكـنس العدس بالمقشة ونقوم بوضعه على الدائرة المرسومة على             -٢
 ).تعلم جمع القمامة جانبا(الصينية 

 .نمسك الجاروف ونجمع العدس بالمقشة فى الجاروف -٣

 .نعيد وضع العدس فى الكوب مرة أخرى -٤

 ):א(א−١٨

 :א

 .أن يعرف كيف ينظف الزجاج  -١

 .لبيئة المحيطةاالهتمام بنظافة ا -٢
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א  :א

 .كوب مملوء بالماء والخل -١

 .فوطة -٢

 ".سبت" -٣

 .نقوم برش الزجاج ثم تلميعه بالفوطة:א

 :א−١٩

 :א

 .تآزر حركى بصرى -

 .تنمية حركة أصابع اليد -

 .تقوية عضالت اليد -

א  . خاصة باألقفالصينية عليها ثالثة أقفال بأحجام مختلفة وثالثة مفاتيح:א
 :א

نمـسك القفل باليد اليسرى ونلمس باألصبع مكان وضع المفتاح بس مرة             -١
 .واحدة

 .نمسك المفتاح فى اليد اليمنى ونفتح القفل -٢

 .بعد فتح كل األقفال نعيد قفلها ثانيا -٣

א  .ده مفتاح... أقول ده قفلא
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א−٢٢ א  :א

 :א−

افـتح كبـسونة كبسونة واستعمل يدى        -
االثنـين وأوريه الفتحة والبروز الذى      

 .يدخل فى الفتحة وافتح وأغلق مامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א−  :א

أمسك األزرار باليد اليمنى وأشد      -
العروة باليد اليسرى حتى تظهر     
الفـتحة ثـم أسحب الزرار من       
العروة ،وبعد فتح األزرار كلها     

 .ة أخرىنقفلها مر

 ":א"−

أمـسك الطـرف العلوى ثم أسحب        -
الـسوستة لتحت بعد أن تفتح انتظر       

 .برهة
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أمـسك الـسوسة وأضع الفتحة على الفتحة بعد ذلك أمسك الطرف السفلى              -
 .وأسحب السوستة

 :א−

اثـبت يدى الشمال على القماش بجانب الكبشة وبيدى اليمين أرفع الكوبشة             -
 . لفتحها

 .لطريقة يكون الغلقوبنفس ا -

 :א−

أوال نفـك عقـدة الربط ثم نثبت بيد          -
ونزيل باليد األخرى الرباط من الحلقة      

 . بالتوازى

 .ثم الربط مرة أخرى البداية تكون عند ناحيتى -

א−  :א

نـشد أول خيطين ثم نقوم بفك األشرطة         -
وننتظر برهة ثم نبدأ فى وضعها عكس       

واحد تلو اآلخر وقبل    بعـضها البض ال   
أى (نهايـة األشراط بشوية نعمل عقدة       

نلـف شريط حول اآلخر وأخرجه من       
 .ثم نقوم بثنى الشريط ولف اآلخر حوله بحيث يعمل فيونكة) تحت

 :א−

א  خيوط  ٣لوحة خشب فيا خرمين وفيها      :א
وتكون اللوحة فيها جزئين    . سميكة بألوان مختلفة  

 .واآلخر غير مضفر، جزء مضفر جاهز، 

أعـرض بـبطء كـيف يضع خيط فوق          -
 .الثانى
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الغـرض من أن تكون الخيوط ملونة هو أن يعرف خطوات عمل الضفيرة              -
 .وهى أن يلف األشرطة بحيث تكون متداخلة

 .بعد ذلك نفكها -

فى حالة عدم مقدرة الطفل على عمل ضفيرة نقوم بإرشاد غير مباشرة ثل              -
 . أقول له ابيض، أزرق، أحمر

 :א−
 :א

البـد مـن وجود مفرش بالستيك تحت صينية األدوات واسفنجة لتجفيف             -١
 .الماء

 .تبدأ أنشطة المياه بعد أنشطة الحبوب -٢

يراعـى أن تكـون ألـوان المياه من صبغات الطعام عشان لو أن الطفل                -٣
 .وضعها فى فمه 

 .أنشطة الماء تهدأ األطفال -٤

 .نجفف األدوات)  مرحلتينيكون(فى كل مرحلة فى النشاط  -٥

 :א−٢٣

א فى ) طبقين أو سلطانيتين  (مفرش بالستيك، صينية، اسفنجة جافة وعائية       :א
 .أحدهما ماء

 :א

 .نحضر المفرش ونفرده على الترابيزة -١

نمـسك بالـيد اليمنى وأضعها فى الطبق         -٢
 .المملوء بالماء

أصفى و. وأنقـل يدى إلى الطبق الفارغ      -٣
 .االسفنجة فيه أى أعصرها بكف يدى
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اسـتمر فـى نقـل الماء باالسفنجة وهكذا حتى يفرغ الماء تماما، ونترك               -٤
 .االسفنجة برهة

 .نعيد النشاط مرة أخرى بالعكس -٥

 .نصفى االسفنجة تماما الطبق الفارغ وكذلك الصينية -٦

 .نضع االسفنجة على الصينية ونعيد المفرش ثم الصينية مكانهم -٧

 :א

 .البد أن يعود النشاط كما بدأناه

٢٤−: 

א صــينية / مفــرش بالســتيك:א
وعائين بأحدهما  / اسفنجة جافة / زرقاء

 .ماء ملون بصبغة زرقاء

ــا أول خطــوة هــى (:א دائم
 ):إحضار األدوات

 .نفرد المفرش البالستيك على الترابيزة  -١

الذى به الماء باليد اليمنى ونسند باليد اليسرى ونقوم بسكب   نمـسك الوعاء     -٢
 .الماء فى الوعاء الفارغ

 .ونعيد سكب الماء بالعكس. نضع الوعاء -٣

ننـشف الكـوب الفارغ باالسفنجة وكذلك ننشف الصينية ، نعيد المفرش             -٤
 .مكانه ثم صينية األدوات

א−٢٥ א  :א

א ــرش:א ــتيكمف / صــينية/  بالس
/  سلطانية بأحدهما ماء ملون    ٢/ اسـفنجة 

 .قطارة كبيرة
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 :א

 .نحضر األدوات ونبدأ بإحضار المفرش -١

 .نفرش المفرش على الترابيزة -٢

نمـسك القطارة باليد اليمنى ونضغط عليها، حتى تمتلئ وننقلها إلى الوعاء         -٣
 .الفارغ، ونصفى القطارة فيه

 .نقل كل الماءنكرر هذا األمر حتى نقوم ب -٤

 .ننشف القطارة باالسفنجة ونضعها على الصينية لحظة -٥

 .نمسك القطارة مرة أخرى ونعيد نقل الماء إلى الوعاء الفارغ -٦

 .ننشف القطارة باالسفنجة وكذلك الوعاء الفارغ وأيضا الصينية -٧

 .نعيد المفرش ثم صينية األدوات إلى مكانها -٨

 :א−٢٦

א  .اسفنجة/ قمع/ وعائين أو دورقين بأحدهما ماء/ ستيكمفرش بال:א

 :א

نحـضر األدوات ونبدأ بإحضار      -١
 .المفرش ثم الصينية

نــضع صــينية األدوات علــى  -٢
 .المفرش

 .نضع القمع على الدورق الفارغ -٣

نـرفع الـدورق المملوء ونفرغ       -٤
 .الماء ف الدورق الفارغ مع مراعاة أن يكون المسك باليد اليسرى

 .لوعاء على الصينيةنعيد ا -٥

نسحب القمع ونجفف باالسفنجة  ونضعه على الصينية مع مراعاة تجفيف            -٦
 .أى ماء على الصينية
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 .نعيد العمل السابق ولكن بالناحية العكسية -٧

نـسحب القمـع ونجفـف باالسفنجة ونضعه على الصينية ، نقوم بتجفيف              -٨
 .األماكن المبللة فى الصينية

: 

م فيها تجفيف الماء باالسفنجة فى كل مرحلة من         كـل أنـشطة المـاء المه       -
 ) مرحلة عمل النشاط ثم إعادته الجهة الثانية(النشاط 

فى كل أنشطة الماء نحضر المفرش ونضعه على الترابيزة ثم نحضر باقى             -
 .األدوات وفى النهاية نرجع المفرش أوال 

א−٢٧  :א

א / اسفنجة/ كاسات صغيرة مملوءة بالماء الملون    / ةصيني/ مفرش بالستيك :א
 .قطارة صغيرة

 :א

 .نحضر المفرش أوال ثم الصينية وعليها باقى األدوات -١

نقـوم بمـسك القطارة الصغيرة       -٢
ونـضعها فـى الكأس المملوءة      
بالماء ونضغط عليها ونمألها ثم     
نـنقلها إلى الكأس الفارغ نقطة      

 .نقطة 

غ نكـرر هـذا العمل حتى تفر       -٣
 .المياه

 .ننشف القطارة باالسفنجة ونضعها على الصينية برهة -٤

 .نمسك القطارة الصغيرة مرة أخرى ونعيد النشاط بشكل عكسى -٥

 .ننشف القطارة وننشف الصينية والكأس اآلخر -٦

 .نعيد المفرش إلى مكانه ثم نعيد الصينية -٧
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: 
ال أحرار  تقـوم فلسفة ماريا على استخدام نظام القدوة فهى ترى أن األطف            -

فـيما يقومون بعمله وعندما أريد أن أجذبه لعمل معين أول له أنا محتاجة              
تساعدنى فى عمل كذا ، وإذا وجدت طفل غضبان ورافض كل شيء آخذه             
وأذهـب للحديقـة وأتمشى معاه وإذا وجدت زلطة مثال أقول له دى زلطة              

 تعيده  جمـيلة يـا ترى لو أخذتها نقدر نعمل منها إيه ومن هنا تستطيع أن              
 .للنشاط

א−٢٨  :א

א نرسـم دائـرة كبيرة على األرض، أو حرف سجادة مدورة او بيضاوية             :א
 .الشكل

 :א

 .تقف المدرسة على خط الدائرة -

ثم تبدأ المشى خطوة بقدم ثم نضع كعب القدم األخرى المسة االصبع الكبير    -
 .ظ التوازنالرجل األخرى ويراعى فرد الذراعين للخارج لحف

الحظـت منتـسورى أنه كلما كانت األداة جميلة شجع هذا الطفل على             :
 .فجمال األداة يغرى الطفل على االستخدام. استخدامها

فوطة التلميع لو أننا وضعنا على حرفها دانتيل لحبب الطفل فى استخدامها            : مـثل 
 .وأداء النشاط بها

 :א
 .هو أن يكون الطفل أكثر استقاللية فى الحياةالهدف الرئيسى  -
أمـا الهدف الثانوى هو تنمية العضالت واالنتباه، كذلك تعلم الطفل السلوك             -

 ).فتح وغلق األبواب بصورة صحيحة(الجيد مثال 
 :א

كما إنها ترى إنه من األفضل استخدام الخامات الطبيعية إلعداد األنشطة            
ينى ويجب االبتعاد عن كل ما هو صناعى مثل         مـثل الخـشب، الـزجاج، الـص       
 .البالستيك لما يحويه من أضرار
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א  :א
(א−٢٩ א: א א)א
 :א

א / فوطة/ طبق عليه صابونة  / مفرش بالستيك / شفشق/ طبق غسيل / جردل:א
 .اسفنجة فى طبق

 :א
 :يراعى أن أذكر للطفل اسم األدوات

نمـأل الشفـشق بالماء ونشيله بالطريقة        -١
وهى أن أشيل بيد ونسند     ( الـصحيحة   
 .باليد األخرى

نـضع يـد واحـد فى الماء ثم نمسك           -٢
الصابونة ونلفها على اليد المبلولة باليد األخرى ثم نترك الصابونة وندعك           

ليدين فى الماء ونشطفهم ثم نخرج      الـيدين اصبع اصبع ونغسله ثم نضع ا       
حتى تصفى  ) من غير ما اسند عليه    (الـيدين ونتـركهم شوية فوق الطبق        

 .الماء فيها ثم نأخذ الفوطة وننشف اليد ونطبقها ونعيدها لمكانها

 .بعد ذلك نفرغ الماء فى الجردل وباالسفنجة ننشف الطبق وباقى األدوات -٣

 فى الشفشق ونضع الشفشق فى      نضع الصابونة واالسفنجة والطبق الصغير     -٤
 . وال ننسى أن نسكب الماء من الجردل-الطبق

 :א−٣٠

א  :א

/ طبق متوسط / جردل/ فـوطة صـغيرة   
طبق / شفشق/ فـوطة تنـشيف صغيرة    

طبق صغير به   / صـغير بـه صـابونة     
فوطة / طبق صغير فُرشه بالط   / اسفنجة

 .تنشيف صغيرة
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 :א

 )الجردل فى اآلخر خالص وقبله الطبق(الحتياج يجب رص األدوات حسب ا

 .لبس المريلة -١

 .نمأل الشفشق بالماء ونفرغه ف الطبق -٢

 .نبلل حرف الصابونة فى الماء وامسكها من الحرف الثانى -٣

نمـشى الصابونة على المنضدة ونعمل بها دوائر أكثر من مرة، ونبدأ من              -٤
الشمال إذا كان يتعلم     ومن اليمين إلى     Eالـشمال إلى اليمين إذا كان يتعلم        

 .عربى

 .نأخذ الفرشة وتضعها فى الماء -٥

نـدعك فى وسط الترابيزة بشكل دائرى وندعك بشكل طولى على الحواف             -٦
 .وتكرر هذه العملية أكثر من مرة

نشطف الفرشة بالماء ونجعلها تصفى فى الطبق واحنا ماسكينها ثم تنشف            -٧
 .باالسفنجة وتعاد فى الخاص بها

نعصرها ثم تمسك الترابيزة بشكل طولى مرة ويعاد بللها         نـبلل االسفنجة و    -٨
 . وتمسح الترابيزة بشكل عرضى

نـبدأ فـى التنشيف نحضر الفوطة وتطبق بالطريقة الصحيحة المخصصة            -٩
 .بشكل دائرى

يبعد الجردل عن الفوطة ويفرغ الماء اللى فى الطبق فيه ثم ننشف الطبق              -١٠
 .باالسفنجة

 .نضع األدوات فى الشفشق -١١
: 

 :الحركات المستخدمة فى هذا النشاط هى
 .حركات دائرية -

 .ثم حركات أدق طويلة للحواف -
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ونحـن نعلـم أن بداية تعلم الطفل الكتابة يبدأ فى عمل خطوط طويلة ثم                
دائـرية ثم أفقية وهو من خالل غسل الترابيزة بشكل دائرى، طولى، أفقى، يتعلم              

 .حركة الكتابة

 :א−٣١

صابونة وفرشة على   / اسفنجة على طبق صغير   / طبق/ جردل/  فـوطة  :األدوات
 .شفشق يكون واسع/ طبق صغير

 :א

نمـأل الشفـشق بالماء ونفرغه فى        -١
 .الطبق

نـبلل الفرشـة بالماء ونمرر عليها        -٢
 . الصابونة

 .ندعك األرض بشكل دائرى -٣

 .٣، ٢نكرر رقم  -٤

 .نشطف الفرشة ثم ننشفها باالسفنجة  -٥

نعصرها وننشف األرض ، وتكرر هذه العملية وفى كل         نـبلل االسفنجة و    -٦
 .مرة نبلل االسفنجة ونعصرها

أخيـرا نعصر االسفنجة ونضعها على الطبق الخاص بها ، ثم نفرغ الماء              -٧
 .فى الجردل

ثم نفرغ الجردل   ) يكون واسع شوية  (نقـوم بجمـع األدوات فـى الشفشق          -٨
 باقى  يوضع مكانه نضع  ).خيشة أو فوطة مخصصة لذلك    (وينـشف بــ     

 .األدوات مكانها ونطبق الفوطة

 :א−٣٢

א / صابونة على طبق صغير   / فوطة/ اسفنجة/ طبق/ مفـرش بالسـتيك     :א
 .فرشة لغسل المشط/ مشطم شفشق
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 :א

 .فرد المفرش ووضع األدوات عليه -

ملء الشفشق بالماء ثم إفراغه فى       -
 .الطبق

نـبلل الـصابونة بالماء ونمررها       -
 .  الفرشة ثم نعيدها مكانهاعلى

نأخـذ المشط وندعكه بالفرشة ثم       -
ننـزل المـاء مـن الفرشـة بعد         

 .شطفها

: 

هـذا النشاط ليس له جردل ولكن هناك جردل دائم فى ركن لوضع الماء               -١
 .المتسخ فيه

ونفردها على الماء ثم    ) الخيشة(إذا تـم دلـق الماء على األرض نحضر           -٢
زى لما أكون    (-مى مهارات األصابع الدقيقة   تن–نجذبها بأطراف األصابع    

 .ثم تكرر هذه العملية) بكشكش حاجة

א−٣٣  :א

هو تعلم ضرب البيض عندما تحتاج األم       :א
 .المساعدة

א  :א

/ مفرش بالستيك / اسفنجة/ صابون سائل / صينية
 .شفشق إلحضار الماء فيه/ طبق/ مضرب بيض

 :א

نحـضر الماء فى الشفشق ويراعى أن يكون على قدر االستخدام حتى ال              -١
 .يتبقى
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 نرص األدوات -٢

 .نفرغ الماء فى الطبق ثم ننشف الشفشق -٣

 .نمسك الطبق اليد اليسرى ونضرب باليمنى حتى يعمل رغوة -٤

ننـشف المـضرب باالسـفنجة سـلكة سلكة ونضعه بجوار الطبق على              -٥
 .المفرش

ونضع فيه الماء ثم ننشف الطبق      ) م اللى فى الركن   العا(نحـضر الجردل     -٦
 .بالسفنجة

 .نضع الشفشق فى الطبق وكذلك المضرب على الصينية واالسفنجة -٧

 .ينزع الجردل وينشف بالفوطة -٨

 :א−٣٤

א / اسفنجة)/ لوحة تقطيع (قطاعة  / سكينة/ خلة/ قطعة توست / طبق/ صينية:א
 .ورقة جرنال

 :א

ع القطاعة أمامنا والسكين على     نض -١
اليمـين ويوضع الطبق الذى فيه      
التوست بجوار الصينية من ناحية     

 .اليمين

نأخـذ التوست وتضعه على القطاعة ثم نمسك السكين ونُرى الطفل الجهة             -٢
التى تقطع فى السكين ثم نمسك العيش باليد اليسرى ونقطع قطع طويلة ثم             

  وترفع بالخلة وتوضع فى الطبق نأخذ شريحة شريحة وتقطع قطع صغيرة

 .نمسح السكين باالسفنجة وتوضع فى الصينية -٣

 .نمسح لوحة التقطيع باالسفنج ونفرغ الفتات على ورقة جرنال -٤

 .نرفع األدوات ونلم الجرنال ونرميه -٥



 

 ٣٣

  

0124200714    

 .إذا أراد الطفل أن يأكل العيش أقول له ده بتاعى وأنا هشيلو لوقت الغداء:

 :א−٣٥

א مادة تلميع  / فوطة صغيرة /غطاء زجاجة / طبق نحاس / ورقـة جـرنال   :א
 .سالكة أذن/ النحاس

 :א

 .نضع دواء التلميع فى الغطاء -١

 .نقسم سالكة األذن إلى اثنين -٢

نبلل السالمة بـدواء التلميع ثم      -٣
 .ندعك الطبق النحاس

نأخـذ الفوطة ونلمع بها الجزء       -٤
وطة الملمع ونرى الطفل أن الف    

اتسخت، ونكرر هذا فى الطبق     
 .كله

 .نضع السالكة على الجرنال وبعدما نشيل األدوات نرمى الجرنال بالسالكة -٥

 :א−٣٦

א / طبق خوص لجمع األدوات عليه  / فرشة/ شراب قديم / ورنيش/ جـرنال :א
 .فوطة ناعمة صغيرة نضع بها الورنيش

 :א

 .بها الحذاءتُمسك الفرشة ويلمع  -١

 .نضع اليد اليسرى فى الحذاء -٢

 .نغمس فوطة التلميع فى الورنيش -٣

نمسح الحذاء ثم نضع الفوطة على       -٤
 .الجرنال

 .نلبس الشراب فى اليد اليمنى ونلمع الحذاء -٥
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 .نجمع األدوات فى الطبق الخوص ونضعها مكانها ثم رمى الجرنال -٦

: 

السائل فى بعض األنشطة ،     اسـتخدام الـصابون قطع بدال من الصابون          -١
الهـدف منه أنه فى األول يمر الصابونة على الترابيزة باستخدام يد واحدة             
ثـم يمـرر الـصابون على الفرشة يستخدم اليدين وهذا فيه تدرج وتنمية              

 .لحركة األيدى، أما إذا استخدم صابون سائل كده فيه اختصار للخطوات

د للنشاط وممكن أعيد النشاط     عندما يخطئ الطفل أعرفه أنه لسه مش مستع        -٢
 .أمامه

א−٣٧ א  :א

 .هو تنمية المهارات اليدوية والدقيقة:א

א قاعدة / طبق/ خرز فى غطاء  / ملقاط:א
 ).بها تجويفات صغيرة(صابون 

 :א

 .نضع األدوات على الترابيزة -١

نخرج قاعدة الصابون ونضعها بجوار      -٢
 .لطبقا
نمـسك الملقـاط وننقل الخرز واحدة واحدة ونضع كل واحدة فى تجويف              -٣

 .وبعد االنتهاء من نقل الخرز كله
 .نترك الملقاط برهة صغيرة -٤
 .ثم نعيد وضع الخرز فى الغطاء -٥
 :א−٣٨

א  :א
يرة كل  ثالثة أكواب صغ  / مفرش بالستيك / صينية/ اسفنجة/ إبـريق به ماء ملون    

 ).سواء بالسوليتيب أو باأللوان(كوب عليه عالمة 
 
 :א
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ُأخبر الطفل بأننى سوف أقوم بسكب       -١
 .الماء إلى العالمة فى كل كوب

نـسكب المـاء فـى األكواب حتى         -٢
 .العالمة المحددة

 .ننشف األكواب  -٣
 .نشيل األدوات والمفرش -٤

 :א−٣٩

א  .مفرش بالستيك/ صينية/ زجاجاتغطاء /  شفشق٢:א

: 

عـندما أجد الطفل غير قادر على التحكم         -١
فى سكب الماء نرجع به إلى هذا النشاط        
أى إننا عندما نجد مشكلة فى نشاط نعود        

 .للنشاط السابق

أنشطة السكب بها   : يجـب أن نعلـم أن      -٢
 .تسلسل، أنشطة الماء بها تسلسل، أنشطة الرعاية الذاتية بها تسلسل

: 

أنشطة الحياة اليومية هى األنشطة اليومية التى يقوم بها الشخص للتحكم فى             -
 .الحياة والتى يعيش بها

والطفل فى مراحل مبكرة يهتم باألنشطة اليومية التى يقوم بها البالغ ويبقى             -
عايـز يقلـدها وهو يبنى مهاراته اإلدراكية عن طريق مالحظته لما يفعله             

 .الكبار

ومنذ . داءه لهذه األنشطة يمكن من استيعاب مفاهيم كثيرة أخرى        كمـا أن أ    -
 .مراحل مبكرة وهو يالحظ الشخص البالغ ويحاول أن يقلد ما يقوم به

 .والعملــــية أهــــم بالنــــسبة للطفــــل مــــن النتــــيجة -

 ) .النتيجة(أهم عند الطفل من نظافة الطبق ) العملية(غسل الطبق: مثال
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 نلبى رغبات الطفل حتى نساعده على نمو        والمهم أننا منذ المراحل المبكرة     -
 .مهاراته 

 فالطفل دائما -والهـدف من أنشطة الحياة العملية هو زيادة استقاللية الطفل         -
يـصبو إلـى االستقاللية ودور البالغ ان يسهل له حصوله على االستقاللية             

 .فبعد ما يرى الطفل نشاط معين يحتاج إلى إجراء النشاط بنفسه وبمفرده

ـ    - ان النـشاط جذاب ويلبى احتياجات الطفل زاد اهتمام الطفل به           وكلمـا ك
 .وساعد هذا على تنمية ادراكات ومهارات كثيرة

على تنمية مهارات الحركات    ) اليومية(تـساعد أنـشطة الحـياة العملـية          -
 .الصغرى والكبرى وكذلك من أهم ما تنميه هو تقديره لذاته

يئة شوية شوية يعرف ان هذه      فهـو عندما يتعلم النظافة والمحافظة على الب        -
كما أن هناك أنشطة تتم فى جماعة وهذا        . األنشطة مفيدة له وللمجتمع ككل    

 .يعلمه التعاون 

يـتعلم الطفـل من خالل القدوة فى البيت والمدرسة ويتعرف على السلوك              -
المقـبول فى المجتمع فالتعلم من خالل البيئة المحيطة يعلمه كل شيء حتى             

 .حدود األشياء

وأهم ما يتعلمه هو كيف يتكيف مع       ) الـزجاج ينكسر، الماء ينسكب    (الفمـث  -
 .البيئة وبالتالى كيف يكون فى البيئة

وأيضا مما يتعلمه الطفل هو طريقة التفكير فقد نجد الطفل فى يوم يضع كل     -
وهنا دور  ) خرز مع فاصوليا مع عدس    (المكـونات لألنشطة على بعضها      
 .بدال من العقاب) فرز(لحل المشكلة المدرسة أن تعلمه طريقة التفكير 

وكـذلك يمكـن للمدرسـة تنمية مهاراته اللغوية من خالل تسمية النشاط              -
 .واألدوات

 :א−٤٠
א  :א
 .منخل/ طبق غويط/ صينية/ علبة فيها أرز/ علبة فيها دقيق/ جرنال

 :א
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 .نفرد الجرنال ونضع الصينية خارجه -١

 .بقنضع المنخل فى الط -٢

 .نضع شوية دقيق بالمعلقة وشوية أرز -٣

نمسك المنخل باليد اليسرى ونسند باليد       -٤
األخـرى ثـم ننخل الدقيق وهنا سيجد        
الطفل أن األرز متبقى وبهذا يتعلم أن       

 .هناك فرق بينه وبين المواد المطحونة األخرى والغير مطحونة
 .نعيد األرز فى علبته ثم نعيد الدقيق بالملعقة فى علبته -٥

: 
א: א

؟  א
اترك الطفل بحرية حتى لو أتى وقت الطعام اقول له اآلن وقت الطعام لو              : ال: 

عايـز تأكل سيبه كما هو ثم عود إليه ولو عايز تكمل براحتك ولكن لن تأكل بعد                 
 .ذلك
א: מ؟א א  א
ال عقـاب وال زعيق ولكن أعمل نشاط يلفت نظرهم مثال ابدا أمشى على خط               :

مرسوم فى األرض وأغنى بصوت منخفض ستجد أن األطفال يلتفتوا إليها وممكن            
 . يقلدوها

 .المشكلة بتبقى فى المدرسين البد أن يتعلموا كيفية التعامل مع المشكلة
א: ؟ א א
א(א  ).א
يراعى عدم التدخل فى حالة الخطأ فال نصحح له ويمكن إعادة النشاط أمامه فى        :

وقـت آخر أو إحضار طفل آخر يتقن النشاط يعمله أمامه بشكل طبيعى المهم إنى               
نشاط من كثرة التكرار والمالحظة دون أى إرشادات        أسـيب الطفـل حتى يتقن ال      

 .لغوية
 .أما إذا لم ينشف األدوات جيدا أنشفها بس مش أمامه
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 :א−٤١

א ، بيد  "تكون مناسبة لحجم الطفل   "نـشارة خـشب أو ورق شـجر، مقشة          :א
 .طويلة، مقشة أخرى صغيرة، جاروف

 :א

 . واحد عكس الثانيةنمسك المقشة يد فوق ويد تحت وتكون -١

 .نبدأ بالكنس ونغير وضع اليد حسب االحتياج -٢

نجمـع القمامـة علـى جنب ثم نترك المكنسة ونمسك الجاروف والمقشة              -٣
 . الصغيرة ونلم فيهم القمامة

 .نرمى القمامة ونشيل األدوات -٤

 :א−٤٢

א  :א

 .نضع المواعين المتسخة فى الدور الثانى من الترابيزة -١

نأخـذ طبق متسخ ونمر بالليفة على كل األجزاء مع مراعاة أال نرفع يدينا               -٢
 . لفوق وإحنا بنغسل المواعين يعنى تكون اليدين فى الماء

نـنقل الطـبق إلى طبق الشطف ويراعى أن نصفى الماء قبل وضعه فى               -٣
 .المطبقية

تفـرد الفـوطة على اليد ونضع فيها الطبق المغسول ونلف عليه الفوطة               -٤
 .ونشف

نحضر الجردل المخصص للماء وقبل سكب الماء نحدد لطفل باليد المكان            -٥
 -وهذا ألن الطبق واسع وكبير    ). نمرر يدينا عليه  (اللى سنسكب فيه الماء     

 .ثم نسكب الماء فى الجردل

 .ننشف األدوات باالسفنجة -٦

 .نعيد األدوات إلى مكانها وكذلك المفرش -٧
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: 

 مش بيهتموا بنظافة الطق المهم      ٣,٥ -٣يجـب أن نراعى السن يعنى من         -
 سنوات بيكون دقيق ويهتم     ٥-٤ أما سن    -عـندهم هـو العمـل فى المعية       

بـنظافة كـل جزء فى الطبق وهو يشعر بالثقة فى نفسه عندما يتم نظافة               
 .الطبق فعال

: 

مش أهم  ) المدرسين(من األشياء المهمة التى يجب أن نعرفها هى إن إحنا            -
 . فيجب أن نكون أقل حتى يكون األطفال هم األكثرحاجة فى الفصل

 .كما يجب أن يكون الفصل منظم ويلبى احتياجات األطفال -

وعلـى المدرسـة أن تراعى لبسها فى الفصل فال تلبس أشياء تلفت نظر               -
فيجب على  . الطفـل مـثل الحلقـان الكبيـرة والغوايش اللى تعمل صوت           

 وتراعى أن تجعل الشيء الذى      أن تكون نظيفة وبسيطة   ) المدرسة(المسئولة  
يلفـت نظـر الطفـل هو األدوات فتجعل الرفوف منظمة وجميلة وجذابة             

 .ويجب أال نفعل شيء يستفز الطفل. للطفل

: 

ودخل الفصل فوجد الفاصوليا والعدس واألرز      ) نشاطه زائد (فـيه طفـل      -١
وهذا خطأ المدرسة ألن الفصل     . والخـرز أمامـه، فقام شايطهم ولخبطهم      

ان غير مجهز الستقبال طفل مثل هذا فكان يجب على المدرسة أن تعرفه             ك
 .على الفصل أوال أو تقوم بتجهيز الفصل بما يتناسب مع حالته

هـذا طفـل آخـر كان أصبع المدرسة متعور ووضعت عليه مكركروم              -٢
فـوجدت أن الطفل مشغول بأصبع المدرسة فذهبت ووضعت عليه بالستر           

زال مشغول بأصبعها وهنا انسحبت من النشاط       ولكنها وجدت أن الطفل ما    
لهـذا يجـب أن نعلم أنه فى أوقات كثيرة نكون نحن جزء من              . غيـرها 
 .النشاط
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كـان فيه بنت عمالة تلف فى الفصل كل شوية تمسك نشاط فترة صغيرة               -٣
قامت المدرسة بمسك مشط فى يدها وهنا جاءت        . تـسيبه وتـروح لغيره    

 .لهاالبنت وأخذت المشط واقعدت تسرح 

 المدرسة فى الثالث حاالت كانت مارجريت نفسها:

  

א א א  :א

א  :א

عبارة عن قاعدة بها تجويفات مختلفة الحجم وفى هذه القاعدة من           (بلـوك    -١
تحـت فـتحات صـغيرة الهـدف منها إذا طفل وضع واحدة خطأ نقدر               

 ).نخرجها

 .لفة لها مقبضاسطوانات بأحجام مخت -٢
 :א

نخرج االسطوانات ونمسك بثالث أصابع وهى الخاصة بمسك القلم، وبعد           -١
أن يتمكن من إخراج االسطوانات بالمسكة الصحيحة، ننتقل للخطوة التالية          

 .وتعتبر نشاط آخر
يخـرج االسـطوانات بالطريقة الصحيحة ونضعهم غير مرتبين ثم نأخذ            -٢

 ). أصبع٢بعدد  (اسطوانة اسطوانة ونحس قاعدتها
) دائرة(ثـم بنفس األصبع نحس الدائرة اللى فى البلوك لنحدد فى أى عين               -٣

 .سأضع االسطوانة ومن هنا يتعرف على الحجم
وبعـدما يتعين هذا التمرين يمكن أن نطور فيه بأن نجعل الطفل ال ينظر               -٤

 ).نغمى عينه أو يبقى لفوق(إلى البلوك 
: 

نتركه ثم نعيد النشاط وإذا لم يعرف يمكن أن أستعين          إذا الطفـل أخرجهم مرتبين      
بطفل آخر يعرف يعمله ويطلعهم غير مرتبين فإذا ظل ال يعرف أقول له بص أنا               

 .المرة دى هطلعهم ملخبطين
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א א א  :א

 .نفس الطول ومحيط الدائرة مختلف -١

 .المحيط واالرتفاع مختلفين -٢

 .ة أقصر واحدةالرفيعة أطول واحدة والصغير -٣

: 

 .االسطوانات المختلفة: األدوات

 : الطريقة 

 .عرض االسطوانة دى تخينة ودى رفيعة -١

 .االسطوانة دى اتخن من دى -٢

 .االسطوانة دى أتخن من دى -٣

 .وكمان دى أتخن من دى -٤

ويكـرر هذا األمر أكثر من مرة حتى يعرف وصف اتخن من وبعد عدة               -٥
 . أرفع منأيام أبدأ أعرفه أرفع،

 .ودى أرفع من دى -٦

 .ودى أرفع من دى -٧

 .وكمان دى أرفع من دى -٨

ثـم نجمـع كل ما هو أتخن على جنب وكل ما هو أرفع على جنب آخر،                  -٩
 .واقول له كل دول تخان ودول رفيعين 

 .وبعد كدة أخذ اثنين من صف واحد وأقول له برضه دى أتخن من دى -١٠

 .ه برضه دى أرفع من دىوبعد كدة آخذ اثنين من الصف الثانى واقول ل -١١

: 

 .االسطوانة دى أكبر من االسطوانة دى -

 .وعندما أتأكد إنه عارفها فى النهاية -



 

 ٤٢

  

0124200714    

 .أقول له دى أكبر اسطوانة -

 :ثم الدرس الثالثى -

 .دى كبيرة ودى صغيرة -١

ويراعى أن أسأل آخر حاجة ألن الطفل بيكون        (فين الصغيرة وفين الكبيرة      -٢
س بالثقة انه جاوب يعنى لما أعوز أسأل على         فاكر آخر كلمة وعلشان يح    

 .الكبير أقول صغيرة وال كبيرة

 .إيه دى؟ -٣

كل محاضرات ماريا تحتوى على الدرس الثالثى ويستعمل فى أنشطة كثيرة           :מ
 .ويبدأ من األنشطة الحسية ، وكذلك يستخدم فى نشاط األلوان

א  :א

 .ده أزرق ده أصفر  ده أحمر  -١

وطبعا اسمى أوال وأطلب    (ألخـبطهم وأقول ادينى أصفر      : زرقإدينـى األ   -٢
وطبعا أسمى أوال وأطلب آخر     (ألخبطهم وأقول ادينى أزرق     ) آخـر حاجة  

 ).حاجة

 ... إيه ده؟ -٣

وهذا يعتبر امتحان لى علشان أعرف أن الطفل فهم واستوعب اللى أنا قولته وال 
 .أل؟

א  :א

א  .دةسجا/  مكعبات ١٠:א
 :א

 .يحضر السجادة ويفرشها على األرض -١

يـذهب إلحـضار مكعـبات البرج من الصغير إلى الكبير مع مراعاة أن               -٢
كذلك سوف يفيده هذا فى     ) المشى(يحرضها واحدة واحدة وفى هذه حركة       

 .الحساب، ويضعهم على السجادة غير مرتبين
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 .نوريه إزاى يبنى البرج ثم أنزله وأطلب منه يعمل زيه  -٣

 .يمكن أن أعمل له البرج بأكثر من شكل ولكن فى أوقات مختلفة -٤

 .٢ ومرة جانبين متالمسين شكل ١وفى مرة نبنى برج هرمى شكل  -

 .٣ومرة أخرى نبنى البرج أفقى على األرض شكل  -
 .ويمكن أيضا أعمل برج بأكبر مكعبات وبرج بأصغر مكعبات  -
طلب منه أن   وممكـن أضـع المكعـبات فـى أماكن مختلفة فى الفصل وأ             -

 .يحضرهم واشتغل على ثالثة مستويات
١- ...................... 
٢- ..................... 
 .ده أكبر مكعب وده أصغر مكعب -٣

א מ  :א
א  .سجادة) /  ألواح١٠(الواح خشبية بأحجام مختلفة :א

 :א
 .نحضر السجادة ونفرشها -١
 مكعبات البرج الوردى ويراعى أن      نحـضر األلواح الخشبية بنفس طريقة      -٢

 .أمسك من طرفى اللوح ونضعهم غير مرتبين
 .نرتبهم من األكبر حتى األصغر -٣
 :מ

 .تمرين تخين ورفيع -
 .دى سلمة تخينة اسميها وأقول تخين ، بعدة فترة -
 .دى سلمة رفيعة ، اسميها وأقول رفيعة -

א א  :מ
 .دى رفيعة ودى تخينة -١
 .يعة وفين التخينةفين الرف -٢
 إيه دى؟ -٣

: 
 .دى أتخن سلمة ودى ارفع سلمة 
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א מ א א  :א

اطلـب منه يحضر مكعبات مقاس سلمة معينة وال اتحسس السلمة إنما اعتمد على              
 .البصر وأضعها بجانب اسلمة اللى نفس المقاس

 . بقت أعرضوأقول له إنت خليت الساللم العريضة

א א  :א

 .التعامل فى هذا النشاط هو األطوال

א  .سجادة/ عصيان حمراء:א

 :א

 .نفرد السجاد -١

يحـضر العـصيان عصى عصى من األصغر إلى األكبر ونضعهم غير             -٢
 .مرتبين

 .نبدأ نرص العصيان من األكبر إلى األصغر -٣

 إلى األصغر ويراعى أن تمسك   عند االنتهاء من النشاط نرجعهم من األكبر       -٤
 .العصيان من الطرقين برضه

: 

 :نستخدم الدرس الثالثى مع -١

 .طويل وقصير -

 .أين األطول وأين األقصر -

 .األطول من واألقصر من -

 .كل مرة ينهى النشاط البد أن يرجعه مكانه بنفس النظام -٢

א  :א

 الحواس بتاعتنا تلعب دور هام فى حياتنا 
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: 

المفـروض قبل أى نشاط فى حاسة اللمس تغسل األيدى وتنشف ندعك اليدين مع              
 .وذلك لتعليم حاسة اللمس) نفركهم(بعض 

 ):(א

 .مجموعتين من اللوح المصنفرة بدرجات مختلفة فى الصنفرة:א

 :א

 فى درجة الخشونة    نرص المجموعة األولى من األلواح المصنفرة متدرجة       -١
 .والمجموعة الثانية فى العلبة

نخرج أول لوح مصنفر من العلبة ونحسه باصبعى الكتابة ثم نمر اصبعى             -٢
الكتابة على األلواح المرصوصة واحدة واحدة حتى نصل إلى اللوح الذى           

 .له نفس اللمس لما فى يدى 

 .وممكن نعمل هذا النشاط واحنا نغيمى عينه

 .األلواح واألخشن نضعها ثم األقل خشونةنتلمس كل : األخشن -١

 .األخشن واألنعم -٢

؟: א א  א

 . حواس نتعامل معها١٠هناك :

 :א:א

فمـن خالل العين نرى أشياء مختلفة فهناك جزء خاص يجعلنا نميز اللون وجزًء              
 .الشكل/ الحركة/ آخر يميز الججم وكذلك قوة اإلضاءة

 :א:א

تـتعامل مع الفرق بين األصوات المختلفة من المزيكا وصوت اإلنسان والسكوت            
 ).هذا وضع سمعى(
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מ:א  :א

 :فاألنف يميز أربع روائح منفصلة وهى

 .رائحة حاجة وحشة -١

 .رائحة حاجة محروقة -٢

 )برفانات(رائحة األسانس  -٣
٤-  
א  :א:א

 :اللسان مقسم إلى أجزاء 

 .ء الخلفى يتذوق المرالجز-

 .الجناب تتذوق السكر-

 .طرف اللسان يتذوق المر-

 :א:א

 يجب أن نهتم بحاسة اللمس عند الطفل ليس فى اليد فقط-

 وانما أيضا اللسان والفم-

 الحاسة عند االختالف ما بين الخشن والناعم-

 א:א

 لحركةوهذه الحاسة تجعلنا نعرف أجزاء الجسم وا-

 وهذه الحاسة ليس موجودة فى جزء معين من الجسم ولكن-

 جسمنا يحتويها وهى تحتوى اجسمنا-

 ونعرف الحركة العضلية فى ركوب العجل مثال-

א:א  א

 ..وهى الحاسة تجمع ما بين الحاسة العضلية واللمس -
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لها أيضا  أى مـن خالل العضالت واللمس نقدر تمييز الحاجات، ومن خال           -
 ).ذو ثالثة أبعاد(نقدر تمييز المجسمات 

א:א  :א

الخاليا الخاصة بهذه الحاسة موجودة فى كل جزء من جسمنا والمجال الذى             -
 .نتعامل فيه من ساقع وساخن

 :א:א

 .تعطينا اإلحساس -

 .وكمان فهى موزعة على أجزاء الجسم -

 :מא:א

 .ويقصد بها الضغط او الشدة. وهى موجودة تحت الجلد وداخل الجسم -

א  :א

 .أن الحياة الحسية تجعل الطفل عنده ثقة بنفسه -١

تـضع أسـاس للتعليم بنظام معين وترتيب معين فهى تحافظ على النظام              -٢
 .الداخلى النفسى وتجعله منظم

فل متغيرة وتكون زى محطات إال أنه عندما        رغم أن مراحل حساسية الط     -٣
 .يستقبل ويستوعب هنا خالص دخلت فى نفسه ومشى هتطلع تانى

بعـد أن تعـدى مـرحلة حساسية معينة ال يفقدها ولكن المرحلة هى اللى                -٤
 .بتعدى

وعندما نعزل الحواس عن بعضها غالبا ما       . التكرار يثقف الحاسة وينميها    -٥
 .سة موضع االهتماميكون أفضل فى ثقل وتنمية الحا

كـل األنـشطة الحـسية تـتعامل بترتيب عقالنى وهذا الترتيب يأتى من               -٦
 .المجسمات الملموسة إلى الغير ملموسة

 .وهناك أنشطة كثيرة توصل الطفل للتعامل مع الحياة ولكن بطريقة غير مباشرة
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: 

 فهو  األشـياء الحسية تجعل الطفل يتعامل فى البيئة الطبيعية ويثقل مهاراته           -
يـتعامل باللغة والتفكير ويحكم برأيه على أشياء معينة كما أنه يستطيع أن             

 .يتعامل مع اآلخرين كما تكون لديه على المقارنة من خالل هذه األنشطة

باإلضـافة إلى أنه يقدر ينقل التركيز واالنتباه ألن فى هذه األنشطة تجعله              -
 .يتحرك ويتعلم من خطأه

: 

ـ  -١ ساعد الطفـل عندما يتعلم الحساب يكون سهل ألن هذه األنشطة الحسية            ت
 .تقوم بتجهيز عقل حسابى

/ المقاسات/  الموجود فى كثير من األنشطة     ١٠مـثل اإلحـساس بتاع الـ       
 .األوزان/ األحجام/ النسب/ العالقات الحسابية

 .ويصبح عنده دقة عالية جدا وبالتدريج تتكون

 .بة واللغةتساعدهم على اتقان الكتا -٢

 ومن اليمين إلى اليسار     Eتـشجع حـركة النظـر فمن اليسار إلى اليمين            -٣
 .عربى

 .وتكون فترة االنتباه -٤

 .تساعد حاسة النظر والسمع على التفرقة بين األشياء -٥

 .تنمى التآزر بين العين واليد -٦

 .تنمى حركة الثالث أصابع كمقدمة لـ مسكة القلم -٧

 .قة فى استخدام اللغةتزيد اللغة عند الطفل ويكون أكثر د -٨

 .تقوى العضالت وتنميها -٩

 .من تحت لـ فوق) النمو(تنمى فكرة  -١٠
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א  :א

א  .א٦−٤:א

א−١ א א:א ، א ،  .א

إنما ) اخضر غامق، أزرق  ( لون من كل لون وال نعطى له تدرج اللون           ٢نحضر  
 .ون كـلوناتعامل مع الل

 :واشتغل بالدرس الثالثى

 .ده أحمر ده أصفر ده أزرق -١

 .فين أحمر ده أصفر ده أزرق -٢

 .إيه ده  إيه ده  إيه ده  -٣

 . لون شكل بعض مع بعض٢نضع كل 

א א  :א

بعـد أن تعـرف على األلوان األساسية اضعهم امامه وأراجع عليهم ثم اشيل لون               
 : منه االصفر مثالمنهم مثال األحمر وأضع بدال

  أحمر– أزرق -أصفر

  أصفر- أزرق-أصفر

 .واشتغل بالدرس الثالثى

 .وهكذا يتم عرض كل األلوان الثانوية

א  :א

بعـد ذلك نبدأ المطابقة بين األلوان نعطى له لون ونقول له تعرف تعطينى               -
 .اللى زي ده

 :شكل آخر للنشاط -

ة بعيدة ومجموعة مشابهة أمامى وأطلب منه أن        نـضع مجموعة الوان على ترابيز     
 .يحضر اللون المشابه
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 :من مزايا هذا النشاط

 .إنه يتحرك -١

 .استعمال الذاكرة البصرية -٢

 . تنمية للحواس٢، ١فى -٣

 :א

 . جنب بعض٢ لون، كل ١١نرص األلوان الـ  -١

 .نحضر كروت بها اللون على اسم اللون مكتوب -٢

جنب ) ونسميها(وان ويضع اللون المكتوب عليه االسم       يـبدأ يقارن بين األل     -٣
 .اللون المشابه

 .نحضر كروت منفردة دون لون ومكتوب عليها اسم اللون -٤

نضع هذه الكروت جنب الكروت التى بها لون واسم فيكون الترتيب هكذا            -٥
 )الكلمة( اللون ثم اللون باالسم ثم االسم 

بعد تدريب كثير ويكون حفظ     هذا  (نـرفع الكارت الذى به اللون مع االسم          -٦
 ).شكل الكلمة ويصبح اللون بجوار الكلمة

اعـرض عليه كارت الكلمة بدون لون واطلب منه أن يضعه جنب اللون              -٧
 .المناسب

بعـد فتـرة طويلة من التدريب يمكن أن انتقل إلى جملة جنب اللون أرى                -٨
-See-Weep وهـنا أيضا أعمله الحروف المتحركة  (See red)أحمـر  

Tree-Leek 
א  :א

 : درجات نبدأ من األغمق إلى األفتح أو العكس٧نضع 

 :א

 .ده فاتح   ده غامق  -١
٢-   
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 .ده أفتح من ده  ده أغمق من ده  -٣

 :א

א  ) نفس الملمس شكل بعض٢كل ( قطعة قماش ١٦: א

 :א

 .ملمسهم مختلفويكون )  قطع٨(نضع مجموعة من األقمشة فى العلبة  -

 .على الترابيزة)  قطع٨(نضع مجموعة الثانية  -

نأخـذ قطعة قماش من العلبة ونكسها بيدى وأتحسس ملمسها وأمسك باليد             -
األخـرى قطعة قطعة من على الترابيزة حتى أصل إلى ذات نفس الملمس             

 .التى فى يدى األولى

: 

مسكوها ، اقول له أنا   األطفـال يعرفوا القماش المشابه بالشكل فى غير ما ي          -
عارفة إنك عارفها بس أنا عايزة أعرف باليد، إنت عارف إن ممكن أشوف             

 .بيدى

 .لو أن الطفل أول مرة يلعب هو هذا النشاط أطلع له ثالثة فقط:

א א  :א

إذا أخطـأ الطفـل ال أقول له خطأ إنما اضعها على جنب وفى النهاية عندما يفتح                 
 .لهعينه أوريه 

א (א  ):א٣:

א  ).مثلث، دائرة، مربع(أشكال هندسية فى لوحة واحدة :א

 :א

 :يتعامل معها الطفل كبازل

يمـسكها الطفل بأطراف أصابعه من المقبض، بعدما يتحكم الطفل فى مكة             -١
 .نبدأ الخطوة التالية
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وقبل أن  ) وهذا تدريب للكتابة  (يلـف أصبعى الكتابة حول أطراف الشكل         -٢
 .فى اللوحة) أو أى شكل(اعيدهم أمشى يدى على حافة الدائرة 

: 

א  . دوائر مختلفة عن بعض٦لوحة بها :א

 :א

 .اخرج الدوائر كلها برة -١

امـسك دائرة دائرة ولف يدى حولها ثم ألف يدى فى التجويف المخصص              -٢
 .ن المخصص لهالها فى اللوحة حتى اصل إلى المكا

 . هو أن يقوم بهذا النشاط وهو مغمى عينهخطوة تالية فى النشاط  -٣

: 

 ) مثلثات٦( لوحة بها مثلثات مختلفة الزوايا -

 . ونكرر ما سبق فى نشاط الدوائر-

   

 
א  :א

 .سنوات٣ -٢,٥السن  -١

 :الهدف -٢

البرج أن تكون كل    وهـنا يراعى عند عمل      : تعلـم نظـرى مـع األوزان       -
المكعبات من خشب واحد حيث إنه إذا صنع مكعب صغير من خشب ثقيل             

 .ومكعب كبير من خشب خفيف فهنا نفقد الهدف

 .التفرقة بين الحجم والوزن والمقاس -

א מ  :א

 . سنوات٣-٢,٥السن  -١
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 :الهدف -٢

 .يساعد العضالت على النمو -

 .والحركى والعضلى) البصرى(اإلدراك النظرى  -

 .كلما كبر حجمه كلما زاد وزنه. العالقة بين الوزن والحجم -

 .عدم التجانس النظرى: تصحيح الخطأ -٣

א א  :א

 . سنوات٣ -٢,٥السن من  -١

 :الهدف -٢

 .تجهيز غير مباشر الستخدام األرقام -

 .تعلم غير مباشر لألطوال واألوزان -

 عند : نقطة اهتمام الطفل -٣

 .عرفبالنظر يستطيع ان ي: تصحيح الخطأ -٤

א א א  :א

 . سنة٣– ٢,٥السن من  -١

 :الهدف -٢

 .تمييز األحجام واألطوال -

 .التزايد والتناقص لألبعاد -

 .تأهيل الطفل لحركة الكتابة -

 .تقدير النظام عن طريق البصر -

 .إن هناك مكان محدد لكل اسطوانة: نقطة اهتمام الطفل -٣

 .كل واحدة توضع فى مكانها: تصحيح الخطأ  -٤

א  :א

 . سنوات٦-٣السن من  -١
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 :الهدف -٢

 .عمل سور -

 .التحكم فى الحركة -

 .التمييز البصرى ومقارنة المقاسات -

 .بناء السور: اهتمام الطفل -٣

 ).البصر(الحكم على الشكل بالنظر : تصحيح الخطأ -٤

א  :א

 :األلوان -١

 . سنوات٣,٥– ٢,٥من ) أزرق، أحمر، أصفر(األلوان األساسية  -

 . سنوات٣,٥ -٢,٥وية  من األلوان الثان -

 . سنوات٤تدرج األلوان  -

 :الهدف -٢

 .يثقل مهارة الجزء الخاص بتمييز األلوان فى العين -

 .تعلم علم األلوان -

 .يدرك األلوان فى البيئة -

 .يكون منظم عقليا -

 :نقطة اهتمام الطفل -٣

 . األطفال الصغيرةتطابق األلوان  -

 . األطفال الكبيرةتدرج األلوان  -

 . النظر:تصحيح الخطأ -٤

א  :א

 . سنة٦– ٣,٥السن من  -١

 : الهدف -٢
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 .يرى كيف أن األلوان االساسية تُكون ألوان ثانوية -

 .نقطة اهتمام الطفل -٣

 .يكون من لونين لون ثالث -

 :تصيح الخطأ -٤

 .الزم الطفل يعرف يصل إلى اللون المطلوب -

 .إذا خلط كمية اقل لن يعطيه اللون المطلوب يبقى الزم يزود شوية: أى -

א:א א  :א

 . سنوات٥-٢,٥السن من  -١

 :الهدف -٢

 .أن يجدوا الشكل المطابق -

 .يدركوا األشكال الهندسية -

 .اللتمييز بين األشكال الهندسية -

 .عالمة -

 :تصحيح الخطأ -٣

 .بالنظر -

 .األشكال ال تدخل مكانها -

 .لم تذكرها: نقطة اهتمام الطفل -٤

 :א

 
 :א

 א−١

א  :א

 .مجسمات ألثاث المنزل -
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 .كروت ألثاث المنزل -

 : الطريقة

نـضع له ثالث قطع ونسمى كل قطعة باسمها ويجب أن يراعى أنه إذا لم                -١
. يـستوعب ثالث قطع نضع له قطعتين ولكن عمرنا ما نضع قطعة واحدة            

 .ونشتغل بالدرس الثالثى

 .دى مكتبة/ كتبده م/ ده كرسى  نسمى األشياء  -

 .الخ/ ... كرسى  ورينى أو إدينى  -

 .أشاور له على أى حاجة    ده إيه؟ -

ثـم بعد ذلك نحضر كروت فيها اسماء قطع األثاث ونضع كل كارت أمام القطعة               
 .ونعيد الدرس الثالثى. الخاصة به

: 

 .نبدأ بأثاث حجرة حجرة وليس األثاث كله مرة واحدة

א−٢  :אא

א  :א

 .مجسمات لهذه الحيوانات -

 .كروت لهذه الحيوانات -

 :א

 ٣  ٣نقوم بعرض  -
 .نستخدم الدرس الثالثى -

 .نسمى األشياء -

 .ورينى أو إيدى كذا -

 إيه ده؟ -
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ثـم نبدأ نشيل واحدة مثال لبقرة ونضع حصان ونسمى وهكذا قطعة قطعة              -
نه عرف كل حيوانات    حتـى يتعـرف على الحيوانات كلها بعد التأكد من إ          

الحظيـرة نطلعهـم مـع بعض وممكن نوزعهم فى الفصل ونقول له هات       
 .كلب، هات حصان

نـبدأ فى المرحلة التالية وهى كروت بأسماء الحيوانات ونضع كل كارت             -
 .تحت الحيوان الخاص به ونعيد الدرس الثالثى

شخبطة ويجب أن نعلم أن هذه الكتابة الموجودة فى الكروت يعتبرها الطفل             -
 .ألنه لم يتعلم الحروف ولكنه يتعلم األسماء بالنظر

: 

عندما يبدأ الطفل يتعلم اللغة عند سنتين نقول له ده حصان ، ولكن ال نسأله                -
 .إيه ده إنما علينا أن نكرر المعلومة وعرض الكروت

א−٣  :א

ها حتى   ثـم نشيل واحدة ونضع غير      ٣ ٣نفس الطريقة السابقة نمشى  -
 .يتعرف عليهم جميعا 

 ٣  ٣ثم نعرض الكروت أيضا  -
 .ويراعى استخدام الدرس الثالثى -

א−٤  :א

: 

يجـب أن يكون العرض جميل وشيق كما يجب عرض خضروات حقيقية             -
يعنى مثال فلفلة حقيقية    ) بقدر االستطاعة (بجانب البالستيك فى أول عرض      

 . المعلومة ويدعمهاجنبها فلفلة بالستيك وده يؤكد

א  :א

 .كروت بها اسماء الخضار/ خضروات بالستيك/ خضروات حقيقية

 :א
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ورينى أو  / وبـنفس الـدرس الثالثى التسمية     ٣ ٣قوم بعرض الخضروات  -١
 .إيه ده؟/ إدينى

يفضل أن يكون عندنا مجموعتين من الخضروات البالستيك حتى نستطيع           -٢
 .عمل مطابقة

ماطم ثم نحضر من المجموعة الثانية برضه الـبصل،        نضع بصل، فلفل، ط   
 .الفلفل، الطماطم ، ونطاق بصل نضعه جنب بصل وهكذا

يعمـل هـذا التمـرين كل يوم لمدة محدودة وبعد التأكد من اتقانه نبدأ فى                
 .الخطوة التالية

 .نضع الكروت أمام الخضروات ونسمى الكارت أمامه -٣

 .درس الثالثىنشيل الخضروات ونترك الكروت ونعمل ال -٤

 .ز الخ..وبعدين نأخذ الكروت ونقول له ضع ده عند فلفل مثال -٥

 .ومرة أخرى أقول هات كذا وأضعه جنب الكارت الخاص به -٦

نجدد فى النشاط بأن ابعد الكروت فى الفصل وأطلب منه أن يحضرها بس              -٧
 .طبعا واحدة واحدة وبعدين أعمل العكس يعنى بعد البالستيك

 :א

 ريقة الخضرواتنفس ط

 الدرس الثالثى *

 . ونشيل واحدة ونحط واحدة جديدة٣٣عرض مع تسمية  -

 .إدينى ، أو ورينى -

 إيه ده؟ -

 .مطابقة فاكهة بالستيك مع مجموعة فاكهة بالستيك برضه -

 . الكروت جنب الفاكهة -

 .الكروت منفصلة -
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: 

 .عند جمع النشا يجمع بعكس الترتيب ما يوضع أوال يجمع أخيرا -

 .مع الكروت بطريقة الكتابة بالعرض ومن فوق لتحتنج -

: 

א  :א

كروت مكتوب فيها كبير، كروت مكتوب فيها       / أشياء كبيرة ونفسها أشياء صغيرة      
 . صغير

 
 :א

 العرض بدون كروت  دى بقرة صغيرة  دى بقرة كبيرة

 العرض بكروت  دى بقرة صغيرة  دى بقرة كبيرة

 .بالدرس الثالثى على الكروتونشتغل  -

 .إلى مجموعتين كبيرة وأخرى صغيرة" السبت"وبعد كده بيقدر يقسمهم فى  -

א  :א

عندما نبدأ نعلم الطفل المجسمات وبعد أن يعرف قدر كبير منها مش الزم              -
كلهـا نبدأ ننتقل إلى الصور المجردة حيث يقارن الصورة بالكلمة ويراعى            

 )حيوانات مش لعب/ نباتات( ألشياء حقيقية أن تكون صور

هـذا النـشاط مختلف عن نشاط المجسمات حيث أن نشاط المجسمات قُدم              -
 :بالترتيب المعتاد وهو

 .المجسم نسميه باسمه هو -١

 .نطابق معاه المشابه له من المجسمات  -٢

 .وبعدين نضع كارت االسم -٣
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: 

المرحلة الثالثة فى المجسمات يجوز أن نبدأ فى الصورة المجردة قبل انتهاء          -
يعنـى ممكن نشتغل بالكروت المصورة فى نفس توقت المجسمات أى أقوم            
بعـرض مجـسمات الحـيوانات مثال وفى وقت آخر أقوم بعرض صور             

 .الحيوانات بس مش وراها علطول

א  :א

إحـضار مجموعتـين مـن الصور ويتم التعرف على الصور بالعرض             -١
 .ىالثالث

أقول له ده حصان جنب حصان علشان       . نـبدأ نطابق مع المجموعة الثانية      -٢
 .يعرف هو هيعمل إيه

: 

 .رص لكروت يكون من فوق لتحت -١

 :كل نشاط يعرض بمراحله المختلفة نبدأ -٢

 .المجسمات  -

 .ثم مطابقة المجسمات -

 .ثم الصور المجردة -

 )اسم الحاجة(ثم الكروت  -

 .س الثالثىوفى كل المراحل نتعامل بالدر -

كثيـر مـن األطفال ال يستطيع أن تصل إلى مرحلة التجريد بسهولة، لهذا          -٣
يجـب أن نـؤجل عـرض الكـروت ونراعى قدرات الطفل ونعيد عليه              

 .المجسمات أكثر من مرة بالدرس الثالثى

 .الدرس الثالثى يطبق على كل نشاط فيه لغة -٤

ة لنفس  عـندما نـريد أن نطابـق مجسم مع صورة البد أن تكون الصور              -٥
 .المجسم حتى ال يتلخبط ويجب أن تكون الصورة بدون اسم فى األول
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نعرفه اسم الحيوان   ) الحيوانات مثال (عـندما نعرف الطفل أسماء األشياء        -٦
ال ) الخ... ال لونه، وال صوت، وال يعيش فين، وال حجمه        (فقـط من غير     
 .شيء سوى اسمه

مجموعة ( مبدأ المجموعات    عندما يتعلم الطفل أسماء األشياء البد أن نعلمه        -٧
مجموعة وظائف ثم ننتقل إلى البيئة      ... الحـيوانات، مجمـوعة الفاكهـة     

 .وهذا يعمله النظام") الخ... المطبخ، األثاث"

لـو عايـزين نعمـل مقارنة بين المجسم والصور ممكن عملها بالكروت              -٨
المـصورة وممكـن نسمى له األسماء أول مرة علشان يعرف ده أسد وده              

 .أسد

 :א

 .لو شعرت أن الصورة كثيرة عليه ممكن نقسمهم إلى مجموعتين، أو ثالثة

: 

قـد يحتاج الطفل ألن يتحرك فى الفصل هنا يجب أن أتركه يتحرك وفى               -١
دون أن أقول   (نفس الوقت يجب أن أعلمه أن حركته يجب أن تكون بهدف            

مناسبة لسنه  وذلك عن طريق أن أطلب منه أشياء يحضرها بس تكون           ) له
بمعنى أنى ال أطلب من واحدة كبيرة تعرف األلوان أن تحضر           . وامكانياته

لـون كذا إنما أطلب منها مثال صوت حرف أقولها هاتى كلمة فيها صوت              
 . مثالAالحرف 

 . وصورة من غير اسمالكارت الصامت -٢

 . هو الصورة واالسم تحتهاالكارت المسمى 

: 

ونخرمها ونربطها  ) مثال أى مجموعة  (ت  يمكـن تجمـيع كروت الخضروا      -
بـشريط ونعمل منها كتاب صفحة فيها صورة الخضار والصفحة المقابلة           

 .فيها اسم الخضار
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 :א

عندما يستطيع الطفل أن يتعامل مع كل ما سبق نبدأ فى تعليمه الحروف المصنفرة              
 .على لوحات وهذه احدى مراحل الكتابة

  : 

١: 

א الحرف معمول من   (لـوحات كبيرة على كل لوح حرف منفصل مصنفر          :א
وهذه الحروف تكون   ) مـادة مصنفرة كى يشعر الطفل بالحرف عند المرور عليه         

كلهـا بلون واحد فيما عدا الحروف المتحركة تكون بلون مختلف وكذلك للحروف             
ة للعربى تكون حروف  أما بالنسب(th, shk ch)التى تجمع لنطق حرف واحد مثل 

 .المد والتشكيل

 :א

نحضر لوحة عليها الحرف ونمر بأصبعى الكتابة ونمر على الحرف بالطريقة التى    
نقول صوت الحرف َأ وليس اسم الحرف إيه وبعد ما  aنريد أن يكتب بها الحرف 

يعـرف أول حرف نعرض الثانى والثالث يعنى العرض يكون حرف حرف بس             
ديه / ورينى/ حروف نشتغل ثم نشتغل بالدرس الثالثى اسم الحرف       مـش بترتيب ال   

 .إيه

: 

 .ترتيب الحروف يستخدم فى رص الملفات نضعها أبجدى لسهولة استخراج ملف

: 

بعـدما تعرف الطفل على كل الحروف المصنفرة نبدأ فى عرض الحروف بشكل             
 .آخر

א  :א

 علبة على الغطاء حرف وبداخلها    مجمـوعة علـب بعـدد الحـروف كل         -١
 .مجموعة من األشياء المجسمة والتى تبدأ بالحرف الذى على الغطاء
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 .مجموعة كروت صغيرة بها األحرف -٢

 :א

 ونحضر العلبة التى على غطاءها      Cنحـضر كـارت وليكن بحرف الـ         -١
يراعى أن يكون   ( أيضا نرفع الغطاء ونضعه جنب الكارت        Cحـرف الـ    
 Cثم نستخرج من العلبة المجسمات والتى تبدأ بحرف الـ          ) بحجم صغير 
 .الخ ..Cup, catونقول اسمها 

ويـستمر التمـرين بــ علبة علبة حتى يتقنه وهنا يمكن أن نجمع علبتين               
ونـستخرج األشـياء اللى فيها وبعد ما نقولهم تانى نلخبطهم ونبدأ نقول له              

 ٣ ممكن نلخبط    هـات حاجـة تبدأ بحرف كذا وضعه فى العلبة دى وأيضا           
 .علب بعد اتقان للتمرين السابق

: 

 .ولكنه كارت عينة الصورة فقط... ) الفاكهة،(ليس به كروت مكتوب فيها اسم 

א  :א

أظـرف بعـدد الحروف، كل ظرف عليه من الخارج حرف مكتوب بحجم وسط              
 .وبداخل الظرف مجموعة من الصور والتى تبدأ بهذا الحرف

 :א

نـستخرج الـصور من الظرف ونقول اسمها وبعد أن يتقنها نحضر ظرف آخر              
 .وهكذا ثم نبدأ نلخبط ظرف مع ظرف أو ثالثة أظرف

 .يراعى عند العمل أنى أتحدث بصوت الحرف وليس اسمه:

: 

مش فى  (أثـناء العمل فى الحروف يمكن أن نشتتغل مع الطفل على أشياء أخرى              
نى األسبوع ده أنا بشتغل على حرف يمكن فى بعض األيام اشتغل            نفس التوقيت يع  
 .مثال انفعاالت الوجه) على أشياء اخرى

 



 

 ٦٤

  

0124200714    

א  :א

א  .الخ..حزين/نعسان/ صور عليها انفعاالت الوجه غضبان:א

أعـرض علـيه صـورة الوجه وأعمل بوش كل انفعال بعد ذلك أضع             :א
مكتوب عليها االنفعاالت وأقول له ضع هذا عند فرحان         الصور واحضر الكروت ال   

 .، ضع هذا عند حزين

  ٢ ٢ويراعى فى األطفال الصغيرة قوى أو المعاقة أن يكون العرض 

 .وطبعا ال ننسى أن يكون العمل بالدرس الثالثى
 

: 

كما قلنا سابقا فى إعداد الحروف أن تكون الحروف المتحركة بلون مختلف وكذلك             
 بالنسبة للعربى تكون أ، و، ى بلون مختلف أما الفتحة  sh, th ,chف الـ حـرو 

 .والضمة والكسرة تكون بنفس اللون المختلف بتاع أ، و، ي لكن بحجم صغير

٤: 

 .يبدأ هذا النشاط بعد إتقانه للحروف على الكروت المصنفرة

א   Cbالحروف األبجدية كلها ولكن مفرغة :א

نحضر الكروت التى بها الحروف مصنفرة ونرصها ثم نأتى بالحروف          :א
المفـرغة ونطابقها معها ولك بوضع الحرف المفرغ فوق الحرف فى الكارت ثم             
نـرفع الحرف المفرغ من على الحرف المصنفر فى الكارت وهذا يعطيه إحساس             

 .أو مفهوم إننا سنخرج الحرف من الكارت لنبدأ فى تكوين كلمة به

 . اتقان هذا التمرين يبدأ العمل فى بناء كلماتبعد

 :א

عندما نبدأ نعمل الطفل تكوين كلمة يكون العمل بالمجسمات والحروف المفرغة ثم            
بعـد ذلـك بالـصور المجـردة والحروف المفرغة ونبدأ بكلمات فيها الحروف              

 .المتحركة
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 :א

א  :א

 .ض األشياء ويكون بها حروف متحركةمجسمات لبع -١

 .حروف مفرغة -٢
 :א

نـضع المجـسم وأمامه الحروف المفرغة التى تكون كلمته ونسمى أثناء             -١
 .العرض

 .نرفع الحروف المفرغة ونعطى له حروف كل كلمة منفصلة -٢

ويراعى أنه إذا وضعهم بترتيب خطأ نتركه وال نصحح له ويراعى أيضا أن يكرر           
 .لمات كثيرة ومختلفةهذا التمرين بك

: 

يمكن أن نعود مرة أخرى إلدخال نشاط آخر للطفل أثناء تعلمه للحروف مثال تعلم              
 .الطفل السرد عن طريق ترتيب صور بحيث تكون قصة

 :א

 .نحضر عدة صور تكون فى مجموعها قصة -

 .نرتب الصور بالترتيب الصحيح -

 .نحكى القصة -

 :א

بعد بناء الكلمات عن طريق المجسمات ننتقل إلى التجرد ونقوم ببناء الكلمات عن             
 .طريق الصور المجردة

١ 

א  :א

 .صور لبعض االشياء وبها حروف متحركة -١
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 .حروف مفرغة  -٢

 .كروت بها اسم الكلمة -٣

 :א

 .نضع الصورة وبجوارها الحروف المفرغة الخاصة بها -١

 .ى به اسم الصورة ونضعه تحت الحروف المفرغةنحضر الكارت الذ -٢

ويكون التصحيح عن طريق مقارنة بالنظر بين الحروف المفرغة والكارت          
 .إنما إحنا ال نصحح له

 
א  :א

 .نبدأ فى تعليمه القراءة أيضا بالصور المجردة

١: 

א  صور مجردة ألشياء عديدة وتكون كلمات فيها حرف متحرك، كروت كل          :א
 .كارت يحمل اسم صورة

 :א
 .نضع الصور على الترابيزة من فوق لتحت -١
 .نحضر الكارت الخاص بالكلمة ونطابقه مع الصورة وننطقها له -٢
 .نكرر هذا مع كل الصور -٣
 :א

 مثال ثم نعيد نفس النشاط بحرف       aتكـون كل الكلمات فيها نفس الحرف المتحرك،       
ير من الكلمات التى بها الحروف      متحـرك آخـر حتـى يـستطيع قراءة عدد كب          

 .المتحركة ونخرج من هذا النشاط بأنه يقرأ صورة مع كلمة
 :א

 ونمرر small بنفس طريقة الـ  Capitalبعـد هذا نبدأ بعرض الحروف   -
اصـبعى الكـتابة علـى الحروف وفى هذه المرة نقول اسم الحرف وليس              

 .اسم الحرف وصوت الحرفصوت الحرف، وهنا يكون تعرف على 
 .ثم نبدأ فى مطابقة الحروف الصغيرة مع الكبيرة -
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 :א

نقوم بعمل كل األنشطة السابقة وبنفس الطريقة والترتيب مع حروف العلة            -
 .بدال من الحروف المتحركة) أ، و، ي(

ل مـن المالحظ أنه فى كل التدريبات السابقة الخاصة ببناء الكلمة كان العم             -
 حـروف وكل مجموعة كلمات فيها نفس الحروف         ٣علـى كلمـة زادت      

المتحـركة وسـوف نـستكمل أنشطة بناء الكلمات بصورة أصعب بشكل            
 .تدريجى

 :א

١: 

א  :א

صـور مجردة لمجموعة أشياء ويراعى أن تكون الحروف المتحركة فيها            -١
 ,Cat, box, eat, arm, toy. مختلفة ولكنها تتكون من ثالث حروف فقط

dog…..  

 .الحروف المفرغة -٢

 ).الكلمة(كروت الحروف  -٣

 :א

 .نفس الطريقة السابقة

 .عرض الصور -

 .الحروف  مفرغة بجوارها -

 .الكارت به الكلمة تحت الحروف المفرغة -

٢: 

نصعب النشاط السابق بأن تكون كلمات زادت أربع حروف وايضا الحرف            -
 .١كل صورة ونتبع نفس الطريقة فى نشاط المتحرك متغير فى 
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٣: 
ننـتقل إلى درجة أصعب وهى أن تكون الكلمة من أربع حروف وبها أكثر               -

 .١،٢من حرف متحرك ، ونتبع نفس الطريقة فى العرض فى نشاط 
 :א
ال يأخـذ كروت االسم أثناء بناء الكلمة من الحروف المفرغة ونعطيها له              -١

طابقها مع الحروف المفرغة وبالنظر يستطيع ان يعدل الحروف         بعد ذلك لي  
 .المفرغة أن رتبها خطأ

نـبدأ بعد ذلك فى زيادة خطوة فى النشاط وهى وضع كارت الكلمة تحت               -٢
 .الصورة

إذا كان مازال يضع الحروف خطأ أو غير معدولة نقوم بعمل نشاط يساعد              -٣
ون فى حرف   األطفـال على تصحيح الخطأ وذلك بوضع مثلث صغير مل         

الصورة تحت وكذلك نفس المثلث ونفس اللون فى حرف الكارت الذى به            
االسـم بحـيث عندما يفهم بجوار بعضها يتطابقوا ويراعى أن يكون كل             

 .صورة وكان بلون مختلف عن غيرها

ونـستمر فـى تطوير بناء الكلمة بأن تكون حروفها أطول وفيها أكثر من               -
  (pump kin):طعين فى النطق مثالحرف متحرك ويمكن أن تقسم إلى مق

 .ويكون بنفس نظام العرض فى األنشطة السابقة -

 :מ

إذا وصلنا إلى هذه المرحلة ووجدنا أن األطفال مازالوا يخطئون هنا ندرك             -
 .أنهم لم يتمكنوا من المرحلة السابقة وارجع بهم إلى ما سبق

ل فى إعادة   أحسن حاجة فى منتسورى إنى ال اصحح الخطأ ولكن يظل الطف           -
 .التمرين حتى يدرك الخطأ بنفسه

: 

وبعـد هـذا ننـتقل إلى مرحلة جديدة وهى تعلم الحروف التى عندما تجمع يتغير                
  ai, oa, ee, ooصوت الحرف مثال 
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 :كذلك الحروف التى عندما تجمع تعطى حرف واحد

  ue, th,qu, oy, sh: مثال

 

 .المجسمات  -

 .طابقة بالحروف المفرغةثم الم -

 .ثم الصور المجردة -

 .المطابقة بالحروف المفرغة -

 .المطابقة بالكروت فيها االسم تحت الحروف المفرغة -

 .المطابقة بالكروت تحت االسم -

 :א

 كل الكلمات ثم    (oo)نـتعامل بنفس النظام فى العرض األول الحروف المتحركة          
(pp)     ضا فى الحروف التى تجمع لتكون الحرف       وهكذا أي . الخ...  فى كل الكلمات

sh. 

: 

 ).مثال أدوات االستفهام(يجب أن نجمع األشياء المتشابهة 

أول مـا يتعلم األطفال فى تدريبات الحياة العملة هو أن يعيد النشاط مكانه               -
 .وهذا يعلمه النظام

 :א

א−١  :א

يـبدأ هذا التدريب قبل بناء الكلمات ولكن ال نتركه ودائما نرجع له ألن              :
 .األطفال دائما بينوا

א  :א
 .مجموعة حروف مفرغة -
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كونها صغيرة هذا أفضل للطفل ألنها تشد       ) مجسمات صغيرة الحجم  (نماذج   -
 .انتباه وتعجبه

 .مفرش -
 :א

 .نرص الحروف المفرغة -
من النماذج وننطق اسمها ثم نضعها تحت الحرف        نأخـذ واحـدة واحـدة        -

 . ممكن يكون الحرف الواحد له أكثر من نموذج.الخاص بها
 .جمع األدوات من اآلخر لألول -

 :א

 .زيادة إدراك الطفل لألصوات والحروف -

 .ويمكن أن يكون نشاط فردى أو جماعى -

א إن الطفل  مفـيد جـدا إنى كل شوية ارجع على الماضى علشان أتأكد             :מ
 .مازال فاكر

א−٢  :א

א  :א

 مفرش -

 كارت يحمل كلمة مفرد  -

 .كارت يحمل كلمة جمع -

 ).مجسمات صغيرة( نماذج  -

 :א

 .نقوم بفرد المفرش -١

 .نضع كارت المفرد والجمع ونضع تحت كل كارت النماذج الخاصة به -٢

 .وهكذا...دى شجرة وده شجر . أقول له دى وردة وده ورد -٣

 .ثم نستكمل بالدرس الثالثى -٤
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א−٣  )א(א

א  :א

 مفرش  -

يعنى الكلمة  (كـروت تحمل الكلمات المركبة ويكون لها حرف زى البازل            -
 ).على ورقتين وتركب مع بعض

 .طبق صغير يوضع الكروت -
 
 :א

 .نفرد المفرش -١

 ) الجزئين مع بعض(نضع عليه الكلمة  -٢

 .نقوم بعرضها وهى متداخلة فى البازل -٣

 :א

 ):أنشطة الكتابة(

 . نشاط١١ نشاط الطباشير والسبورة -١

 . أنشطة٨ نشاط الورقة والقلم  -٢

 .كتابة الحروف على السبورة -٣

א−١  :א

 .التدريبات الحسية كثيرا ما كنا نستخدم االصابع التى تُستخدم فى الكتابة -

التدريبات التى تحتاج لف محيط الشكل باصبعهم تنمى عندهم         ونالحـظ أن     -
مهارة الكتابة وكذلك األنشطة الحرة مثل التلوين برضه ينمى قدراتهم على           

ومن خالل هذه األنشطة تستطيع أن تحدد هذا الطفل مستعد للكتابة           . الكتابة
 .أم ال
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والدراسـات التـى أجـريت علـى األطفال وسبق وجدت أن تطور رسم               -
 .طوط والكتابة عند األطفال متشابهالخ

كما أن األطفال يبدءون بالخطوط العشوائية ولما يكبروا شوية تتحسن شوية            -
 .لكن مش بتكون بالشكل المطلوب

بعـد ذلك وبالتدريج هذه الخطوط تتحول إلى ما يشبه الدوائر وهذه الدوائر              -
 ) .والشمس ممكن يضعوا لها عين.. (ممكن تكون شمس

 الرسومات ومسكت القلم تدرك المدرسة متى سيبدأ الطفل        ومـن تطور هذه    -
 .فى الكتابة ولكن قبل أن يبدأ فى الكتابة هناك أنشطة تؤهله للكتابة 

وقـد الحظت ماريا منتسورى أن األطفال مستعدين للكتابة قبل القراءة ألن             -
 .(a, o, f)حروف الكتابة تكتب بشكل دائرى 

 . أنشطة السبورةوتكون الخطوط الرأسية أول نشاط فى -

א−١  :א

أوال يـشترط أن تكـون جلسة الطفل سليمة وصحيحة بحيث ال يسند بذراع التى               
يكـتب بهـا علـى الترابيزة ألنه مش هيعرف يعمل الخط لآلخر والبد أن يكون                

 .ارتفاع الترابيزة مناسب

 .وبعد مضى وقت طويل فى الخطوط الرأسية نبدأ فى الخطوط األفقية

א−٢  :א

 .يالحظ عند المسح يكون فى اتجاه الكتابة

 :א−٣

א−٤ א  :א

من كتابة  ) من بداية السبورة لنهايتها   (األسهل للطفل أن يكتب خط طويل       :
 .الخط القصير لهذا يبدأ الخط القصير فى مرحلة تالية للخط الطويل

א−٥  .يمكن أن يرسمها للطفل بإحضار شكل هندسى مفرغ ويرسم بداخله:א
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ثم ننتقل بعد ذلك إلى خطوط رأسية قصيرة داخل الدائرة وذلك ليتحكم فى طول        -٦
 .الخط

 .ثم خطوط رأسية طويلة داخل الدائرة يبدأ من أول محيط الدائرة وينتهى عنده-٧

 .وننتقل إلى خطوط الزجزاج داخل الدائر-٨

 + المة ثم ع-٩

 .الخطوط المائلة بدون شكل هندسى مفرغ-١٠

 .وخيرا الخطوط المتقاطعة-١١

أن الطفـل يرسم هذه الخطوط كثيرا جدا ويمسح ويرسم حتى يتمكن من             :א
 .اجادتهم

فى البداية ال نضع للطفل نقط يمشى عليها ألن أنا عايزة ُأنمى حركة يده              :ملحوظة
 ولكن إذا درب على هذه التدريبات تدريب جيد .مـش الزم الزمه بأن يلتزم بالخط      

ولكن إذا لزم األمر فال مانع من التنقيط ولكن بعد استنفاذ مرات            . مش هيحتاج نقط  
 .التدريب الجيد

א−٢ מ  :א

 .نفس ما تعلمه على السبورة ينقل إلى الورقة

 .باستخدام الشكل الداخلى المفرغ: األشكال الهندسية-١

: 

فـى الـيوم األول يرسم الطفل الدائرة ويكتب اسمه عليها وفى اليوم التالى يرسم               
 .برضه الدائرة وهكذا حتى نهاية األسبوع أقول له شوف عايز تأخذ أى واحد لماما

 .بعد ما يتمكن الطفل من رسم الدوائر نحضر لون آخر ونبدأ فى عمل 

حامل المعدنى والشكل المفرغ    باستخدام ال : خطوط راسية قصيرة داخل الدائرة    -٢
 .والورقة والقلم واللون
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باستخدام الحامل المعدنى والشكل    : ثـم خطـوط راسـية طويلة داخل الدائرة        -٣
 .المفرغ والورقة والقلم واللون

الحامل المعدنى والشكل المفرغ والورقة والقلم      : وننتقل إلى الزجزاج باستخدام     -٤
 .واللون

 جعل الطفل يعمل الخطوط داخل الشكل؟لمزيد من التحكم ا:

 .مازلنا فى رسم الشكل الهندسى باستخدام الشكل الداخلى-٥

مـوج البحـر يرسـم بنفس نظام الدائرة لوح معدنى يوضع عليه ورقة ثم             -
ونرسم المستطيل ثم نشيل    ) مستطيل(يوضـع علـيه شـكل هندسى مفرغ         

 .الحامل والشكل المفرغ

 .وبعد ذلك نضيق موج البحر -

 .اد مقدار الضيق ويالحظ إنى كلما ضيقت اقتربت من التكوينويز -

 .ثم موج بحر قصير ولكن بألوان متعددة -

ثـم نتوسع فى تدريب الطفل على رسم الشكل الهندسى باستخدام شكل الداخلى             -٦
 .المفرغ كى نعمل شكل ذو خطين

 .لوح معدنى يوضع عليه ورقة: ١شكل  -

 .شكل هندسى مفرغ من المعدن: ٢شكل  -

 .شكل هندسى أكبر قليال من المفرغ: ٣ل شك -

 ونرسم بالداخل ثم نرفع الشكل      ٢ ثم نضع عليها الشكل      ١نضع ورقة على الشكل     
 على الورقة المرسوم عليها ٣ نجـد أمامنا مثلث ثم نضع المثلث المصمت شكل    ٢

 .المثلث ونرسم مثلث ثانى

 .رجى وننتقل إلى رسم أشكال هندسية متداخلة باستخدام الشكل الخا

 .نرسم مثلث على الورقة -

 .نقلب المثلث المفرغ -
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 .نصل إلى هذا الشكل -

 .وممكن عمل النشاط السابق بالشكل الخماسى أيضا وسنجد أمامنا هذا الشكل

 .هذه األنشطة ليس لها تصحيح ذاتى ألنها عملية تدريب:מ

 . سنة٣,٥ -٣رسم األشكال من  -

 . سنوات٤رسم األشكال المفرغة من  -

 .אמ

 .نقوم برسم الشكل على ورق سميك -١

 .يقوم الطفل بتخريم محيط الشكل بدبوس ويالحظ قبل التخريم -٢

 )فوم، اسفنجة، موكيت(نضع ورقة طريقة تحت الشكل  -

نالحـظ أنه فى هذا النشاط يستخدم أصابع الكتابة وهذا يساعد على التآزر              -
 . الحركى والبصرى

ف يفك المثلث يعيد التخريم ويكون فى مسافات        مـع مراعاة أنه إذا لم يعر       -
 .ضيقة أكثر

 .وتكون وسيلة التصحيح هنا هى أن يخرج الشكل -

) א:  ):א

 .احضر مربعين ورق متشابهين فى اللون ومربع آخر مختلف -١

 .يرسم مثلث على المربع األخضر ونقصه -٢

 .فريلصق المثلث األخضر على المربع األص -٣

ويلـصق الفراغ المتبقى من المربع األخضر بعد شيل المثلث على المربع             -٤
 .األصفر الثانى

א−٣  :א

: 

 .تعلم الخطوط يكون أوال وبعدين الحروف ألن الخطوط هى إعداد للكتابة -١
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 . نرسم الخطوط على الشماِلEإذا كان التعلم  -٢

 .الخطوط على اليمينإذا كان التعلم عربى نرسم  -٣

 :نشاط رسم خطوط على السبورة استعدادا للكتابة-١

 . خطوط٣نحضر سبورة ونرسم عليها 

 . يسمى السماء لذلك ترسم عليه كابالخطوط األول -

 . يسمى السور لذلك ترسم عليه خطوط رأسيةالخط الثانى -

 يسمى األرض لذلك ترسم عليه وردة ألن الوردة تطلع من           الخط الثالث  -
 .األرض

 .ونسمى هذا للطفل -

 :كتابة حروف على السبورة المخططة-٢

 يبدأ من األرض وينتهى عند السور ثم ينزل من السور           Aفمـثال حـرف      -
 .لغاية األرض

 . يبدأ من تحت السماء شوية ونزل حتى األرضTحرف  -

 نرسم خطين متوازين من السماء إلى األرض ثم نرسم          Mأمـا حرف الـ      -
 بهذه الطريقة خطأ    Mط وإن كان كتابة حرف الـ       خطـين مائلين فى الوس    

 .إال إنها خطوة أولى وتدريجيا يكتبه بصورة صحيحة

א:(  )א

 .قراءة مجموعة قصص قصيرة متدرجة الصعوبة 

א א  :א

 نحـن نعـرف كيف نبحث عن اآلاللى فى قلب األصداف، وعن الذهب فى قلب               
 . الجبال، وعن الفحم فى بطن األرض

ولكننا مازلنا نجهل طريقة اكتشاف الجواهر الكامنة فى قلب الطفل، كل طفل يأتى             
 .ماريا منتسورى... إلى هذا العالم
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اللغة ليست اللغة اللفظية، فقط إنما أسماء األشياء لهذا أول شيء  نعمله هو               -
 .كما إننا نسمى النشاط الخ .. تسمية األشياء نسمى األثاث، الفاكهة، 

 .اللغة هى قراءة وكتابة -

א א אמ  .א

لو أننا عرضنا على الطفل صورة عروسة ال تلفت نظره ولو عرضنا عليه              -
 .عروسة ال يلتفت إليها إنما أول ما يلفت نظره هو األشخاص

: 

اوالت القـراءة لها فترة حساب عند الطفل إذا لم استغلها تمر ولن تفيد مح              -
 .اكتساب مهارة القراءة بعد ذلك

ويجـب أن نعلـم أن كـل حاجـة فى حياة الطفل لها فترة حساسة يجب                  -
 .استغاللها لتنمية المهارات

مـثال النظام تجد أن الطفل فى مرحلة معينة يجب يرجع كل حاجة مكانها               -
حتى الشبشب يضع الفرديتن بجوار بعضها فى مكان مخصوص كما نجده           

الخط أو على الرصيف فى الشارع وال يحب أن يحيد          يحـب يمـشى على      
عـنه فـيجب أن استغل هذه الفترة لتنمية مهارة النظام وإال إذا مرت هذه               

 .المرحلة يصعب بعد ذلك تنمية مهارة النظام

א:
؟ א  א

ننى لم أثقل هذه المهارة فى وقت الحساسية لها كما يجب           هـذا راجـع إلـى إ      :
 .باإلضافة إلى القدوة السيئة

א א אמ  :א

 .الشيء نفسه -١

 .المجسمات -٢

 .الصور الملونة -٣
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 .الرسم -٤

 تربط بالمراحل السابقة وامشى بأصبعى على الكلمة        الكلمـة المكـتوبة    -٥
 .المكتوبة

ارة االستماع وبالتالى تميز    الطفـل حـب القـصة وهـى تنمـى عنده مه            -
 .األصوات

) هنا، اآلن (دائما بتعلم الطفل أول شيء بيعمله لذلك أول ما يهم الطفل هو              -
 ). سنة٣,٥ – سنة ٢,٥من (وهى بداية نمو اللغة 

א  :א

يـبدأ ف نـشاط الحروف المصنفرة ويعمل تدريجات وبناء النماذج استعداد الطفل    
سنوات أى يبدأ اهتمامه من الكلمة المسموعة إلى        ) ٤,٥ -٤(للقـراءة يكتمل عند     

 .المقروءة

 ويشاهده يعرف شكل كلمة ايريال وعندما       Tعندما يسمع إعالن إيريال فى      : 
 .تحضر أمه علبة إيريال فى البيت تجده أول ما يشاهده العلبة يقول إيريال

 :حتى يستطيع الطفل أن يقرأ البد من توافر 

وهذا نصل إليه عندما نسمى وننطق أنشطة       : يتعـرف على أصوات اللغة     -١
 .اللغة

أنشطة ": الحروف"يتعـرف علـى الرموز التى تدل على األصوات وهى            -٢
 .اصوات الحروف

يتعرف عليها عندما نحضر الحرف المصنفر      : ربـط األصوات بالحروف    -٣
ونقـوله صـوت الحـرف أى ربـط الملموس بالمجرد ، ربط األصوات              

 .المنطوقة بالحروف المكتوبة

: 

 . هذا رمز يدل على صوت الحرف بب -١
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إن الكتابة تعلم قبل القراءة ألنه يبقى الكلمة األول من الحروف يعنى يكتبها     -٢
 .ثم يقرأها

 .حولت منتسورى كل ما هو مجرد إلى ملموس -٣

א  :א

 قراءة جمل أطول -   قراءة جمل-  قراءة كلمات -

א  :א

 .التسمية -١

 . مجسم، صورة، كارت: ابقالتط -٢

كل ما هو مجرد أحوله إلى شيء ملموس        : أنـشطة التعرف على الحروف     -٣
 .على الكلمة بشكلها اإلجمالى

 .أنشطة تكوين الكلمات -٤

 . فى قصص قصيرة وبسيطةأنشطة قراءة الكلمات ثم الجمل -٥

فى سن ما قبل المدرسة غالبا ما يستخدم األطفال اسماء األشياء ، فى األول          -
 :د أننج

 . الحديث أفعال¼    حديثة أسماء ¾ 

 .أما المجردات قليلة ألن الطفل يسمى كل ما هو ملموس

 .ونستطيع أن نقول أن الطفل يكتسب اللغة بشكل دائرى

א  :א

 ).فهل نكتب بالعامية أم الفصحى(أن العامية غير الفصحى  -١

 )ـه/ ـهـ/ هـ (أن الحروف فى أول الكلمة غير وسطها غير آخرها -٢

א  :מ

 .أول حرف فى اسمه -١

 .ان حرف ب، م مختلفين/ مقطعين خُفاف/ ألن دى أسرتىبابا، ماما  -٢
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 )طويل، قصير (التضاد الواضح  -٣

: 

 .فى الكتابة البد أن نبدأ بحروف مختلفة حتى ال يتلخبط -

 .أما فى القراءة ال يشترط -

א  :א

 .إن كل المفاهيم التى يكتسبا اإلنسان إنما وصلت إليه عن طريق الحواس

: 

يقول بياجيه إن هناك فترات حساسية عند الطفل لتعلم األشياء ، فإن لم تستغل هذه               
 .الفترة فلن تنمى الموهبة أو السلوك المطلوب

  

: 

الطفل يكتسب مفهوم األرقام ألنه لو اكتسب       هدف تدريبات الحساب هى أن       -
. فقـط مـن الذاكرة زى حفظ جدول الضرب يبقى المفهوم غير واصل له             

 .ونحن نحاول أن نوصل له مفهوم االرقام

ال نـستطيع أن نـدخل فى مجال المجردات إال بعد ما نتأكد إنه قد اكتسب                 -
 .١له بقيمة بطريقة ملموسة أن األرقام دى قيمة وأن كل رقم يزيد عما قب

 .ونحاول أن نقرب للطفل بطريقة ملموسة المفاهيم -

ومـن هذا االستيعاب يستطيع أن يحس أنه امتلك المعلومة أى استطاع أن              -
 .يتعامل معها 

وإذا كـنا فى التدريبات الحسية ممكن نشتغل فى األنشطة المختلفة بصورة             -
ل من مفهوم   متوازية إال أن الوضع يختلف فى الحساب فال أستطيع أن أنتق          

إلـى مفهـوم إال عندما أتأكد أن الطفل استوعب بطريقة ملموسة الخطوة             
 .السابقة
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مـن المالحـظ أن الشخص البالغ لديه خبرات سابقة لهذا فهو يستطيع أن               -
لكن الطفل ليس لديه خبرات     ) يعنى ينفع اشرح له مسألة    (يستوعب المجرد   

 .لهذا فهو ال يستوعب إال الملموس

الطفـل هو الذى يشكل أساس فهمه وهذا ما ُيبنى عليه           كـل مـا يكتـسبه        -
 .المكتسبات الفعلية التالية

 لكنه يردد وال يفهم قيمة الرقم لهذا علينا         ٣،  ٢،  ١فـنجد أن الطفل يعرف       -
 .أن نعرفه على األرقام كأنها صديق جديد

عن طريق إنجاز الطفل لألنشطة الحسية نستطيع أن نحدد ما إذا كنا نبدأ             :
 .عه فى الحساب أم الم

 .سنوات) ٤-٣(تدريبات الحساب تبدأ من سن  -

א א  :א

א  .عصيان حمراء/ سجادة:א

 :א

 .نفرش السجادة على األرض -١

مع مراعاة أن أخذ .(نـضع علـيها العصيان الحمراء بطريقة غير منتظمة      -٢
 )الصغير أوال ألنه األقرب للطفل 

 .من الكبير إلى الصغيرنبدأ فى رص العصيان  -٣

وقبل أن يرفع   . ومـن المعروف أن هذا تمرين سابق لتعلم الطفل األطوال            -
وأقول له بص   . أزرق× العصيان الفت نظره إلى أن هناك عصيان أحمر         

هو : والهدف هنا . فيه عصيان تانية تيجى نحط كل واحدة جنب اللى مقاسها         
 .األحمر متدرجين× زرقأن يعرف أن زى الحمر ما هم متدرجين أيضا األ

א  .األزرق× مطابقة العصيان الحمراء مع العصيان األحمر:א

א  :א
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 .أدوات النشاط السابق كما هى جاهزة للعمل -

 .أزرق× عصيان حمراء  -

 :א

األحمر وأضعها جنب األولى فى     × نأخذ أو عصاية من العصيان األزرق        -
 .األحمر

 ).الكبيرة( فاألعلى حتى نصل إلى آخر واحدة ثم انتقل لألعلى -

األزرق أقول له دى زى دى فى كل        ×وفـى أثـناء وضع العصيان األحمر       -
 .مرة

٢: 

ونجد أن  ) عصيان األعداد (أقـول للطفـل يال نجيب العصيان الحمراء أو           -
المدرسـة عـند عـرض النشاط تضعهم على السجادة غير مرتبين إال أن              

 .هم من كثرة التدريبالطفل يكون حفظ ترتيب

א  :א

 .األزرق× العصيان الحمراء-٢    مفرش -١

 يتم رصهم بصورة صحيحة :א

 .ثم ننتقل إلى تسمية األرقام

מ(٣  ):א

א  .العصيان-٢   المفرش -١:א

 :א

 .بعد رمى العصيان بالطريقة المعتادة -١

 ثم  ٢ثم آخذ اللى بعدها وأقول دى        ١آخـذ آخـر عصاية  وأقول له دى           -٢
 .الدرس الثالثى
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فيعرف أن أنا لى اسم وهو له اسم وكذلك األرقام لها           (هو تسمية األرقام    : الهـدف 
 )اسم

٢ واشتغل على    ٤،  ٣ وضع رقم    ١ونتدرج فى هذا النشاط بحيث أنا أشيل         -
 ،٤، ٣ .  

 .٥، ٤، ٣ واشتغل على ٥ وأضع ٢ثم أشيل  -

 .وهكذا٢ ثم اعطنى ١ الخبطهم وأقول له اعطنى ٥عند الوصول إلى الرقم  -

 .وننتقل بالنشاط إلى مرحلة تالية تؤكد عنده تسمية األعداد

: 

 .السجادة/ العصيان: األدوات

 :الطريقة

 ١ بيدى وهى على األرض وأعد ١امسك العصاية رقم  -
 ٢، ١ بيدى وهى على األرض وأعد ٢امسك العصاية رقم  -
 ٣، ٢، ١دى وهى على األرض وأعد  بي٣امسك العصاية رقم  -
 . ٥وهكذا حتى نصل إلى الرقم  -

 .الهدف من هذا النشاط هو زيادة التأكد على تسمية األرقام -

 ٣ وذلك بأن أشيل رقم      ١٠ونـستمر فى هذا النشاط حتى نصل إلى الرقم           -
 .وزود رقم ثم الدرس الثالثى ثم العد على العصيان

א א  :מ

 .٩لوحات معدنية عليها األرقام مصنفرة ابتداء من صفر إلى :אא

 :א

 : وألف بأصبعى الكتابة على الصنفرة وأقول١، ٠احضر اللوحة التى عليها رقم 

 .ده صفر ده واحد،ادينى صفر ادينى واحد، إيه ده إيه ده: الدرس الثالثى
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 الرقم المصنفر  من      وبرضه ألف بأصبعى الكتابة على     ٢وبعـد ذلك أضيف الرقم      
 . وأقول الرقم وأنا بلمسه واشتغل برضه بالدرس الثالثى٢، ٠أول 

 :ونقوم بما يلى ٣ثم أزود رقم 

 ٤ واسمى الرقم ثم أزود رقم ٣-٠ألـف يـدى على األرقام المصنفرة من      -
 . وأقوم بنفس العمل

 أغير فى شكل النشاط حتى ال       ٤-٠وعندما أتأكد أنه فهم جيدا األرقام من         -
 .يشغر بالملل وفى نفس الوقت اتأكد من اتقانه

 
: 

 وإذا كان حافظهم كويس قوى يبقى ال داعى         -إننـى أثناء كل نشاط اسمى األرقام      
 ٦،  ٥،  ٤للتـسمية وكمـا يلمس بأصابعه الرقم األخير فقط، ثم ننتقل إلى األرقام              

 .٩لى رقمحتى نصل إ .... ٧ ونضع ٤ونتعامل معها بنفس الطريقة السابقة نشيل 

: 

א  .٩-األرقام المصنفرة من صفر:א

 :א

 .أضع رقم على الترابيزة واسمى -

 .وأمشى يدى عليهم وأعيد قراءتهم) ٩، ٨، ٧( ارقام ٣آخذ آخر  -

 .واقلبهم جميعا) ٦، ٥، ٤( تانى ٣احضر معهم  -

 . والخبطهم٨وآخذ رقم مثال  -

 .ن الرقم الناقص واسأله ع٨أعيدهم على الوجه واخفى رقم  -

א(א מ  )א

א  :א

 .األزرق× العصيان األحمر  -
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 .٩-٠األرقام المصنفرة من  -

 سجادة  -

 . مكتوب فى ورقة١٠رقم  -

 :الطريقة

 .أضع العصيان فى وضعهم الصحيح فى السجادة من فوق -

 .أرص األرقام فى نهاية السجادة من تحت  -

 لوحده جنب أول عصاية من تحت وأقول له ده صفر           ٠ بوضع الرقم    أبـدأ  -
 .ال يأخذ شيء

 . من تحت١ جنب العصاية رقم ١أضع الرقم  -

 . من تحت٢ جنب العصاية رقم ٢ثم رقم  -

 .٩وهكذا حتى نصل إلى الرقم  -

 فى ورقة وليست مصنفرة، والهدف من       ١٠وعـند آخر عصاية أضع رقم        -
 .سأبدأ مرحلة جديدةهذه الخطوة هى إنه يعرف إننى 

א: מ א א מ  .א
א  :א
 ٩-٠أرقام مصنفرة من  -
 . مكتوب على ورقة عادية١٠رقم  -
وتكون أصغر فى الحجم من لوح األرقام       (لـوح خشبية على األرقام عادية        -

 .١٠ حتى ١من ) المصنفرة
 .١٠ حتى نصل إلى -١ابتداء من فى النهاية نجمع األلواح الخشبية األول  -

א מ  :א
 حتى نصل إلى    ٢ جنب   ٢،  ١ جنب   ١كمـا فى األنشطة السابقة نضع رقم         -

غير موجود حتى يفهم إنه ليس له       ) صفر( ونالحظ هنا أن الـ      ١٠الـرقم   
 . ورقة مختلفة عنهم ، إننا سنبدأ حاجة جديدة١٠مكان ، كمان ان لـ 

א מ א מ  .א

 .٩-٠أرص األرقام المصنفرة من  -
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 . من األرقام المصنفرة٠أضع صفر من األرقام المفرغة فوق  -

 .الخ ... ١ فوق ١اسمى واضع صفر فوق صفر ،  -

 .٩وهكذا حتى رقم  -

 .وعند العشرة نضع الورقة حتى يفهم إننا سنبدأ حاجة جديدة -
 

א מ אא  .א×א

األزرق ، مع استبدال    × هـو نفـس نشاط ربط األرقام المصنفرة بالعصا الحمراء         
 .نوع األرقام

 א

א  :א

كل واحدة مقسمة مجريات ، عند كل مجرى        ) تشبه الدرح شوية  (علبتـين    -
 .٩-٥ والثانية من ٤-٠الرقم، األولى من 

 .٤-٠خاص بالعلبة من  عصيان ١٠وعائين فى األول -

 .٩-٥ عصاية خاص بالعلبة من ٣٠والثانى  -
 :א

 . والوعاء الخاص بها٤-٠نبدأ بالعلبة من 
 .تشير المدرسة إلى رقم صفر وتسميه صفر وال تفعل شيء -١
 . وتسميه واحد١تشير المدرسة إلى رقم  -٢
 .١تأخذ المدرسة عصاية من الوعاء وتضعها فى يدها وتقول  -٣
أى ( العصابة لـ يد الطفل وتجعله يغلق يده عليها شوية           تـنقل المدرسـة    -٤

  .١ ثم يضع العصاية فى المجرى ١وتقول ) يحسها
 .٢ وتسميه ٢تشير المدرسة إلى رقم  -٥
وتضعهم فى يدها   ) وتعد وهى تأخذهم  ( عصاية من الوعاء     ٢تأخذ المدرسة    -٦

ليها  ثـم تنقلهم فى يد الطفل واحد اثين وتجعله يحسها بغلق يده ع             ٢وتقـول   
 ٢، ١ برضه وهو بيعد٢ثم يضعهم فى المجرى الخاص برقم٢وتسمى برضه

 .٤يستمر العمل هكذا حتى نصل إلى رقم  -٧
 ).بدون عد(نعيد العصيان فى الوعاء مرة أخرى  -٨
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א א  :א

أن عدد العصيان يكفى المجريات اللى فى العلبة بحيث كل مجرى يوضع             -١
لهذا عندما يخطى الطفل    )  عصيان ٤يها   ف ٤مجرى  (فـيها عدد الرقم بها      

ويعـد زيادة أو ناقص ال نصحح له ألنه سيكتشف هذا بأن ينقص أو يزيد               
 .عدد مجرى أخرى

 يمكن أن أبدأ معه فى العلبة ٤-٠عـندما أتأكـد أن الطفل أتقن العمل من           -٢
  والوعاء الخاص بها بنفس الطريقة ٩-٥الثانية من 

 .عند انتهاء النشاط

  األولى والوعاء الخاص بها ثم نشيل العلبة -

 .نشيل العلبة الثانية  والوعاء الخاص بها -

: 

يعاد نفس النشاط السابق كما هو ثم نرجع العصيان فى الوعاء بنفس طريقة األخذ              
 :يعنى
 .نشير إلى رقم صفر وال نفعل شيء  -
 ونأخذ من المجرى عصاية ونضعها فى الوعاء بعد أن          ١نـشير إلى رقم      -

 ايحسه
 ويحس الطفل العصيان فى     ٢  ١ ونأخذ من المجرى ونعد      ٢نشير إلى رقم   -

 .يده ثم  نضعها فى الوعاء
-٣-٢-١ وأعد ٩ وبرضه أشاور على رقم      ٩وهكـذا حتى نصل إلى رقم        -

 . فى يده ثم يضعهم فى الوعاء٩ ويحس الطفل الـ ٩....
ذلك العلبة  نعيد النشاط فى مكانه وذلك العلبة األولى ثم الوعاء األول وبعد             -

 .الثانية ثم الوعاء الثانى
 . الزم يعد كثير٩هو أه يحس الطفل قيمة العدد يعنى علشان ياخذ :א

 .)א(
א  :א
 .مجموعة ودع صغير فى طبق -
وهى عبارة عن ورق مطبق نصفين فى كل        ( مجمـوعة األسرار فى طبق       -

 ).ورقة رقم
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 :א

على األطفال دون أن يعرف أحد هو       ) مجموعة األسرار (لـورق   يـوزع ا   -
معـاه رقم كام وتقول لهم الرقم اللى فى الورقة ده سر ، أوعى تقول لحد                 

 .عليه

تنادى المدرسة على طفل وتجعله يحضر ويأخذ من طبق الودع عدد الودع             -
 .اللى فى الورق وهو مخبى إيده

 تنادى على أحدهم فيضع الورقة      بعد ما كل األطفال تأخذ ودع تبدأ المدرسة        -
وتحتها الودع اللى أخذه تحت بعض مع مالحظة أن         ) السر(التى فيها الرقم    

 ).بالنظر طبعا(المدرسة تضع الورقة فى المكان الخاص بها 

 .١٠وهكذا حتى يكتمل العدد  -

א א  :א

 ).١٠-٠من  (٥٥ أطفال ألن عدد الودع ١٠ان عدد الودع يكفى للـ  -

 .لهذا إذا طفل أخذ زيادة أو ناقص اتركه حيث سيتضح الخطأ فيما بعد  -

א מ  :א

 والمجموعة األخرى   ١٠ –عـدد من الكروت فى مجموعة منها األرقام من صفر           
 .فيها نقط بعدد األرقام بحيث ال تركب واحدة إال مع العدد الخاص بالنقط اللى فيها

علشان الطفل ال   ) مش واحدة أشكال والثانية نقط    (لها نقط   الزم تكـون ك   :
 .يتلخبط

א א א  :א

 .هذا النشاط ال نقوم به إال بعد اتقان األعداد السابقة 

א  :א

 .األزرق× العصيان األحمر  -١

 .علبة بها أزرار كلها نفس اللون -٢
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 :א

 .نرص العصيان بالطريقة الصحيحة -

 .١ت العصاية األولى زرار ونقول نضع تح -

 ولكن نضعهم جنب بعض     ٢،  ١نضع تحت العصاية الثانية زرارين ونقول        -
 ).فى عمودين(

 .٣ ثم ٢ ثم ١عند جمع النشاط نبدأ بجمع األزرار أوال ونسمى  -

 .مازلنا كل اللى بنعمله إن احنا بنعد:

א א  :מ

א  :א

أرقام على كرتونة ومكتوبة    / علبة أزرار كلها لون واحد    / صينية/ مفـرش  -
 )زى ماهيشفوها فى الكتاب(باألسود 

 :א

 . ونسمى األعداد١٠-١أرض األعداد من  -١

 . وأقول للطفل زى ده ملوش زميل يبقى فردى١ زرار ١نضع تحت رقم  -٢

 شوف بقى ده له زميل يبقى       ٢ ١ جنب بعض وأقول     ٢ أضع   ٢عند الرقم    -٣
وأخلى بالى أن أضع القلم بالطول على األرقام الفردية وبالعرض          . وجىز

 .على األرقام الزوجية

 :ويستكمل النشاط بما يلى

أقلب االرقام الفردية وأسأله إيه بقى األرقام الفردية وابتدى اعدلهم وأسمى            -
 ..واحد، ثالثة، خمسة

وابتدى أعد لهم   ثـم نقلب األرقام الزوجية وأسأله إيه بقى االرقام الزوجية            -
 ..وأسمى اثنين ، اربعة، ستة
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א  :א

األزرق بالترتيب المعتاد وأقول له     × مـرة يكون الطفل راصص العصى الحمراء      
 .تيجى أوريك حاجة

 ٩ وأضعها أمامى ثم أحضر العصى رقم        ١٠ابـدأ أشـيل العـصى رقم         -١
 كام علشان تكمل زى فوق       وأقول له تفتكر أنا محتاجة     ١٠وأقيسها مع رقم    

 . هيقول لى واحد١٠وتبقى 

 .٩نحضر آخر واحدة ونضعها جنب الـ  -٢

 وأقول له تفتكر أنا     ١٠ وأقيسها برقم    ٨بعـد ذلـك أحـضر العصى رقم          -٣
  .٢ ، محتاجة ١٠محتاجة كام علشان تبقى زى دى  

 .٨ ونضعها جنب ٢نحضر العصى التى قيمتها  -٤

 وأقول له تفتكر    ١٠نب رقم    واضعها ج  ٥وهكـذا حتـى نـصل إلى رقم          -٥
 ، تقدر تجيب لى واحدة      ٥محتاجين  . ١٠محتاجـين كام عشان تبقى قدها       

 .١٠=١-٩معنى كدة إن .  ونضعها جنبها ٥فى األحمر رقم 

***************** 

=) ،- ، ( = 

 =  ، ده يساوى -، ده ناقص + نحضر كروت ونسميهم ده زائد  -١

 .سماءنكرر هذا حتى نتأكد أن الطفل عرف األ -٢

 :نقول للطفل -٣

 . يعنى نحط حاجات كثير مع بعض+ عارف يعنى إيه  -

 . يعنى ده قد ده= عارف يعنى إيه  -

 )الجمع بالعصى مكونات العشرة(نعيد نشاط : 

  .١ مع العصيان عصاية رقم ١٠ تبقى ٩محتاجين قد إيه عشان الـ  -
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+ ثم عالمة   ٩ جنب العصاية رقم     ٩وهـنا نضع الكارت المصنفر لـ رقم         -
 .١٠ثم الكارت المصنفر رقم 

  .١٠=١-٩ومن هنا يفهم أن  -

 ثم عالمة   ٨ وجنبها الكارت المصنفر رقم      ٨احضر بعد ذلك العصاية رقم       -
 .١٠ثم الكارت المصنفر رقم + 

 ونحضر عصى   ٥ وهكذا حتى نصل إلى رقم       ١٠=٢+٨وهـنا يفهـم أن       -
 .١٠= ٥+٥حمراء ونضع كارت 

א מ  :א

 .لنا فى مرحلة التسمية مش بنعدماز

א  :א

 .فى العمود)  وحدات١٠(خرز على عمود سلك  -

 .خرز مفرط -

 ). عواميد جنب بعض١٠(١٠٠خرز على عواميد سلك  -

 :א

 .امسك خرزة وأقول له دى واحد امسكها واحطها هنا -

 .امسك عمود خرز وأقول له دى عشرة امسكه وحطه هنا -

 :ىثم اشتغل بالدرس الثالث -
 . ، إيه ده إيه ده١٠ ادينى ١ ، إدينى ١٠ ودى ١ده 

 .١٠، ١ونستمر فى هذا حتى يتقن تماما الفرق بين  -
 عواميد فيها   ١٠وحدة خرز تحتوى على     ( نحضر   ١٠٠واآلن نبدأ فى الـ      -

 ). خرزة١٠٠
 : أقول له

  يمسكه فى يده ويحسه وأقول له رجعه ١ده  -
 ه  يمسكه فى يده ويحسه وأقول له رجع١٠دى  -
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 يمسكه فى يده ويحسه وأقول له رجعه ١٠٠دى  -
 : خرزة١٠٠بعد كدة أجيب الـ 

 . أول له بص دى ثقيلة١٠٠٠ ثم ١٠٠ ثم ١٠ ثم ١برضه اطلع  -
 :ونعيد نفس التمرين

 . رجعه مكانه ١ حس ١ أقول  له امسك ١اطلع  -
 . رجعه مكانه ١٠ حس ١٠ أقول  له امسك ١٠اطلع  -
 . رجعه مكانه ١٠٠  حس١٠٠ أقول  له امسك ١٠٠اطلع  -
 . رجعه مكانه ١٠٠٠ حس ١٠٠٠ أقول  له امسك ١٠٠٠اطلع  -
 .ثم الدرس الثالثى -

: 
א  ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠، ١كروت مكتوب عليها :א

 :א
 ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠ ١ دى 
 ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠ ١  إدينى

 ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠ ١ إيه ده 
 )الخرز، الكروت( بعض دائما الملموس ثم المجرد وبعدين نحطهم مع:

 .نرص الخرز ونسمى ثم نطابقه بالكروت: نقوم بعمل مطابقة -
 .١ نضعه مع ١ده  -
 .١٠ نضعها مع ١٠ودى  -

العصيان الحمراء من أنشطة اللغة وليتعرف األطفال على األطوال ولكن          :
 .ايضا لها استخدام غير مباشر وهو التجهيز للحساب

א מ  :א

أى نشاط فيه سجادة يتعمل على األرض ولكن هى بتعملوا على الترابيزة            :
 .علشان الكل يشوف

א א(א א  ):מ

א  .مفرش، خرز ملون، سلك للخرز:א
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 :א

وهكذا حتى نضع إلى سلك     ..  خرز ٢نـضع فـى أول سلك خرز والثانى          -١
أى كل رقم   ( أن كل عمود بلون       خـرزات مع مالحظة    ٩ نـضع    ٩رقـم   
 ).بلون

 .نرصهم بشكل هرمى من فوق لتحت -٢

 .ثم أرصهم أمامى بالعرض وأنزل من فوق لتحت واسمى الدرس الثالثى -٣

 ٣ ٢ ١   ده -
 ٣ ٢ ١ ورينى -
 ٣ ٢ ١ إيه ده -

 . ونشتغل الدرس الثالثى٤ ونضع بدال منه ١ثم نشيل  -

: 

أيدى وأشيل واحدة منهم ثم أظهرهم      ممكـن أجـدد فى النشاط إنى أخبيهم ب         -
 .وأسأل رقم كام مش موجود

نكـرر النشاط بشيل رقم واضع غيره ونشتغل بالدرس الثالثى حتى نصل             -
 . ونعيد التمرين األول٦إلى رقم 

 .٩ثم نكرر حتى نصل إلى الرقم  -

: 

 . فى كل  ما سبق ال أطلب من الطفل حفظ أى شيء إنما أعطى له خطوات

 :جد فى النشاطودائما ن

 . وأغطيهم وأسأله عن لونهم٦، ٥، ٤اشلهم كلهم وأخذ رقم  -

 .واشلهم واجب غيرهم واغطيهم وأسأله عن اللون -

 : 

 .خرزات١٠ عمود خرز كل عمود به ١٠علبة بها عدد  -
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 .أرض هرم الخرز زى فى النشاط السابق -

 :א

 خرزة جنب    خرزات ثم أحضر من الهرم عمود فيه       ١٠أضـع عمود فيه      -١
 .١١=١+١٠ وأقول له ١١...٣-٢-١ وأعد ١٠عمود الـ 

 .١٢=١+١١ وأقول ١٢أكرر العمل السابق حتى نعد غاية  -٢

 .كل مرة نعد من األول ونستخدم الدرس الثالثى -٣

 ١٩،  ١٨،  ١٧ثم نستخدم   .  نـستخدم الدرس الثالثى    ١٦،  ١٥،  ١٤ويعـد نأخـذ     
 .الدرس الثالثى

 :א

א / ١٠ أجزاء كل جزء مكتوب عليه       ٥ لـوحة مقسمة كل واحدة       ٢ عـدد :א
  ٩-١كروت صغيرة فيها األعداد من 

 :א

 .١١ األولى وأقول له ١٠ وأضعه فوق الـ ١آخذ رقم  -

 .١٢ الثانية وأقول له ١٠ وأضعه فوق الـ ٢ثم آخذ رقم  -

 .ثم الدرس الثالثى -

 . ثم الدرس الثالثى١٥ ونستكمل حتى  -

طيع الطفل أن يستكمل نكتفى باللوحة األولى وفى جلسة أخرى          إذا لـم يست    -
 .نستكمل المرحلة الثانية

מ  :א

א  :א

 .اللوحتين اللى فى النشاط السابق -

 ).١٠العواميد التى فيها (الخرز  -
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 :א

 .وذلك ِبَعد الخرز. ١٠ بعمود الخرز ١٠نربط كل رقم من اللوحة 

 :א

 .صندوق به خرز مفرط -١

 .عواميد من السلك -٢

 . خرزات١٠صندوق به عواميد خرز فى كل عمود به  -٣

 :א

 ١٠... ، ٣، ٢، ١نحضر عمود سلك فارغ ونبدأ نمأله بالخرز  -١

 .٣ من الصندوق ١٠نضعه جنب عمود خرز به  -٢

 . آه ده قده بالضبط -اسأله تفتكر هيبقوا قد إيه -٣

 .٣له بعمود خرز من الصندوق رقمافرغ الخرز من العمود واستبد -٤

 )א:(

 . خرزة١٠٠لوحة خشبية عليها عدد من الوحدات كل وحدة تحتوى على  -

 . خرزات١٠صندوق به عدد عواميد كل عامود به  -
 :א

 ) خرزات١٠زات الـ ( عواميد من ١٠آخذ من الصندوق  -
 . خرزة١٠٠أخرج وحده من ذات  -
 . خرزة١٠٠ميد فوق الوحدة ذات الـ اضع العوا -
 خرزات بـ لوحة    ١٠ عواميد وكل عمودين     ١٠أقول له ممكن استبدل الـ       -

 . خرزة١٠٠فيها 
٩: 

א  .مفارش بالستيك صغيرة/ خرز/ سجادة:א
 :א

 .آخذ أول خرزة فى يدى واقول واحد ثم أقول له تقدر ترجعهم -١
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 فى يدى وأقول له تقدر ترجعهم       ٢ ١أعد  آخذ أول خرزة مع تانى خرزة و       -٢
  .٢ ١ ونعد واحنا بنرجع 

 وأنا بعد وأقول به تقدر      ٣ وثالث خرزة    ٢ وتانى خرزة    ١آخذ أول خركة     -٣
  .٣ ، ٢، ١ ونعد واحنا بنرجع ترجعهم 

 .٩وهكذا حتى نصل إلى العدد  -٤

א  :א

א  . خرزات١٠مود به خرز، مفارش صغيرة، أعمدة من الخرز كل ع:א

 :א

 . خرزات على المفارش كما فى التمرين السابق١٠أرص  -١

نـضع جنب كل خرزة عمود عشرات خرز واسميه عمود عشرة واحد ،              -٢
 .٩عمود عشرة ..... ٢عمود عشرة 

وأحسه فى يدى وأقول دى أول عشرة       )  خرزات ١٠(نأخـذ أول عمـود       -٣
 .ونرجعها

 وآخذ تانى عشرة وأقول دى عشرة       آخذ أول عشر وأقول دى عشرة واحدة       -٤
 .، عشرين، ونحسهم ثم نرجعهم٢

 ، وآخذ األعمدة من األول وأقول دى        ٩وهكذا حتى أصل إلى العمود رقم        -٥
 عشرة، واحسهم فى يدى وأقول      ٩دى  ... واحد عشرة، دى اثنين عشرة،      

 . عشرة٩...  عشرة٢ عشرة ، ١وأرجعهم تانى وأقول ...  عشرة ٩

: 

 . برضه٩نشاط مع إضافة وحدة الخرز ذات المائة خرزة لغاية نفس ال

 :א

 ١٠٠وأحسها فى يدى وأقول دى أول       )  خـرزة  ١٠٠لـوحة   (آخـذ أول     -١
 .وأرجعها
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 ثم  ١٠٠وأحسها فى يدى وأقول دى أول       )  خرزة ١٠٠لـوحة   (آخـذ أول     -٢
 . مية وأحسها وأرجعهم٢آهذ تانى لوحة وأقول دى 

 .مرين من األول تانى وأعيد الت٥وهكذا حتى رقم  -٣

 .٩ثم نستكمل حتى نصل إلى  -٤

 : يمكن بعد ذلك اطلب منه أن يحضر لى مثال -٥

 .وأكرر هذا الطلب بأعداد مختلفة ١٠٠ ٢

١٠ ٣ 

١ ٦  

لوحة ( وعلى نفس السجادة استكمل وأضع بجوار        ١٠٠٠ثم ننتقل إلى الـ      -
واسميها له وأقول دى لوحة الـ      )  خـرزة  ١٠٠٠لـوحة   ) ( خـرزة  ١٠٠
 : ونعيد النشاط بنفس الطريقة السابقة وفى اآلخر اطلب منه مثال ١٠٠٠

 عندما أعيدهم الزم ارجع األول       واحد   ٢ عشرات،   ٤ مائة،   ٣ الف،   ٢
 .اآلحاد ثم العشرات ثم المئات ثم اآلالف

٩: 

 .نفس نشاط الخرز ولكن بالكروت

  .٩-١كروت عليها أرقام اآلحاد من 

 ٩٠-١٠م العشرات كروت عليها أرقا

 ٩٠٠-١٠٠كروت عليها أرقام المئات 

 ٩٠٠٠-١٠٠٠كروت عليها أرقام اآلالف 

 :א

 .٩لغاية  .. ٢ اعطينى ١اعطينى  -١

 .٧ ادينى ٣الخبطهم وأقول له ادينى  -٢

 . فاكرها١٠ وأقول له دى ١٠اشير الرقم  -٣
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فى لوحة العشرات ورينى .  فاكرها٢٠ وأقول له دى ٢٠ثـم أمـسك الـ      -٤
 .٩٠ستكمل حتى  ن٣٠

: 

 .لو وجدنا الدرس صعب يمكن عمل الدرس الثالثى -

 .مع العلم بأن هذا الدرس يأخذ وقت طويل -

دى معرفة  .. عندما أطلب من الطفل ادينى واحدة ثم ادينى اثنين اوأربعة         :
 ..لألرقام وتأكيد عليها

 :٩א

א  :א

 عشرات ، ولها مجرى بحيث استطيع وضع        ٥ لوحة مكتوب فيها     ٢عـدد    -١
 ).٩٠ -٦٠من (وكذلك اللوحة الثانية .رقم فوق رقم 

 .٩-١كروت مكتوب فيها من رقم  -٢

 :א

 .١١ على الصفر واقول دى ١أبدأ أغطى برقم  -١

  ٢ ١ على الصفر فى تانى خانة وأقول دى ٢أغطى برقم  -٢

 .ثم أنفذ الدرس الثالثى -٣

מ  ):١٠٠א(א
א  :א

-١١ ثم   ١٠-١ مربع الصف األول من      ١٠٠قطعة خشبية مربعة ومقسمة      -١
٢٠ 

 .١٠٠-١قطع خشبية صغيرة عليها األرقام من  -٢
 :א

 بجوار الصف األول فى اللوحة وطبعا       ١٠-١نـضع القطـع الخشبية من        -١
  ١٠ .. ٣ ، ٢، ١نسمى واحنا بنرصهم 
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لى اللوحة كل رقم مطابق لما فى اللوحة        نـنقل القطع الخشبية بالترتيب ع      -٢
 . مع التسمية١٠ ، وهكذا حتى ٢ على ٢ ، ثم ١ على ١يعنى 

 بجوار اللوحة مع ٢٠-١١نضع القطع الخشبية الخاصة بالصف الثانى من   -٣
 .التسمية 

نـنقل القطـع الخشبية بالترتيب على اللوحة مع المطابقة والتسمية وهكذا             -٤
 .لها على اللوحةحتى يتم نقل القطع الخشبية ك

 .ثم نقلب االرقام الفردية ونخلى كل األرقام الزوجية وممكن أسأل الطفل -٥

 .فى يوم آخر نرصهم ونقلب األرقام الزوجية -٦

: 

 . عربات لعبة١٠ علب مثل علبة اللمبات الكهربائية وإحضار ١٠احضار  -

ب ونـضع العلب بحيث تكون الفتحة على جنب ثم يدخل العربات فى العل             -
 .وكأنها جراج

 :א

אא א  :א

 )أول ما يتعلم الطفل فى الجمع يجمع اآلالف: ملحوظة(:א

א  :א

 صناديق صغيرة ويكون فيه مكان فاضى فى        ٨صـندوق يحـتوى علـى        -١
 . فى القسمةالجنب علشان علب العساكر بس هى تستخدم

 .عدد من القشاط -٢

 .سجادة -٣

 :א

  .٣ ٢ ١ فى العلبة الفارغة مع العدد ٣نخرج من علبة اآلحاد  -١

 . عشرة٢ ونقول ٢ ١ فى العلبة مع العدد ٢ثم نخرج من علبة العشرات -٢
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 ٣ ونقول   ٣ ٢ ١ فى العلبة الفارغة مع العد       ٣ثـم نخرج من علبة المئات        -٣
 .ميات

 ٢  ونقول    ٢ ١ فى العلبة الفارغة مع العد       ٢ ثـم نخرج من علبة اآلالف      -٤
 .ألف

ثـم نخرج من العلبة على السجادة مع العد مع مراعاة أن يوضعوا متتالية               -٥
 .فى الصف 

نكرر ما سبق فى الرقم الثانى مع مراعاة عند اخراجهم على السجادة نترك  -٦
قم مسافة بين قشاطات الرقم األول ومسافة بين الرقم األول ومسافة بين الر           

 .الثانى والثالث

بعـد االنـتهاء مـن اخراج كل االرقام نضمهم على بعض كأنهم طابور               -٧
ثم نبدأ نعدهم ونضع فى . ونجمـع كـل صف ونعيده فى الصندوق الفارغ        

 قشاطات استبدلهم   ١٠الـصندوق الفارغ وفى أثناء الجمع عندما أصل إلى          
 .بفئة أعلى من الصندوق اللى فوق األول

 قشاطات من اآلحاد فى صندوق اآلحاد اللى فوق         ١٠ع  فى هذه المسألة أض    -
 .وآخذ واحدة من العشرات ) يعنى اللى فيه كل القشاطات(

 ) .طبعا بعد اإلضافة (٦نعد العشرات العشرات نجدهم  -

 وهنا نضعهم فى صندوق المئات اللى فوق        ١٠نعـد خانـة المئات نجدهم        -
 ).٠(ونكتب فى صف المئات فى المسألة صفر 

 ).طبعا بعد اإلضافة (٨ اآلالف سنجدهم نعد خانة -

 .نعيد القشاطات من الصندوق الثانى إلى األول: أخيرا -

  ٣٤١٤+ ٢٢٦٢مسألة أخرى 

א  :א

 . قشاط من الصندوق اللى فوق آحاد إلى الصندوق اللى تحت٢ننقل  -١

 . قشاط من الصندوق اللى فوق عشرات إلى الصندوق اللى تحت٦ ننقل  -٢
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 . من الصندوق اللى فوق مئات إلى الصندوق اللى تحت قشاط٢ننقل  -٣

 . قشاط من الصندوق اللى فوق آالف إلى الصندوق اللى تحت٢ننقل  -٤

א  :א

 قـشاط من الصندوق اآلحاد اللى تحت على السجادة ونضعهم           ٢نخـرج    -١
 .صف متتالى

 قشاط من الصندوق العشرات اللى تحت على السجادة ونضعهم          ٦نخـرج    -٢
 .تالىصف مت

 قـشاط من الصندوق المئات اللى تحت على السجادة ونضعهم           ٢نخـرج    -٣
 .صف متتالى

 قـشاط من الصندوق اآلالف اللى تحت على السجادة ونضعهم           ٢نخـرج    -٤
 .صف متتالى

א  :א

 فى الرقم الثانى مع مراعاة ترك مسافة بين         ٢،  ١نقـوم بـنفس مـراحل الخطوة        
 .ى السجادةقشطات الرقم األول والثانى عل

א א  :א

نـضم القـشطات بحـيث كل مجموعة صف واحد ثم نبدأ العد ونضع فى                -
 .الصندوق الفارغ ونكتب المجموع فى الورقة التى فيها المسألة

نقـوم بنقل القشاطات من الصندوق اللى تحت إلى اللى فوق مع العد لتأكيد              :א
 .المسألة

 .عليه ممكن نبدأ فى الضرببعد الجمع والتدريب الجيد :
 :א

٦٩٣٦= ٣× ٢٣١٢  

ثالث مرات أى نخرج نفس الرقم      ) ٢٣١٢(نـتعامل مع المسألة وكأنها جمع الرقم        
 .ثالث مرات وبنفس الطريقة السابقة فى الجمع
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: 

عـندما نخـرج القـشاطات إلى السجادة نضعهم أعمدة منفصلة كل خانة              -١
م جنب بعض حتى يشعر بعملية الجمع       لوحدها وكل رقم لوحده وال نضعه     

 .وبقيمة األرقام

يمكـن احنا شايفين إن العد كثير شوية لكن الطفل محتاج التكرار علشان              -٢
 .يستوعب

 :א

א  :א

٣١١١= ٥٥٦٧-٨٦٧٨  

 :א

 .كما فعلنا فى الجمع والضرب نخرج الرقم األول على السجادة -١

نما نبدأ نشيل من الرقم األول اللى على        أمـا بالنـسبة للرقم الثانى فال ، إ         -٢
 .السجادة مقدار الرقم الثانى ونضعه فى الصندوق الفارغ

هل نرجع األعداد اللى طرحتها فى الصندوق الفارغ ونعد وبعد كده نضع : س
 الباقى ونعد، أم نضعهم على بعض؟

 א

١٧٨٤= ١٦٧٤-٣٤٥٨  

 .قة المعتادةاخرج الرقم األول على السجادة بالطري -١

 واضعهم فى الصندوق الثانى الفارغ والباقى على        ٤اشـيل مـن اآلحـاد        -٢
 .السجادة

 ٤ ال ينفع وهنا آخذ واحدة من الـ         ٧ عشرات   ٥وعندما آجى آخذ من الـ       -٣
 عشرات من الصندوق اللى فوق بتاع العشرات        ١٠مـئات وافكهـا بــ       

شاطات  ق ٧اشيل منهم   .واضـعه الـواحدة فـى صندوق المئات اللى فوق         
 .٨ويتبقى 
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 ألننا فكينا واحدة ونحاول أن      ٤عـندما نأتى إلى المئات نجد أنهم اصبحوا          -٤
 طبعا مش هينفع وهنا آخذ واحدة من صف اآلالف واضعها           ٦نأخـذ منهم    

فـى الصندوق اللى فوق الخاص باآلالف وآخذ من الصندوق برضه اللى            
 ١٣ليصبح   قشاطات واستكمل بها صف المئات       ١٠فوق والخاص بالمئات    

 .  قشاطات فى خانة المئات٧ يتبقى ٦، وأشيل منهم 

 . يتبقى واحخد١ قشاط نشيل منهم ٢فى خانة اآلالف نجد لدينا  -٥

 .نبدأ نعد الباقى ونكتب تحت المسألة الناتج -٦

 :א

א  :א

٣÷٩٦٣٩ = 

 .نخرج الرقم المقسوم فى الصناديق الفارغة مع العد  -١

 .كر عسا٣نضع على الفرش  -٢

نبدأ نقسم القشاطات اللى فى الصندوق اللى تحت على العساكر مع مراعاة             -٣
مع مراعاة إنى عند التقسيم اضع واحدة واحدة عند  . ( أن أبـدأ من اآلالف    

 ).كل عسكرى ثم ارجع اضع تانى حتى تنتهى القشاطات

اجمـع كـل عـسكرى لوحده واضع فى الصناديق اللى تحت، نبدأ نجمع               -٤
 .ت وهكذا ونضع فى الصناديق الفارغة اآلالف ثم المئا

وهل نرجع نُرجع القشاطات الخاصة بكل عسكرى فى الصندوق اللى فوق            -
 .قبل جمع قشاطات العسكرى اللى بعده ، وهل نكتب الحل من الخلف

א  :א

٣٢١٧= ٩÷ ٣٦٥٣.  

 .نتبع نفس ما سبق ونبدأ نضع أمام كل عسكرى ما يخصه -
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على شكل كروت كبيرة والحل كروت صغيرة       يمكـن أن نـضع المسألة        -
 وممكن نجعل الطفل    ٢ باقى   ٣٢١٣=٩÷ ٣٦٥٣: بجانـب المكتوب يعنى   

 .يكتب األلوان

: 

א  : كتيب الجمع وتحتوى كل صفحة فيه على مكونات الرقم يعنى:א

+٣،  ٢+٣،  ١+٣ ثالث صفحة    ١+٢،  ١+٢ ثانى صفحة    ١+١أول صفحة    -١
 .٩كذا حتى وه...٣

 . أزرق مرقمة وغير مقسمة٩عصيان  -٢

 . أحمر مرقمة وغير مقسمة٩عصيان  -٣

 . باألزرق١٨ -١١ومن .  باألحمر١٠-١ لوحة مقسمة من ٢ -٤

 :א

א  :א

 . لوحة مقسمة١ -١

 . لوحة التصحيح الذاتى١ -٢

 .صندوق به كروت صغيرة مرقمة -٣

 .صندوق به كروت صغيرة فيها مسائل بدون حل -٤

 :א

أضع اصبعى على الرقم األول فى الجمع افقيا ثم أضع اصبع اليد األخرى              -
علـى الرقم الثانى ثم أضع اصبع اليد األخرى على الرقم الثانى فى الجمع              
وأمـشى بهم مع بعض وعند نقطة التالقى فى هذا المربع نضع كارت فيه              

 )على شكل كروت (٨=٣+٥بمعنى . الحل

: 

 .جمع ونطبقه صفحة صفحةممكن تحضر كتب ال -
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ويعـاد النـشاط بإحضار قشاطات صغيرة فيها األرقام وأضع الناتج على             -
اللوحة الفارغة مع مراعاة إنى أكون جهزت القشاطات قبل البدء وأضع كل     

 .مجموعة على بعضها

يعنـى أول مـرة أشـاور بأصبعى واضع الناتج بالكروت الورقية وأكرر              -
 . من الكروتالنشاط بأن أضع القشاطات بدال

 :א

א  :א

 . رأسيا١٠-١ أفقيا، ١٠-١فيها تجاويف من (لوحة للضرب  -١

 .لوحة التصحيح الذاتى -٢

 .كتيب الضرب -٣

 ١٠.. ٣، ٢، ١كروت ورق مكتوب عليها  -٤

 .علبة صغيرة فيها خرز أحمر -٥

 :א

 : مثال٥جدول 

لة  خرزات فى أول خانة ثم نخرجهم ألن كل مسأ         ٥ نضع   ١×٥أول صفحة    -
 .منفصلة

 خرزات فى تانى عين ونطلعهم      ٥ خرزات فى أول عين ثم       ٥ نـضع  ٢×٥ -
 .الخ...ونعدهم نجدهم

 ٥حتى  ...  فى ثانى عين     ٥ خـرزات فـى أول عين ثم         ٥ نـضع    ٥×٥ -
خـرزات فى خامس عين وهنا يالحظ الطفل أن الخرز اعطى شكل مربع             

رقام وهـذا مـدخل التربيع ، وبرضه فى لوحة التصحيح الذاتى نغطى األ            
 .المتشابهة
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 :א

 مش صفر وتوجد لوحة أخرى فيها       ١تختلف عن الجمع فى أنها تبدأ بـ        :
 .الناتج فى المربعات

: 

 .يالحظ أننا ننتقل من الملموس إلى األقل حتى نصل إلى المجرد -

. بنكمـثال نشاط البنك ملموسة قوى، طابع البريد ملموسة  بس أقل من ال              -
 .نشاط اللوح مجرد

 :א

.  باألزرق وبعدين بينه خط أزرق والباقى باألحمر       ٩لوحة الطرح لغاية    :
 .٩ ألن مافيش ناتج أكثر من ٩ليه لغاية 

א  :א

 باألزرق والباقى باألحمر وذلك ألن      ٩-١ ويكون من    ١لـوحة مرقمة من      -١
 . توضع فوق ٩مافيش طرح أكثر من 

 سم  ١ وتنقص   ١٨ أكبـر واحدة بطول اللوحة       ١٨عـدد   عـصيان بنـى      -٢
 . سم١تدريجيا حتى نصل إلى 

 سم وتنقص اسم تدريجيا توضع      ٩ أكبر واحدة فيهم     ٩عصيان حمراء عدد     -٣
 .على جنب اللوحة

 سم تدريجيا   ١ سم وتنقص    ٩ أكبر واحدة فيهم     ٩عـصيان زرقـاء عدد       -٤
 .توضع على جنب اللوحة

 ...اللى هىنعم : هل توجد لوحة تصحيح ذاتى -٥

الهـدف مـن العصيان البنى هو أن أخفى األرقام  أمى المربعات الزيادة              :
 .بحيث ال يتبقى إال مربعات بعدد المطروح منه

 :א
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١−١: 

نحـضر العـصاية البنى التى تخفى كل المربعات ويتبقى مربع واحد فقط              -
لطول المناسب فى هذه    وذلـك بأن نقيسها على األرقام اللى فوق فنعرف ا         

 األخيرة بعد أن نضعها على األرقام ننزلها        ١٧المسألة نختار العصاية رقم     
فى اللوحة  ١علـى الـصف األول يتبقـى عند خانة واحدة أشير على رقم              

طبعا النتيجة  ). ١-( وأقول   ١ ثـم أحضر عصاية زرقاء برقم        ١وأقـول   
 .مسألة غيرهاصفر ولهذا ال نستخدم اللون األحمر، نشيلهم ونعمل 

١−٦: 

 مربع نقيسها على األرقام من فوق ثن        ١٢نحـضر العصاية التى تخفى لنا        -
 . خانات فارغة٦ننزل بها إلى أول صف نجد 

١-( من األزرق ونقول     ١ ثم نحضر    ٦ من فوق ونقول     ٦نشير على الرقم     -
نجد ( بجوار العصاية البنى ونقول الباقى       ٦ونـضعه علـى المربع رقم       ) 

 ونضعها بجوار   ٥  ونأخذ العصاية الحمراء رقم       ٥)  خانات فارغة  ٥ أمامنا
 .الزرقاء

 ثم  ٦ننزل بالمسطرة على الصف الثانى ونشير فوقه ونقول         . ٢-٦ثم نقول    -
ونضعها بجوار المسطرة   ) ٢–ونقول   (٢نحـضر عـصاية زرقاء مقاس       

راء  ونأخذ العصاية الحم   ٤)  خانات فارغة  ٤نجد أمامنا   (البنى ونقول الباقى    
 . ونضعا بجوار الزرقاء٤رقم 

 وهنا تنتهى ٦-٦ تـتم نفـس الخطـوات وهكذا حتى نصل إلى        ٣-٦ثـم    -
الصفحة ممكن نشيل العصيان الزرقاء أوال ثم ننظر إلى العصيان الحمراء           

 .سنجد حل الصفحة كله ثم نشيلها

 .فى النشاط انفذ الصفحة على بعضها وبعدين اشيل العصيان :א

 نجد أننا ال نحتاج إلى العصاية البنى ألنى محتاجة          ٩-١٨ نصل إلى    عندما:
 .كل المربعات اللى فى اللوحة
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א  :א

א  :א

א−١ מ الحظت منتسورى إننا نتأخر كثيرا فى تعليم الحساب لألطفال         :א
مفاهيم لها عالقة بالحساب مثل      سنوات   ٣وهـذا خطأ فيجب أن نعطى للطفل من         

 .عدد البنبونى/ ورينى صوابعك كدة/ عندك كام سنة 

א−٢ א عـد الساللم اثناء الطلوع، عد      : مـثال :א
احنا هنلون طلع الوان على     : العـربيات فى الشوارع، عدد زجاجات الماء ونتدرج       

 .قد الموجودين، هناكل هات طباق للموجودين

نجـد أن الطفـل فى البداية ال يدرك الحساب ولكنه يفهم ويدرك الكمية لهذا نبدأ                و
بالكمـية مع العصيان الحمراء ثم ننتقل إلى الرمز ، أى نسمى فى ورق الصنفرة               

كمية ونسميها، رمز ونسميه، ربط كمية      . بالكمية) الرقم(وبعـد ذلك نربط الرمز      
 .ورمز واسم

א−٣  النشاط الذى أعرضه على الطفل إذا كان أكبر         ألن:א
 .منه مش هيستوعبها وإذا كان أقل منه ال يهتم به

א−٤ מ א ألن الحساب لما يبقى واقع غير      :א
 .ملموس سهل أن ينساه

א−٥ א كثـرة الكـالم تقلل من استيعاب الطفل،        :א
 .وعب من كثرة اإلرشادات إنما يستوعب من تكرار الممارسةوالطفل ال يست

א−٦ א من خالل األنشطة نربط بين كمية باسم، ثم رمز         :א
 . وهذا النظام فى األنشطة يثبت المعلومة. باسم، ثم كمية برمز باسم

א  :מ

عصيان نقول على   فى بداية تعلم الحساب محتاجين تبسيط المفهوم يعنى مثال فى ال          
 .٢ وليست رقم ٢دى ) ٢(العصاية رقم 
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؟:١ א א  א

 دى شنطة؟. وهو عرض المفهوم وهنا نربط المفهوم باالسم : العرض -١

 .وهو االختيار فين الشنطة، ورينى، ادينى، هات: التمييز -٢

 وهو استخدام المفهوم، إيه ده؟: التعبير -٣

 . ن الممارسة وفى كل خطوة يسبها مرحلة م -

تـرجع أهمـية هـذه المراحل إلى إنها زى اختبار للطفل حتى أعرف أين        -
 .هويقف

؟: א  א

 :تتميز أدوات منتسورى بما يلى

فى األول الطفل يحتاج الكمية فأعدت له أدوات تعرفه         : ترتيب استخدامها  -١
 ).العصيان(الكمية 

 .تقدمها من الملموس إلى المجرد -٢

ال تحـرم طفـل من استخدامها بل تترك له الحرية           : ها يـدويا  اسـتخدام  -٣
 .يستخدمها وقتما يشاء

 فكل نشاط يركز على المفهوم الذى       :مـصممة بحيث تركز على المفهوم      -٤
 .أريد أن يصل إليه 

 وهى أفضل من التصحيح اللفظى      :احتوائها على وسيلة التصحيح الذاتى     -٥
 .حيث يتعود الطفل على تصحيحه نفسه بنفسه

أدوات طبيعـية أى حقيقـية زى اللى فى البيت ولكن مناسبة            : قعيـتها وا -٦
 .لمقاس الطفل بس مش لعب ألن الطفل بيحب يلعب بالحاجات الحقيقية 

إغراء الطفل الستخدام األداة، مافيش طفل يحب يتعلم الحساب         : جاذبيـتها  -٧
لكن مع أدوات منتسورى يحب أن يتعلم الحساب ألنه ال يدرى أنه حساب             

 .بيتعلموإنه 
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א  :א

 .نفذ الخطوات بنفسك -١

 ).سجادة/ نضع المفرش(حدد مكان العمل  -٢

 .اجعل الطفل يجلس بجانبك -٣

 .اعرض الخطوات ببطء -٤

 ).لف يدى على االسطوانة ذات المقبض(وضح الحركات المهمة  -٥

 .ال تجبر الطفل على النشاط -٦

 )ى يمل بنفسهإن طلب تكراره اتركه يكرر حت(شجع التكرار  -٧

 ).أكرر النشاط ، أعرض النشاط التالى(الحظ الطفل  -٨

اخاف عندما يكون شايل    : مثال  . (قاوم رغبتك فى التحكم فى سلوك الطفل       -٩
 ).حاجة فاسند يده، ازعق لما يكرر

א  :א

א−١ א  :א

من سن  : ستيعاب واالدراك مثال  هـى الفتة التى يكون فيها الطفل أكثر استعدادا لال         
 سنوات يكون حساس للغة، ومن      ٣سـنتين يكون الطفل حساس للنظام، ومن سن         

 . سنوات فأكثر يكون حساس للحساب٤سن 

 .فإذا ُأهملت هذه الفترة فإن الطفل ال يستفيد منها

إذا اسـتغلت فترة حساسيته للنظام ووجدت أن الطفل عندما يكبر يرفض            :
 . منى فى استغالل الفترة بصورة صحيحةفهذا عيب

א−٢ מ  .א

 :א−٣

يعنـى أنا مش بلعب فال أقول له تيجى نلعب ولكن أقول تيجي تساعدنى أو تيجى                
 .نعمل كذا فهذا يولد داخله الجدية
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א−٤  :א

ا إنك عملت كذا، الحقيقة انت      شكر: ليس بالمدح وإنما اشكر الطفل إنه عمل النشاط       
 .ساعدتنى كثيرا

מ−٥  .من سن سنتين يحتاج الطفل إلى النظام:א

ترى منتسورى أن الطفل لديه قدرة كبيرة وطويلة على التركيز          :א−٦
 .ولكن المهم أن يكون النشاط متميز ويجذبه

א−٧  .االختيار يعلم األطفال االنضباط:א

א−٨ א א  .א

מ−٩ א وبعدين ) مثال يجمع (فـى األول الطفل يعمل النشاط       :א
 .أقول له اللى عملته ده جمع

א−١٠  :א

 .ألن كل طفل يتقدم حسب قدراته وامكانياته:−١١

א: א ؟א  א

 :جـ

ألنه يعتمد على التدريبات العملية، وهى تفيد فى تثبيت المعلومة وتفيد فى             -١
 .النمو الحركى

 . جاذبية األلوان واألدوت -٢

 . االعتماد القليل على التعليمات اللفظية -٣

 ).ال استعجله(احترام سرعة الطفل فى التعلم  -٤

ل فى الفصل   حيث الطفل يظ  ). فى السن وفى القدرات   (الفصول المختلطة    -٥
 سـنوات  فهـو فى مرحلة يتعلم وأخرى يعتمد على نفسه وأخرى ُمعلم               ٣

 .لمن هو أصغر منه

 .توافر فرص التكرار -٦
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 .حيث الحركة فى الذهاب واإلياب إلحضار األدوات: المشاركة البدنية -٧

 .يجعل الطفل ينجح كثيرا فى أشياء مختلفة: التصحيح الذاتى -٨

 .التعليم المبكر -٩

: 

مكان / ل الجغرافيا لألطال هى ناحية الباب يعنى يدل من فين الفصل          جـدو  -
 .الخ... الحمم، مكان الفصل

 .كونه يعرف موقعه فى المكان اللى هو فيه دى جغرافيا -

يعرف فين بره فين جوه ولما يمشى على الخط يعرف ده   / يعرف فين الباب   -
م الترابيزة،  المكـان بـتاعه ، يقف على الخط، وراء الخط، أمام الخط، أما            

 .جنب الترابيزة، وراء الترابيزة

هذه تدريبات كثيرة نعملها مع الطفل كى يحدد مكانه ، ومن األنشطة أيضا              -
إحـضار كرسى يوضع فى منتصف الغرفة وأقول للطفل ممكن تقف أمام            
الكرسـى، وراء الكرسـى، جنب الكرسى، اقعد على الكرسى، اقعد تحت            

 .فع الكرسى علشان يقعد تحتهالكرسى، ولو الطفل مش عارف ار

وكمان لما بنرص األدوات بنرص مجاالت مختلفة ونطلب من الطفل تعالى            -
 .الخ... نروح عند أدوات الحساب، أدوات التاريخ

كـل هذه التدريبات فيها مدخل للجغرافيا، وقوم بهذه التدريبات أحيانا كثيرة      -
أ حاجة جديدة   آخر النهار لما بيكون الجرس قرب يضرب ومش قادرين نبد         
 .الماء/ الهواء/ من التدريبات األولى فى الجغرافيا إننا نتحدث عن األرض

 א//א(−١

א  .  برطمانات ومعلقة٣صينية عليها / سجادة:א
 :א

اقول للطفل تقدر تجيب لى أرض، مش بيعرف آخرة الجنينة ونجيب شوية             -١
 .طين فى البرطمان األول
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نـى برطمان وأقول ممكن     امـسك ثا   -٢
فيه طفل يقول مش    (تجـيب لى هواء     

). عارف وطفل آخر يمسك هواء بإيده     
أقـوم أنـا بمسك البرطمان وانف فيه        

 .وأقول له ده هواء

.. أمـسك ثالـث برطمان وأقول هات مية ، ثم اشتغل بالدرس الثالثى ده                -٣
 .إيه ده .... فين كذا

بعد كدة  . وأعمل هذا التمرين كثيرا جدا     -
لطفل يفرغ البرطمانات ويرجعهم على     ا

 : الصينية وفى اليوم التالى

نفـس النـشاط الـسابقة وأعمله بنفس         -
الطريقة واحضر كروت مكتوب عليها     
األسـماء وأضـع كـل كـارت أمام         

 .البرطمان الخاص به ، وأترك الكروت على الصينية 

كن واشتغل بالدرس الثالثى ومم   / وفى يم آخر أجيب الكروت فقط وأسميها       -
 .نعمل تنوعات كثيرة فى هذا النشاط 

  ونقول إيه اللى ناقص ٢نقلب الكروت ونعد لـ  -١

 . ممكن نضعهم فى أماكن متفرقة فى الغرفة واطلب منه احضارهم -٢

ممكـن نحضر صور متعددة لألرض والماء، والهواء، وأضع الكروت ثم            -٣
 .توزع الصور حسب الكروت

א−٢ א  :)٤(א

اكلم الطل وأشير على الكرة األرضية واقول        -
لـه ده العـالم كله وإحنا عايشين هنا وأشاور    

 .على موقع مصر فى الخريطة
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واألجزاء الزرقاء أشاور   . أمـر بيدى على مكان األرض وأقول دى أرض         -
وأقول ده  ) من بعيد شوية  (علـيها وأقـول دى ماء، والف يدى حول الكرة           

 .هواء

لقارات وأبدأ بالقارة التى نعيش فيها دى أفريقيا، اللى احنا          ثم ابدأ أسمى له ا     -
 . وهكذا... عايشين عليها، ودى أوروبا

 . وبرضه اشتغل بالدرس الثالثى -

وأخلـى بالـى اسمى قارتين قارتين وبعد أن يعرفهم جيدا ادخل قارة قارة               -
 .لغاية ما يعرفهم كلهم

القراءة انجليزى ويراعـى إنـى عند عرض القارات يمكن أن يكون بنظام        -
 .امشى يسار، عربى امشى يمين

א−٣  :א

א  : صندوق لكل قارة يحتوى على:א

 .برطمان به عمالت من كل بلد -

 .طوابع بريد -

 .كتيب عن البلد -

ويكـتب على غطاء الصندوق اسم القارة، ويمكن        
االهـتمام أكثـر بصندوق القارة التى أعيش فيها         

ندوق خريطة ورقية، صور لبعض البالد، شال من بلد معين،          فمـثال اضيف للص   
 .ماكيت لبعض الفالحين

فى هذا النشاط الطفل ال يأكد أكثر من صندوق وكما ليس أكثر من طفل              :א
 .على صندوق واحد إنما طفل واحد مع كل صندوق

א−٤  :א
 .المجرد فى هذا النشاطنالحظ أنه تدرج من الملموس فى النشاط السابق إلى 

كـل قارة لها دوسيه يحتوى على صور وخرائط ألهم معالم القارة فمثال نجد فى               
 .دوسيه أفريقيا حد بيطحن
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מ−٥  :א

א  :א

 .بازل خريطة العالم -١

 .الكرة األرضية -٢

 :א

نعـرض العالم وأسماء القارات على الكرة        -١
 .األرضية المصنفرة

 . أسماء القارات على البازلنعرض -٢

نطابقـه فـنأخذ القارة من البازل وأضعها جنب          -٣
 ).وأبدأ بأفريقيا(الكرة األرضية المجسمة 

 :ويمكن التنوع فى هذا النشاط 

احـضار بازل الكرة األرضية المسطحة واجعل        -
الطفـل يـتعامل معها كبازل يخرج القارات ثم         

 .يعيدها ثانية

 :ط باآلتىونتابع التنوع من هذا النشا 

 .خريطة العالم مرسومة على ورق غير ملون وال مكتوب عليه شيء  -

 ).البازل(خريطة العالم  -

 :א

اضع الخريطتين وآخذ البازل وأضعه على الخريطة الورق ثم نشيل البازل            -
 .ويكرر أكثر من مرة.ونرجعه مكان

 .شكل فقطونالحظ فى هذا التمرين أنه ال يوجد مساعدة فى األلوان وإنما ال -
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א−٦ א א  :א

א  :א

 ).بازل(خريطة العالم مسطحة -١

 ٢مجموعة كروت للقارات ، كل قارة لها         -٢
 .كارت واحد مسمى واآلخر صامت

 .مجموعة كروت فيها اسم القارات -٣

 :א

 .نضع الخريطة البازل على السجادة -١

نـضع تحـتها الكروت المسماة لكل قارة         -٢
 .ونسمى أثناء العرض

نضع الكروت الغير مسماة بجوار الكروت المسماة لكل قارة وأيضا نسمى            -٣
 .اثناء العرِض

 .نضع الكروت التى با أسماء القارات تحت الكروت الصامتة -٤

بعد االنتهاء نقوم بجمع الكروت ألسماء القارات أوال ثم الكروت الصامتة            -٥
 .ثم الكروت الناطقة

 :اط يمكن عملواستكماال لهذا النش

نقـوم بوضع البازل على الكروت الصامتة يعنى يطابق ويالحظ أننا نضع             -
الـبازل علـى الكـروت وليست الناطقة حتى ال يحدث تكدس أمام عينى              

 .الطفل

٧−: 

א  :א

 .خريطة افريقيا بازل -١

 .خريطة افريقيا على ورق -٢
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 :א

 .نبدأ بالمطابقة

نبدأ بوضع مصر من البازل على الخريطة الورقية ثم         وألنـنا فـى مصر       -١
السودان، فيراعى أن نطابق    / جيـرا مصر اللى لها حدود معهم مثل ليبيا        

ونالحظ . أوال أى بلـد لها حدود مع مصر أو قريب منها ثم األبعد فاألبعد             
والباقى ينقل  ) اللى لهم حدود معها فقط    (هنا إننا نسمى مصر وجيرانها فقط       

 .كأنه بازل

ويكرر هذا النشاط ويجب أن     . يعين البازل مرة أخرى على خريطة البازل       -٢
 .نعرف إنه يأخذ فترة طويلة ويمكن أن يشترك فيه طفلين

٨−):( 

א  :א

 .كروت صامتة للدول -١

 .كروت ناطقة للدول -٢

 .كروت بأسماء البالد -٣

 .خريطة العالم مسطحة بازل -٤

 .سجادة -٥

 :א

 .نضع الخريطة على السجادة  -١

 .نرص الكروت الناطقة مع التسمية -٢

نرص الكروت الصامتة بجوار الكروت      -٣
 .الناطقة مع التسمية

نحـضر الكـروت التى بها أسماء البالد ونضعها تحت الكروت الصامتة             -٤
 .وزيادة فى هذا النشاط
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 .يمكن أن نضع علم كل دولة بجوار الكروت الخاصة بها -

 . أن نضع البازل الخاص بكل دولة فوق الكارت الصامتكذلك يمكن -

א  :א

א  :א

وكل قارة بنفس اللون    ) زى البازل بس ورق   (القارات مرسومة على ورق      -١
 .اللى على الخريطة البازل

ثم نخرج  ) زى األشكال الهندسية  (نـضعها على فلين ونخرمها بالدبابيس        -٢
 .هم كلهمالقارة إلى اتخرمت ونعمل

 .نضع القارات على دائرتين من الورق لونهم أزرق وكأنهم الماء -٣

 .وسيلة التصحيح الذاتى هنا هى ألوان القارات

א  :א
: 

 .بوستر خاص بالحيوانات فى خريطة افريقيا -١

 .بوستر خاص بالطيور فى خريطة افريقيا -٢

 .بوستر خاص الحشرات  فى خريطة افريقيا -٣

 .هر النيلبوستر لن -٤

 ).معها صورة للطيور فى الفيوم(صورة للطيور المألوفة فى مصر  -٥

 .بوستر لمحافظات مصر فيه شعارات لكل محافظة -٦
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 :א−٩

א  :א

لدينا (نموذج من الصلصال فى صينية      / سجادة
النماذج هى  . كروت باسم كل نموذج   )  نماذج ٦
/ برزخ/ شبه جزيرة / خليج/ بحيرة/ جزيـرة (

 ).مضيق

 :א

نضع له أول شكلين ونسكب فيهم الماء        -١
 ).بحيرة، جزيرة(حتى يتخيل الطفل الشكل فمثال 

 اشكال وكل واحد أضيفه أضع فيه       ٦ثم نضيف شكل شكل حتى نصل إلى         -٢
 .الماء

؟: א  א

رس ولكن بعد   ال ألن الطفـل هـيحب يدلق الماء لكنه مش هيفهم موضوع الد            :
 .التعامل مع الخريطة سيكون المعنى أوضح فى دماغه

 :א−١٠

א  :א

 الـواح لقارة افريقيا ونضع استيكر       ٦ -١
شـفاف بأى لون على المنطقة المراد       

 .تحديدها

شمال، جنوب، شرق،  (نسمى المنطقة   :א
 ..)غرب، جنوب غرب

: 

 .رلوحة فيها معالم مص -

 .مجموعة من الصور لمعالم مصر ونطابقه -
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א  :א

 .أن نقوم به مع األطفال األكبر سناא

نـبدأ فـى األول نتكلم عن مكان كل حاجة فى الفصل ثم تجلس المدرسة                -
ومجمـوعة من األطفال حولها وتحضر ورقة وقلم وتقول لهم كأن الورقة            

ا، الباب اللى هناك ده نرسمه هنا       هنرسـم الفصل هن   . دى هـى الفـصل      
ونعمـل خطـين لمكـان الباب ثم تنظر للباب وتمشى عينها على الحائط              
المجـاور للـباب وتقول هنا مافيش حاجة وتمشى بعينها وتشير بإصبعها            

آه فيه باب آخر    ... وتقـول آه هـنا فيه شباك وتعمل مكان الشباك وتكمل            
يه عمود نعمل خطين    تعلـم مكانـه وتكمـل خـالص مافـيش حاجة أل ف            

 .صغيرين

) شباك/ باب(بعـد ذلك نعلق الخريطة دى لفترة فى الفصل وممكن نكتب             -
 .تحت الخطوط

بعـد الطفـل ما يكبر شوية نعمل نفس النشاط بس فى الجنينة نأخذ ورقة                -
 ).باب حمام/ مدخل سلم/ الباب(اللى فى الجنينة ) خطين(ونرسم الفتحات 

فلين ثالثة ونمشى فى الشارع لغاية الناصية       بعد ما يكبر شوية ممكن آخذ ط       -
وأول مـا نطلـع نرسم مربع ونقول دى مدرستنا ثم نرسم خط الرصيف              

كل عمارة نرسمها   (وبعـدين العمـارات وممكن نكلم على لون العمارات          
ثم نلف من الشارع اللى وراء      .حتى لو قابلت جراج نرسم خط رفيع      ) خـط 

 الشارع الخلفى لغاية ما نوصل      المرسـة وبرضه نرسم العمارات اللى فى      
 .المدرسة

ممكـن نأخذ الخريطة دى ونخرج بها مرة ثانية، علشان يطابقه وزيادة فى              -
 .التأكيد

هذا النشاط يجعل الطفل أكثر وعيا لما يحيط به ،ويفضل عمله على ورقة             :
 .كبيرة مش ورقة كراسة
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א  ):א(מ

ك الطفل مفهوم الزمن فهو يعرف أن هناك ميعاد          سنوات ال يدر   ٤قبل سن    -
لألكـل وموعد للفسحة ولكن ليس لديه وعى كامل لمفهوم الزمن بعد أربع             

 سنوات يفهم األيام، يوم عيد      ٥سنوات يبدأ يدرك صغير وعجوز وعند س        
 .ميالده،إن كل اسبوع فيه يومين إجازة

 .ن مثل قبل وبعد  سنوات يبدأ يستخدم األلفاظ المتعلقة بالزم٥عند عمر  -

 . سنوات يدر مفهوم الزمن، وبالتالى يدرك إنه طفل٦عند عمر  -

 ) الدقائق والثوانى(  سنة يدرك المفاهيم المتعلقة بالساعة٦,٥عند  -

 . سنوات يدرك مفهوم األيام والشهور٧عند  -

 . سنة يدرك مفهوم المواسم٧,٥عند  -

 .وفى التاريخ نحاول أن نقرب له مفاهيم الزمن -

ـ   - ى كالمنا نكون حريصين للفت نظر الطفل للكلمات التى تعبر عن           الزم ف
الـزمن ممكن أقول أنا تعبانة علشان اشتغلت طول النهار وأدقق قوى فى             

 .كلمة طول اليوم

فـى كل يوم من اول ما يدخل الطفل المدرسة يشوف كروت بأيام األسبوع           -
 .وكروت بأيام الشهر

١−: 

 فى الفصل وكل يوم طفل يخرج يضع اليوم         يعلق) ابريل مثال (كـارت أى شـهر      
ويظل الكارت طول   ) مكـتوب علـى رمز الشهر مثال رمز شهر ابريل شمسية          (

 .الشهر

 .هذا باإلضافة إلى وجود نتائج عادية فى الفصل
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: 

قطعـة كـرتون كبيـرة مقسمة وكل يوم طفل يقوم يعمل عالمة وكل هذه                -
 .األنشطة ليدرك الطفل تتابع الزمن

: 

ورق أبـيض عـادى مقطع والطفل يطلع يكتب عليه رقم اليوم ولو الطفل               -
 .مش قادر يكتب المدرسة اللى بتكتب

: 

فى المناسبات زى رمضان نعمل كروت على شكل فانوس وفى رأس السنة         -
نعمل شجرة الميالد وبرضه فى شم النسيم وفى المناسبات واألعياد بيتعمل           

ل ويحضر أولياء األمور وذا ُيثبت المناسبة فى ذهن         احـتفاالت فـى الفص    
 .األطفال

א מ  ):٣(א

أعملـى شكل عجلة حتى يدرك الطفل إنهم         -١
بيـرجعوا تانـى وتالت، وكل كارت بلون        

 .مختلف

كـروت مكـتوب فيها أيام األسبوع وكل         -٢
كـارت بنفس لون الكارت اللى فى العجلة        

 . ونطابقه

 .ا التمرين يبدأ بحفظ أيام األسبوعومن كثرة عمل هذ -

א−٣  :א

 .نسمى الفصول أثناء النشاط-أ

 :نرسم دائرة ونقسمها إلى أربعة أقسام  -

 ).أبيض علشان ثلج(شتاء  -
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 ).أخضر علشان الزرع(ربيع  -

 ).أصفر علشان األوراق تتساقط(الخريف  -

 )برتقالى علشان الشمس(الصيف  -

 شهور بنفس لون الفصل الخاص بهم       ٣ة وكل   نحضر كروت الشهور السن    -
 .لونهم أخضر) ٥، ٤، ٣(لونهم أبيض ) ٢، ١، ١٢(يعنى 

 . شهور بجوار الفصل الخاص بهم٣نضع هذه الكروت كل  -

نـسمى الفصول وليس الشهور ألن الهدف من هذا النشاط تسمية           : 
 .الفصول

−: 

 .صورة صور معبرة عن الفصلعرض صور لكل فصل وتحت كل  -
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−: 

 .نعرض أربع صور لمنزل ، كل صورة تمثل فصل من فصول السنة -
 
 
 
 
 
 
 
 

−: 

 א א א א
 ورد ورق أخضر صورة هواء جامد مطر

 فراشات ملونة ورد صورة أوراق أصفر شمسية

 ر يظهر عليه ورقشج بحر ورق الشجر على األرض 

 طيارة ورق شمس المقشة اللى بيكنسوا بها الورق 

 
א−٤ א  :א

قصة فى كروت بازل وأهم شيء كل كارت مرسوم فيه الساعة على جنب بحيث              
 .تدل على موعد الحدث، ونحكى القصة واحنا بنركب البازل
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: 

 ).كون بيتركب جنب بعض أو وحدات فوق بعضهاممكن ي(

عـند عمل أنشطة البازل مرفوض أن األوالد يدلقوا البازل كله ثم            :
 .يرتبوهم ، المفروض إنى أطلع الحاجات بالترتيب ونضع كل صورة جنب بعضها

: 

العائلة يكتب فوق كلمة العائلة ثم تعلق ورقة باسم كل فرد فى            ). فرخ ورق (لوحة  
 .أو ترسم خانة ثم يكتب الطفل عمر كل فرد فى العائلة ابتداء من عمره

 :א−٥

ال نـدخل فى نشاط الساعة إال عندما        :
 ١٢-١يكـون األطفـال عارفـين األرقام من         

 .كويس
 



 

 ١٢٦

  

0124200714    

א א (א  ).א:

 وده قصير   ده عقريب طويل 

 .ورينى القصير   ورينى الطول

 .إيه ده    إيه ده 

א  :א

 .اخرج الزراير كلها مرتبة وتبقى أمامه الساعة بالترتيب -١

نحدد مكان الواحد ثم نضع باقى األرقام بالترتيب مع مراعاة أنى أنا أحط              -٢
 .الواحد وهو يكمل

ه وبيسأل ليه أقول ل   ) ١٢(ممكـن الطفـل يحاول يحط الواحد مكان الـ          :
 . تيجى قبله١٢ تيجى بعديه وكمان ٢علشان 

א  :א

 وأقول دى   ١ والصغير على    ١٢ ضـع العقرب الكبير على       ١فـى يـوم      -١
الـساعة واحـدة ثم ألف العقرب الكبير بشويش حول األرقام وأقول بتلف             

 وعندما يتقرب العقرب    ١٢على   ... ٩على   ... ٣علـى كله على  على       
 ونكرر  ٢ يبقى كدة الساعة     ٢قرب الصغير على     بيكون الع  ١٢الكبير من   

 ١٢العقـرب الكبير بيلف بشويش بشويش بيلف بيلف لغاية ما نصل إلى             
 ونكرر هذا حتى    ٣ ويبقى كدة الساعة     ٣وهنا يقترب العقرب الصغير من      

 .١٢نصل إلى الساعة 

أن هذا النشاط نعمله كله فى وقت واحد، ألن الهدف إنى ألفت نظره إلى :
العقـرب الكبيـر بيتحـرك شوية شوية وكمان العقرب الصغير بيتحرك بشويش             

 .بشويش ويمكن أن ألفت نظرهم إلى الساعة اللى فى الفصل

 :א−٦

عـدد لوحة احدهما الساعة كاملة ، الثانية فيها الساعة وربع ونصف وإال              -١
 .ربع تماما
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 .كروت مكتوب عليها الساعة  -٢

ق بوضع الكارت أمام الساعة المناسبة له على حافة اللوح أمام كارت            نطاب -
 الساعة

א א مطابقـة مـع اللى مكتوب على حرف كارت الساعة          :א
 .ومستخبى فى المجرى

 :א

א  :א

 .ختم يطبع الساعة بس من غير عقارب -

 . كارت١٢اطبع  -

 ).لعمل العقرب الصغير(، لون أحمر ) الكبيرلعمل العقرب(لون أزرق  -

 :א

أورى الطفل إزاى بارسم العقرب الكبير من مركز الساعة حتى يصل إلى             -
الرقم نفسه وكمان العقرب الصغير من مركز الساعة بس قبل الرقم بشوية            

 ).ألنه صغير(

نعمـل العقارب فى كل ساعة بحيث تكون أول ساعة الساعة واحدة وآخر              -
 .١٢ الساعة ساعة

نجمع هذه الساعات وراء بعض ونحضر ورقتين يكونوا وش وظهر ويبقى            -
 .كتيب للساعة واكتب على الوجه اسم الطفل

 ):א(

اعمـل نفس النشاط السابق الخاص بلف العقرب الكبير بشويش وعندما يصل إلى             
مثال ثم أعود واترك     ٢ أقف شوية وأرجع الف لغاية ما أصل إلى الساعة           ٦الرقم  

 . مرة أخرى وأقف شوية٦حتى يصل إلى 
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א ،  .א

 . نفس النشاط السابق ، ونعمل كتيب النصف

 .نعطى له لوحة الربع ثم كتيب الربع: وفى اليوم التالى

واحدة / وفـى يـوم تانـى نقول إال ربع، ونحن نلف بالعقرب نقول برضه واحدة              
 . ، ثم لوحة الربع، ثم كتيب الربع٢/  إال ربع٢/ ة ونصفواحد/ وربع

 :א−٧

א  :א

 .... كروت صغيرة عبارة عن شكل اسهم  -١

 .ساعة -٢

 :א

أضـع الـساعة مسطحة وأبدا أعد الشروط         -
 دقائق اضع   ٥ اللى هو يبقى     ١الصغيرة الخاصة بالدقائق واضع فوق الـ       

 وهكذا يستمر العد ١٠ اشع سهم الـ    ١٠. .،  ٦،٧ ثم أكمل العد     ٥سهم الـ   
 .٦٠حتى نصل إلى 

א−٨ מ  :א

ال نـستخدم الدرس الثالثى مع هذا       : 
 .النشاط ألنه متغير

 .كروت مكتوب عليها امبارح ، اليوم، غدا -

 . كروت مكتوب عليها أيام األسبوع٧ -

 .كروت اليوم، أمس، غدا -

 :א

وضع كارت اليوم تحت النهاردة ، يعنى مثال النهاردة األحد          النهاردة إيه ،     -
 .أضع كارت األحد
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 .وأسأل الطفل طيب امبارح كان إيه وأضع كارت السبت -

واشتغل على الحكاية دى فترة لغاية ما يستوعبها مع مراعاة كل يوم بغير              -
 .الكروت حسب اليوم

ل امبارح  بعـد أن يـستوعب الـنهاردة وامـبارح ابدأ أضع له بكرة وأشي              -
 .واشتغل بنفس الطريقة

: 

احـضر ورقـة واكتب عليها عنوان النهاردة وأسأل الطفل انت عملت إيه              -
 .واكتب كل اللى بيقوله.. طيب وتعمل إيه تانى... النهاردة

آجى تانى يوم أسأل الطفل إنت عملت إيه امبارح وأقوله له أنت قلت هعمل               -
ت دى واكتب الحاجات اللى عملها      كـذا وكـذا هل أنت فعال عملت الحاجا        

 .بالفعل فى لوحة نسميها امبارح زى لوحة النهاردة

 .هذا التمرين يأخذ مرحلة وبعد فترة من التمرين أبدأ أسأل عن بكرة  -

 :א−٩

نحضر صور لرؤساء الدولة التى أنا فيها        -
من األول حتى اآلن واتحدث عن انجازات       

 .كل واحد فيهم
 
 

 

 :א

أول مفهـوم لألطفال فى العلوم يتعلق بالنمو حيث يقف األطفال ونعلم طولهم وبعد           
 أشـهر نقيس طولهم تانى ونقول لهم شوفوا انتم طولتم إزاى يمكن يكون الطول               ٦

 . سم بس معناها إنه كبر٣ال يزيد عن 
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 :א

غسل اليدين  / ندعك األسنا / وجوههم/ الزم يـتعلم األطفال ضرورة غسل ايديهم      
 .قبل وبعد األكل

א  :א

 .أنواع األكل التى تفيد جسمنا

מ−١ א  :א

א  :א

 :كروت ملونة عبارة عن

 .كارت لجسم اإلنسان كله ملون -١

كـروت لجسم اإلنسان ليست ملونة إال        -٢
فـى الجزء المراد تعريفه واسم الجزء       

 .مكتوب تحت الصورة
: 
ـ    -١ شاط ال يأتى إال مع األطفال الذين تعودوا على المطابقة ومعرفة           هـذا الن

 .الكروت الصامتة والناطقة
عـند عمل أى نشاط ال أضع األستك الملفوف على الصور على ايدى ألن            -٢

 .الطفل هيعلم مثلى
 :א

نضع جسم اإلنسان أوال ثم نستعرض باقى الكروت ونسمى كل جزء ملون             -
 . جسمهليتعرف الطفل على أجزاء

א−٢  :א

א  :א

كـروت صـامتة للـوجه ومحدد عليها         -١
 .األجزاء المراد تعريفها بلون
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 .كروت ناطقة للوجه ومحدد عليها األجزاء المراد تعريفها بلون -٢

 :א

 .نقوم بعرض الكروت الناطقة أوال مع التسمية  -

 . بقة أيضانضع الكروت الصامتة بجوار الناطقة مع التسمية والمطا -

 .نضع الكروت المسماة تحت الكروت الصامتة مع المطابقة والتسمية ايضا -

عـندما ينتهـى النـشاط أشيله بأن اشيل الكروت المسماة أوال ثم الكروت               -
 .الصامة ثم الكروت الناطقة

 .نشاط أجزاء جسم الفأر -

 .نشاط أجزاء جسم الحصان -

 .نشاط أجزاء جسم السمكة -

 .نشاط أجزاء جسم الضفدعة -

 .نشاط أجزاء جسم السلحفاة -

 .نشاط أجزاء جسم العصفورة -

 .نشاط أجزاء جسم الكابوريا -

 :א

مش كل األطفال ستهتم بنفس الحيوانات زي بعض يعنى سنجد أطفال تهتم             -
 .بالحصان وأطفال أخرى بالسمكة

 .نعطى عدد كبير من الحيوانات ليدركوا أن كل حيوان له جسم -

؟:  א

ثم أعرض عليه باقى    . أنـا بعـرض علـى الطفل األول أجزاء جسم اإلنسان          :
 .الحيوانات لكن من غير ضغط يعنى الزم أعرض بس من غشر ضغط عليه
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א−٣  :א

א  :א

درج خـشبى بـه أوراق شجر زى بازل          -١
 .عندها دوالب وهذا أحد أدراجه

 .بازل أنواع أوراق الشجر -٢

 :א

أى نتعامل معها كأنها بازل     . وندخلها تانى ) البازل(نطـبع أوراق الشجر      -١
 .فقط

 .هنا انتهى النشاط

: 

 .احضر كروت مرسومة فيها أوراق الشجر -

 .بازل أوراق الشجر -

 :א

نـضع الـبازل علـى الكروت أى نطابق ثم نعيد البازل مكانه هنا انتهى                -
 . النشاط

 .الطفل عمل هذا النشاط أكثر من مرةمرة أخرى يكون  -

 :واقوم بعمل ما يلى -

 .نخرج الدرج اللى فيه البازل -١

 .نحضر ورق الشجر المرسوم على الكروت -٢

نحضر مجموعة أخرى من الكروت لنفس ورق الشجر بس المحيط محدد            -٣
 .بخط سميك

مجمـوعة أخرى من الكروت لنفس ورق الشجر بس المحيط فقط هو اللى              -٤
 .مرسوم ومحدد
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ـ  -٥ م عرض الكروت الناطقة والكروت الصامتة وأسماء أوراق الشجر فى          ث
 .كروت وينفذ هذا النشاط على عدة مراحل

א−٤  :א

א  :א

 . بازل الشجرة كاملة ملونة باألخضر -١

كروت ناطقة لرسمة شجرة ملونة باألحمر،       -٢
وكروت ناطقة ألجزاء الشجرة وملون فيها      

 .الجزء المراد تعريفه

كـروت صـامتة لـشجرة ملونة باللون األحمر، وكروت صامتة ألجزاء             -٣
 .الشجرة وملون فيها الجزء المراد تعريفه

الشجرة، أجزاء الشجرة   (كـروت مـسماة      -٤
 ")جذور/ فروع/ ساق/ ورق "

 :א

نحضر الشجرة البازل ونتعامل معها كأنها       -١
 .بازل فقط، نخرج أجزائها ونعيدها مرة أخرى

 .الناطقة ونقوم بعرضها مع التسميةنحضر الكروت  -٢

 .نحضر الكروت الصامتة ونقوم بعرضها مع التسمية -٣

نحـضر الكـروت المـسماة ونقوم بمطابقتها مع االسم اللى على الكارت              -٤
 .الناطق ونسمى ونضعه تحت الكارت الصامت

 .نضع أجزاء البازل على الكارت الصامت مع المطابقة والتسمية -٥

زل على الكارت الصامت وليس الناطق، ألنه فى حالة         نضع أجزاء البا  : 
صورة، اسم،  (الكـارت الناطق هيعمل تكدس ودوشة فى المعلومة للطفل فهو أمام            

 ).بازل
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بعـد انـتهاء النشاط نجمع النشاط بأن نلم الكارت المسمى أوال ثم الكارت               -٦
 .الصامت ثم الناطق

 .أعيد النشاط إلى مكانه -٧

א−٥  :א

 .نفس النشاط السابق بس بدال من أجزاء الشجرة أجزاء الورقة
 
 
 
 
 
 

א−٦  :א

 .قبل هذا النشاط تحضر بذور من الجنينة وتشطفها وتوريها للطفل  -

 .نفس نشاط أجزاء الشجرة بس على أنواع البذور -
 
 
 
 
 
 
א−٧ א אמ  :א

، ثمرة  دوم(نحـضر أشياء من الطبيعة       -١
 )قشطة مجففة، ودع، زلط

 .عدسة مكبرة ومثبتة على كرسى -٢

ينظـر الطفل من العدسة على األشياء        -٣
 .ليرى أن حجمها قد اختلف
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٨−: 

ده كذا، فين كذا، إيه     (فوطة مبلولة، فوطة ناشفة، ثم مراحل الدرس الثالثى          -
 )ده

 .هو معرفة الفرق بين ناشف ومبلول: والهدف  -

 :א

بعـدما يكتـسب الطفـل مفهوم ناشف ومبلول نخليهم يسقوا الزرع بعد ما               -
) عصاية مثال (يكونـوا شافوها وهى ناشفة، وتقوم المدرسة بوضع إشارة          

تدل على إن الزرعة مبلولة وكفاية كدة فعندما يراه الطفل ال يسقيها وعندما             
 .يسقيها الطفل) اإلشارة(ترفع هذه العصاية 

 :אא−٩

 .كل طفل يضع يده على قلبه وتقول له المدرسة كدة احنا عايشين  -١

فـى يـوم آخر اجعل طفل ينام على السجادة أمام األطفال وأقول ده حى                -٢
 .بياكل ويشرب

 .احضر زرعة واحطها على السجادة وأقول دى حية  -٣

وبرضه لو عندنا   / لو عندنا عصافير نضعها على السجادة ونقول دى حية         -٤
 الخز... نملة اضعها فى برطمان / مكحوض س

 .وبعد أن يكون الطفل واعى لكل ما هو حى نبدأ نسأل -٥

 المدرسة تجيب أل  الترابيزة حية  -

 المدرسة تجيب أل  القلم حى  -

 .المدرسة تجيب أل  الجذمة حية  -

 . وهنا الحديث كان على الحى والجماد -

 :ثم الخطوة التالية على

 )ضويةع( ونقول له أشياء كانت حية -



 

 ١٣٦

  

0124200714    

 )غير عضوية( ونقول له أشياء عمرها ما كانت حية  -

١٠−: 

فـر مفـرش ونـضع عليه مجموعة من          -
 )الخ....ملعقة خشب، صامولة. (األشياء

كـارت مـسمى مكـتوب عليه عضوية         -
 ...واآلخر غير عضوية

نقـوم بعـرض األشياء كلها حسب نوعه         -
 .ونسمى أثناء العرض

 :א−١١

 .نعطى للطفل معلومة إن المغناطيس بشيد أى حاجة معدنية -

 .ثم نخرج حاجة حاجة -

١٢−: 

א  :א

مفـرش بالستيك، فوطة، اسفنجة، وعاء، شفشق       
مكعب خشب،  (إلحـضار الماء، بعض األشياء،      

 ).الخ... مسمار

 :א

نـصب المـاء من الشفشق فى الوعاء ثم      -١
 .الشفشق باالسفنجةننشف 

مكعب الخشب، المسمار،   (نـضع األشياء     -٢
 واحدة واحدة ونالحظ    )الخ...قلـم، ودعة  

هـل تطفو أم تغوص ثم نخرجها وننشفها        
ونـضعها على المفرش ثم نرجع الحاجة       

 .فى السبت، ونعيد الماء فى الجردل اللى يتجمع فيه المية علشان نرميه
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: 

 سنة وبرضه   ٣,٥الترتيب ونبدأ فيها من     أنـشطة العلـوم لـيس مهم فيها          -١
 .حسب اهتمام الطفل

ممكـن بعـد ما يستخدموا العدسة اللى على الكرسى نعطى لهم عدسة بيد               -٢
 .ونخرج الجنينة ليرى االشياء بها

 .فى الفسحة عندما نجد شجر مربى نتكلم عن الحى والميت -٣

عـندما أجـد طفـل زهقان وعند رغبة فى الحركة ممكن أعطى له كيس                -٤
وأقـول لـه هات لى من الجنينة حاجات عضوية ولما يجيبها نطلعها من              

 .الكيس ونتكلم عنها

א−١٣  :א

א به " سبت"مفـرش بالسـتيك، اسـفنجة، ملعقة، اسفنجة ، وعاء شفاف،            :א
 .مجموعة زلط أو بلى

 :א

 .نفرد المفرش ونضع عليه األدوات -١

ونضع نحـضر المـاء ونضعه فى الوعاء         -٢
 .عالمة على الوعاء تحدد ارتفاع المياه

جزء ) زلط، بلى (نـضع أشـياء فى المياه        -٣
جزء وأقول للطفل هى المية اتحركت عن العالمة نبص نالقى لسة، نزود            

 .تانى زلط نبص على المية ، ياه دى المية طلعت لفوق فعال

وتكون معلقة  ) ليس بيدى ألنهم كثير   (اخـرج الـزلط مـن الوعاء بملعقة          -٤
واخراج شوية شوية وانشفهم واعيدهم فى      ) زى المقـصوصة  (مخـرومة   

 .السبت

 .ممكن الفت نظر الطفل إلى أن الماء رجع تانى للعالمة بعد شيل الزلط -٥
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א−١٤  :א

א  ).ملح/ شطة/ فلفل اسود(طبق فيه :א

 :א

ألشياء اللى فى   نفرك مسطرة بالستيك على حافة صوف ثم نمررها على ا          -
 .الطبق سنجد الفلفل يتصاعد ويلتصق بالمسطرة

 ).ممكن عمل نفس النشاط بقصاصات الورق( -

وهـنا نـشرح لألطفال أن فيه أشياء أخف من أشياء ولما بفرك المسطرة               -
 .تتحول وتبقى زى المغناطيس

א מ א א  :א

 اإلنسان وأقول لهم تصوروا كل      اعـرض عليهم صور لألجزاء الداخلية فى جسم       
 .الحاجات دى جوانا

: 

قد نظن أن هذا النشاط صعب على األطفال ، ولكن هذه الفترة تكون حساسة للغة               
 .نعطى له واقع.. " بطوط، ميكى، اسماء خيالية"فبدال من حشو المخ بـ 

  

طقية وندربه على   فى تدريبات الحساب نبنى عند الطفل مفهوم العمليات المن        
مالحظـة مـا تفعله وينتظر ما تفعله دون أن يتدخل ودون استخدام للورقة والقلم               

 .وفى نهاية هذه العمليات المنطقية ننتقل إلى األرقام والكميات

ويـتدرج الطفل من العمليات الملموسة والمحسوسة إلى العمليات المجردة          
 . استخدمها اهللا لكتابة قصة العالممثلما قال جاليليو هى األبجدية التى.باألعداد

وبتدريبات الحساب يبنى الطفل مهاراته عل ما اكتسبه من المهارات السابقة           
 .فى الحياة العملية والتدريبات الحسية

مما ) من قبض وتآزر(ففـى تدريـبات الحـياة العملية بين مهارات اليدين         
تنمو مهارات  ) مياهتدريبات سكب ال  (ومن  . يـساعده مـسك القلـم وكتابة األرقام       
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تدريبات الحياة العلمية والتدريبات    (وعن طريق   . الـتحكم والقياس وتقدر الكميات    
تـنمو مهارات تقدير المسافات والكميات واألوزان ومفاهيم التتابع من          ) الحـسية 

 .خالل األنشطة التى تضم السبابة وإبهامه 

 : 

: 

ن الطفل يكتسب مفهوم األرقام ألنه لو اكتسب      هـدف تدريـبات الحساب هى أ       •
فقط من الذاكرة زى حفظ جدول الضرب يبقى المفهوم مش واصل له ، ونحن              

 .نحاول أن نوصل له مفهوم األرقام

ال نستطيع أن ندخل فى مجال المجردات إال بعد ما نتأكد إنه قد اكتسب بطريقة  •
 .١قبله بقيمة ملموسة أن األرقام دى قيمة وأن كل رقم يزيد عما 

ونحاول أن نقرب للطفل بطريقة ملموسة المفاهيم، ومن هذا االستيعاب يستطيع            •
 .أن يحس أنه امتلك المعلومة أى استطاع أن يتعامل معها

وإذا كـنا فـى التدريـبات الحسية ممكن نشتغل فى األنشطة المختلفة بصورة               •
قل من مفهوم إلى    متوازية إال أن الوضع يختلف فى الحساب فال استطيع أن انت          

 .مفهوم إال عندما أتأكد أن الطفل استوعب بطرية ملموسة الخطوة السابقة

مـن المالحـظ أن الـشخص الـبالغ لديه خبرات سابقة لهذا فهو يستطيع أن                 •
لكن الطفل ليس لديه خبرات لهذا ) يعنى ينفع اشرح له مسألة(يستوعب المجرد   

 .فهو ال يستوعب إال الملموس

الطفل هو الذى يشكل أساس فهمه وهذا ما ُيبنى عليه المكتسبات           كل ما يكتسبه     •
 .الفعلية التالية

 لكنه يردد وال يفهم قيمة الرقم لهذا علينا أن          ٣،  ٢،  ١فـنجد أن الطفل يعرف       •
 .نعرفه على األرقام كأنها صديق جديد

عن طريق إنجاز الطفل لألنشطة الحسية نستطيع أن نحدد ما إذا كنا            : مالحظة •
 .عه فى الحساب أم النبدأ م



 

 ١٤٠

  

0124200714    

 .سنوات) ٤ إلى ٣( تبدأ من سن :א

  : 

א  .عصيان حمراء/ سجادة:א

 :א

 .نفرش السجادة على األرض -١

نضع عليها العصيان الحمراء بطريقة غير منتظمة، مع مراعاة أن أحضر            -٢
 .الطبق أوال ألنه األقرب إلى للطفل

 . العصيان من الكبير إلى الصغيرنبدأ فى رص -٣

ومن المعروف أن هذا تمرين سابق لتعلم الطفل األطوال، وقبل أن يرفع العصيان             
أزرق وأقول له بص فيه عصيان تانية       × ألفت نظره إلى أن هناك عصيان أحمر        
والهدف هنا أن يعرف أن زى الحمر ما        . تيجـى بخط كل واحد جنب اللى مقاسها       

 .األزرق متدرجين× ألزرق هم متدرجين أيضا ا

א  :א

       ×: 

א  :א

 .أدوات النشاط السابق كما هى ظاهرة للعمل -١

 .عصيان حمراء فى أزرق -٢

 :א

األحمر وأضعها جنب   × نأخـذ أول عـصيانه من العصيان األزرق        •
 .األولى فى األحمر

 ).الكبيرة(لألعلى فاألعلى حتى نصل إلى آخره واحدة ثم انتقل  •

األزرق أقول له دى زى دى فى       × وفى أثناء وضع العصيان األحمر     •
 .كل مرة
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: 

ونجد أن  ) عصيان األعداد (األزرق أو   × أقـول للطفل يال نجيب العصيان الحمرا        
 حفظ  المدرسـة عند النشاط نضعهم على السجادة غير مرتبين إال أن الطفل يكون            

 .ترتيبهم من كثرة التدريب

א  :א

 .مفرش -١

 .األزرق× عصيان الحمراء -٢

 :א

 .يتم رصهم بصورة صحيحة •

 .ثم ننتقل إلى تسمية األرقام •

 3 : : 
א  :א

 .المفرش  -١

 .العصيان -٢
 :א

 .بعد رمى العصيان بالطريقة المعتادة -١

 ثم  ٢اللى بعدها وأقول دى      ثم آخذ    ١آخـذ آخـر عـصاية وأقول له دى           -٢
 .الدرس الثالثى 

فيعرف إن أنا لى اسم وهو له اسم وكذلك األرقام لها           (هـو تسمية األرقام     :א
 ).اسم

، ٣،  ٢ ثم اشتغل على     ٤،  ٣ وضع رقم    ١ونتدرج فى هذا النشاط بحيث أنا أشيل        
 ٥ ، وعند الوصول إلى الرقم ٥ ، ٤، ٣ واشتغل على ٥ وأضع   ٢، ثـم أشـيل      ٤

 ... وهكذا٢ ثم اعطنى ١الخبطهم وأقول له اعطنى 

 :ننتقل بالنشاط إلى مرحلة تالية تؤكد عنده تسمية األعداد 
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 : 

א  .العصيان، السجادة:א

 :א

 .امسك العصاية رقم واحد بيدى وهى على األرض وأعد •

 .٢، ١ بيدى وهى على األرض وأعد ٢ثم أمسك العصاية رقم  •

 .٣، ٢، ١ بيدى وهى على األرض وأعد٣ية رقم ثم أمسك العصا •

 .٥وهكذا حتى نصل إلى الرقم 

 .زيادة التأكد على تسمية األرقام:א

 وذلك بأن أشيل رقم وأزود رقم ثم        ١٠ونستمر فى هذا النشاط حتى نصل إلى رقم         
 .الدرس الثالثى ثم العد على العصيان

   : 

א  :א

 .٩-ت معدنية عليها األرقام مصنفرة ابتداء من صفرلوحا

 :א

 وألف بأصبعى الكتابة على الصنفرة وأقول       ١،  ٠احـضر اللوحة التى عليها رقم       
 :الدرس الثالثى

 ده واحد   ده صفر

 .ادينى واحد  ادينى صفر 

 .إيه ده  إيه ده؟

المصنفر من   وبرضه ألف بأصبعى الكتابة على الرقم        ٢وبعـد ذلك أضيف الرقم      
 . وأقول الرقم وأنا بلمسه ، واشتغل برضه بالدرس الثالثى٢ -٠أول 

 : ونقوم بما يلى٣ثم أزود رقم 
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 واقوم  ٤ وأسمى الرقم ثم أزود رقم       ١-٠ألـف يـدى على األرقام المصنفرة من         
 . بنفس العمل

 أغير فى شكل النشاط حتى ال يشعر        ٤-٠وعـندما أتأكد إنه فهم جيدا األرقام من         
 .الملل وفى نفس الوقت أتأكد من اتقانهب

: 

 . ثم آخذ واحدة٤-٠أقلب له األرقام جميعا من  -

 ) إيه هو الرقم الناقص(اعدل باقى األرقام وأسأل عن الرقم الناقص  -

 :ويراعى

أننـى أثناء كل نشاط اسمى األرقامى ، وإذا كان حافظهم كويس قوى يبقى               -
 . الرقم األخير فقطال داعى للتسمية وكمان يلمس بأصابعه

 ٤ ونتعامل معها بنفس الطريقة السابقة نشيل        ٦ ،   ٥،  ٤ثـم ننـتقل إلـى األرقام        
 .٩حتى نصل إلى الرقم  .. ٧ونضع 

 : 

א  .٩ -األرقام المصنفرة من صفر:א

 :א

 .٩ ... ٤ ، ٣، ٢، ١أضع رقم رقم على الترابيزة واسمى  -

 . أمشى ايدى عليهم واعيد قراءتهمو) ٩، ٨، ٧( أرقام ٣آخذ آخر  -

 .وأقلبهم جميعا) ٦، ٥، ٤(احضر معهم تانى  -

 . والخبطهم ٨وآخذ رقم مثال  -

 . واسأله عن الرقم الناقص٨أعيدهم على الوجه وأخفى رقم  -

   ):  ( 

א  :א

 .األزرق× العصيان األحمر  -
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 .٩-٠ من األرقام المصنفرة -

 .سجادة  -

 . مكتوب فى ورقة١٠رقم  -

 :א

 .أضع العصيان فى وضعهم الصحيح فى السجادة من فوق -

 .أرص األرقام فى نهاية السجادة من تحت  -

ابدأ بوضع الرقم، لوحده جنب أول عصاية من تحت وأقول له ده صفر ال               -
 .يأخذ شيء

 . من تحت١ جنب العصاية رقم ١اضع الرقم  -

 . من تحت٢ العصاية رقم  جنب٢ثم رقم  -

 .٩وهكذا حتى نصل إلى الرقم  -

 فى ورقة عادية وليست مصنفرة، والهدف      ١٠وعند آخر عصاية أضع رقم       -
 .من هذه الخطوة هى إنه يعرف إننى سأبدأ مرحلة جديدة

 :     . 

א  :א

 .٩-٠أرقام مصنفرة من  -

 .ب على ورقة عادية مكتو١٠رقم  -

 :א

 .اضع العصيان فى وضعهم الصحيح فى السجادة من فوق  -

 .ارص األرقام فى نهاية السجادة من تحت -

 لوحده جنب عصاية من تحت وأقول له ده صفر ال           ٠ابـدأ بوضـع الرقم       -
 .يأخذ شيء

 . من تحت١ جنب العصاية رقم ١اضع الرقم  -
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 .٢ جنب العصاية رقم ٢ثم رقم  -

 .٩ى نصل إلى الرقم وهكذا حت -

 فى ورقة عادية وليست مصنفرة، والهدف      ١٠وعند آخر عصاية اضع رقم       -
 .من هذه الخطوة هى إنه يعرف إننى سأبدأ مرحلة جديدة

    : 

 حتى نصل إلى    ٢ جنب   ٢ ،   ١ جنب   ١كما فى األنشطة السابقة نضع رقم       
 غير موجود حتى يفهم إنه ليس له مكان،         )صفر( ونالحظ هنا أن الـ      ١٠الـرقم   

 . ورقة مختلفة ليفهم إننا سنبدأ حاجة جديدة١٠كما أن الـ 

     : 

  .٩-٠أرص االرقام المصنفرة من  -

 . من األرقام المصنفرة٠اضع صفر من األرقام المفرغة فوق  -

 .لخا .. ١ فوق ١اسمى وأضع صفر فوق صفر ،  -

 .٩وهكذا حتى رقم  -

 .وعند العشرة نضع الورقة حتى يفهم إننا سنبدأ حاجة جديدة -

       ×. 

األزرق، مع استبدال   × هـو نفس نشاط ربط األرقام المصنفرة بالعصى الحمراء          
 .نوع األرقام

  : 

א  :א

 كل واحدة مقسمة مجريات عند كل مجرى        )تـشبه الدرج شوية   (علبتـين    -
 .٩-٥ والثانية من ٤-٠الرقم األولى من 

 .٤-٠ عصاية خاص بالعلبة من ١٠وعائين فى األول  -

 .٩-٥ عصاية خاص بالعلبة من ٣٠وعائين فى الثانى  -
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 يمكن أن أبدأ معه فى العلبة       ٤-٠عـندما أتأكـد أن الطفل اتقن العمل من           -
 .ص بها بنفس الطريقة والوعاء الخا٩-٥الثانية من 

א  :א

نـشيل العلـبة األولى والوعاء الخاص بها ثم نشيل العلبة الثانية والوعاء              -
 .الخاص بها 

 : 

يعاد نفس النشاط السابق كما هو ثم نرجع العصيان فى الوعاء بنفس طريقة األخذ              
 :يعنى

 .نشير إلى رقم صفر وال نفعل شيء -

أخذ من المجرى عصاية ونضعها فى الوعاء بعد أن          ون ١نـشير إلى رقم      -
 .يحسها

 ويحس الطفل العصيان فى     ٢،  ١ ونأخذ من المجرى ونعد      ٢نشير إلى رقم     -
 .يده ثم نضعها فى الوعاء

٣،  ٢،  ١، وأعد   ٩ وبرضه نشاور على رقم      ٩وهكذا حتى نصل إلى رقم       -
 . فى يده ثم يضعهم فى الوعاء٩ ويحس الطفل الـ ٩....

اط فى مكان وذلك العلبة األولى ثم الوعاء األولى وبعد ذلك العلبة            نعيد النش  -
 ..الثانية ثم الوعاء الثانى

 :א

 الزم  ٩الهـدف من هذا النشاط هو أن يحس الطفل قيمة العدد يعنى علشان يأخذ               
 .يعد كثير

 :א

 . والوعاء الخاص بها٤-٠نبدأ بالعلبة من 

 . صفر وال تفعل شيءتشير المدرسة إلى رقم صفر وتسمية -١
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 . وتسمية واحد١تشير المدرسة إلى رقم  -٢

 .١تأخذ المدرسة عصاية من الوعاء وتضعها فى يدها وتقول  -٣

) أى يحسها (تنقل المدرسة العصاية ليد الطفل وتجعله يغلق يده عليها شوية            -٤
 .١ ثم يضع العصاية فى المجرى ١وتقول 

 .٢ وتسمية ٢تشير المدرسة إلى رقم  -٥

وتضعهم فى يدها ) وتعد وهى تأخذهم ( عصاية من الوعاء     ٢سة  تأخذ المدر  -٦
 ثم تنقلهم فى يد الطفل واحد اثنين وتجعله يحسها ويغلق يده عليها             ٢وتقول  

 برضه وهو بيعد    ٢ ثم يضعهم فى المجرى الخاص برقم        ٢وتسمى برضه   
٢ ، ١. 

 .٤يستمر العمل هكذا حتى نصل إلى رقم  -٧

 ).بدون عد(ى نعيد العصيان فى الوعاء مرة أخر -٨

א א  :א

أن عـدد العصيان يكفى المجريات إلى فى العلبة بحيث كل مجرى يوضع              -١
، لهذا عندما يخطى    ) عصيان ٤ فيها   ٤مجرى  (فيها عدد الرقم الخاص بها      

الطفل ويعد زيادة أو ناقص ال نصحح له ألنه سيكتشف هذا بأن ينقص أو              
 .يزيد عدد مجرى أخرى

 يمكن أن أبدأ معه فى العلبة ٤-٠أن الطفل أتقن العمل من      عـندما أتأكـد      -٢
 . والوعاء الخاص بها بنفس الطريقة٩-٥الثانية من 

א  :א

 نشيل العلبة األولى والوعاء الخاص بها ثم نشيل العلبة الثانية والوعاء الخاص بها 

 : 

فى الوعاء بنفس طريقة األخذ     يعاد نفس النشاط السابق كما هو ثم نرجع العصيان          
 :يعنى 
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 .نشير إلى رقم صفر وال نفعل شيء -

 ونأخذ من المجرى عصاية ونضعها فى الوعاء بعد أن          ١نـشير إلى رقم      -
 .يحسها

 ويحس الطفل العصيان    ٢ ،   ١ ونأخذ من المجرى ونعد      ٢نـشير إلى رقم      -
 .فى يده ثم يضعها فى الوعاء

٣،  ٢،  ١ وأعد   ٩ على رقم     وبرضه أشاور  ٩وهكـذا حتى نصل إلى رقم        -
 . فى يده ثم يضعهم فى الوعاء٩ ويحس الطفل الـ ٩....

نعيد النشاط فى مكانه وذلك العلبة األولى ثم الوعاء األول وبعد ذلك العلبة              -
 .الثانية ثم الوعاء الثانى

 :א

 الزم  ٩الهـدف من هذا النشاط هو أن يحس الطفل قيمة العدد يعنى علشان يأخذ               
 .ريعد كثي

 ): ( 

: 

א  :א

 .مجموعة ودع صغير فى طبق -

وهى عبارة عن ورق مطبق نصفين فى كل        (مجمـوعة األسرار فى طبق       -
 ).ورقة قلم

 :א

على األطفال دون أن يعرف أحد هو       ) مجموعة األسرار (يـوزع الـورق      -
ر إوعى تقوله لحد    معـاه رقـم كام وتقول لهم الرقم اللى فى الورقة ده س            

 .عليه
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تنادى المدرسة على طفل وتجعله يحضر ويأخذ من طبق الودع عدد الودع             -
 .اللى فى الورق وهو مخبى ايده

بعد ما كل األطفال تأخذ ودع تبدأ المدرسة فى أن تنادى على أحدهم فيضع               -
وتحتها الودع اللى أخذه تحت بعض مع       ) السر(الـورقة التـى فيها الرقم       

 ).بالنظر طبعا(المدرسة تضع الورقة فى المكان الخاص مالحظة أن 

 .١٠وهكذا حتى يكتمل العدد  -

א א  :א

، لهذا إذا   ) ١٠-٠من   (٥٥ أطفال ألن عدد الودع      ١٠أن عـدد الودع يكفى للـ       
 .طفل أخذ زيادة أو ناقص اتركه حيث سيتضح الخطأ فيما بعد

   : 

 والمجموعة األخرى   ١٠ –الكروت فى مجموعة منها األرقام من صفر        عـدد من    
 :فيها نقط بعدد األرقام بحيث ال تركب واحدة إال مع العدد الخاص بالنقط اللى فيها

: 

 .علشان الطفل ال يتلخبط) مش واحدة أشكال والثانية نقط(الزم تكون كلها نقط 

   : 

 .اط ال نقوم به إال بعد اتقان األعداد السابقة هذا النش

א  :א

 .األزرق× العصيان األحمر -١

 .علبة بها أزرار كلها نفس اللون -٢

 :א

 .نرص العصيان بالطريقة الصحيحة -

 .١نضع تحت العصاية األولى زرار ونقول  -
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  ولكن نضعنم جنب بعض     ٢،  ١نضع تحت العصاية الثانية زرارين ونقول        -
 ).ينفى عمود(

 ثم نجمع   ٣ ثم   ٢ ثم   ١عـند جمـع النشاط نبدأ بجمع األزرار أوال ونسمى            -
 .٣ ثم ٢ ثم ١العصيان برضه من تحت وبعد 

: 

 .مازلنا كل اللى بنعمله إن احنا بنعد

    : 

א  :א

 باألسود  مفـرش، صينية، علبة أزرار كلها لون واحد أرقام على كرتون ومكتوبة           
 ).زى ما هيشوفها فى الكتاب(

 :א

 . ونسمى األعداد١٠-١أرص األعداد من  -١

 .  وأقول للطفل زى ده ملوش زميل يبقى فردى١ زرار ١نضع تحت رقم  -٢

 شوف بقى ده له زميل      ٢ ،   ١ جنب بعض واقول     ٢ اضع   ٢عـند الـرقم      -٣
 .يبقى زوجى

دية وبالعرض على األرقام    وأخلـى بالـى أن أضع القلم بالطول على االرقام الفر          
 .الزوجية

 :ويستكمل النشاط بما يلى
أقلب األرقام الفردية وأسأله إيه بقى األرقام الفردية وابتدى اعد لهم وأسمى             -

ثم نقلب األرقام الزوجية وأسأله إيه بقى األرقام        ... .. واحد، ثالثة، خمسة  
 ...الزوجية وابتدى أعد لهم وأسمى اثنين، أربعة، ستة

   : 

األزرق بالترتيب المعتاد وأقول له     × مـرة يكون الطفل راصص العصى الحمراء      
 .تيجى أوريك حاجة



 

 ١٥١

  

0124200714    

 ٩ وأضعها أمامى ثم أحضر العصى رقم        ١٠أبـدأ أشـيل العـصى رقم         -١
 وأقول له تفتكر أنا محتاجة كام علشان تكمل زى فوق           ١٠وأقيسها مع رقم    

 . هيقول لى واحد١٠وتبقى 

 .٩ضر آخر واحدة ونضعها جنب الـ نح -٢

 وأقول له تفتكر أنا     ١٠ وأقيسها برقم    ٨بعـد ذلـك احـضر العصى رقم          -٣
  .٢ محاجة ١٠محتاجة كام علشان تبقى زى دى 

 .٨ ونضعها جنب ٢نحضر العصى التى قيمتها  -٤

 وأقول له تفتكر    ١٠ وأضعها جنب رقم     ٥وهكـذا حتـى نـصل إلى رقم          -٥
، تقدر تجيب لى واحدة     ٥محتاجين   .. ١٠محتاجين كام علشان تبقى قدها      

 .١٠=١+٩ ونضعها جنبها ، معنى كدة إن ٥فى األحمر رقم 

************************** 

 +) ،- ،  ( = 

 .يساوى=  ناقص ، ده –زائد ، ده + نحضر كروت ونسميهم  ده  -١

 .نكرر هذا حتى نتأكد أن الطفل عرف األسماء -٢

 :نقول للطفل -٣

 .نى نحط حاجات كتير مع بعض يع+ عارف يعنى إيه 

 . يعنى ده قد ده= عارف يعنى إيه 

 ).الجمع بالعصى مكونات العشرة(نعيد نشاط :

 :א

 . رجعه مكانه ١ حس ١ أقوله امسك ١اطلع 

 .رجعه مكانه ١٠حس ١٠أقوله امسك ١٠اطلع 

 .رجعه مكانه ١٠٠حس ١٠٠أقوله امسك ١٠٠اطلع 

 .رجعه مكانه ١٠٠٠حس ١٠٠٠وله امسك أق١٠٠٠اطلع 
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 .ثم الدرس الثالثى

  : 

א  .١٠٠٠، ١٠٠، ١٠، ١كروت مكتوب عليها :א

 :א

     

 دى ١ ١٠ ١٠٠ ١٠٠٠

 ادينى ١ ١٠ ١٠٠ ١٠٠٠

 إيه ده  ١ ١٠ ١٠٠ ١٠٠٠

 : 

א  ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠، ١كروت مكتوب عليها :א

 :א

     

 دى ١ ١٠ ١٠٠ ١٠٠٠

 ادينى ١ ١٠ ١٠٠ ١٠٠٠

 إيه ده  ١ ١٠ ١٠٠ ١٠٠٠

الخرزة، (دائمـا نـورى الملموس ثم المجرد وبعدين نحطهم مع بعض            :
 ).الكروت

 : نقوم بعمل مطابقة

 .نرص الخرز ونسمى ثم نطابق بالكروت

  ١ نضعه مع ١ده 

 ١٠ نضعها مع ١٠دى 

******************** 

١١٠١٠٠١٠٠٠

١١٠١٠٠١٠٠٠
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: 

العصيان الحمراء من أنشطة اللغة وليتعرف األطفال على األطوال ولكن أيضا لها            
 .استخدام غير مباشر وهو التجهيز للحساب

א מ  :א

أى نشاط فيه سجادة يتعمل على األرض لكن هى بتعملوا على الترابيزة            :
 .علشان الكل يشوف

    )  :( 

א  .مفرش، خرز ملون، سلك للخرز:א

 :א

وهكذا حتى نضع إلى سلك     ..  خرز   ٢نـضع فى أول سلك خرز والثانى         -١
أى كل رقم   ( خـرزات مع مالحظة أن كل عمود بلون          ٩ نـضع    ٩رقـم   
 ).بلون

 .نرصهم بشكل هرمى من فوق لتحت -٢

 :ثم أرصهم أمامى بالعرض وأنزل من فوق لتحت وأسمى  -٣

 :الثالثىالدرس 

 ٣ ٢ ١  ده 
 ٣ ٢ ١ ورينى 
 ؟ ؟ ؟  إيه ده؟

 .، ونشتغل الدرس الثالثى٤ ونضع بدال منه ١ثم نشيل 

: 

ممكـن أجدد فى النشاط إنى أخبيهم بإيدى واشيل واحدة منهم، ثم اظهرهم              -
 .وأسأل رقم كام مش موجود
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نكـرر النشاط بشيل رقم واضع غيره ونشتغل بالدرس الثالثى حتى نصل             -
 . ونعيد التمرين من األول٦لى رقم إ

 .٩ثم نكرر حتى نصل إلى الرقم  -

فـى كـل مـا سـبق ال أطلب من الطفل حفظ أى شيء إنما أعطى له                  :
 .خطوات

 :ودائما نجد فى النشاط

 . خرزات١٠ عمود خرز كل عمود به ١٠علبة بها عدد  -

 .أرص هرم الخرز زى فى النشاط السابق -

 :א

 خرزات ثم أحضر من الهرم عمود فيه خرز وأضعه          ١٠اضع عمود فيه     -١
 .١١... ٤، ٣، ٢، ١ وأعد ١٠جنب عمود الـ 

 ١٢=٢+١٠، ١١=١+١٠ وأقول ١٢اكرر العمل السابق حتى نعد لغاية  -٢

 .كل مرة نعد من األول ونستخدم الدرس الثالثى -٣

  .١٦، ١٥، ١٤وبعد أن نأخذ  -

 .نستخدم الدرس الثالثى  -

  ١٩، ١٨، ١٧ثم نستخدم  -

 .ثم الدرس الثالثى -

  : 
א  :א

 .١٠ أجزاء ، كل جزء مكتوب عليه ٥ لوحة مقسمة كل واحدة ٢عدد  -١

 .٩-١كروت صغيرة فيها األعداد من  -٢

 :א

 .١١ األولى وأقول له ١٠ وأضعه فوق الـ ١آخذ رقم  -١

 .١٢ الثانية وأقول له ١٠ وأضعه فوق الـ ٢آخذ رقم  -٢
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 .ثم الدرس الثالثى -٣

 ١٥...... ونستكمل حتى  -٤

 .ثم الدرس الثالثى -٥

إذا لـم يستطيع الطفل أن يستكمل نكتفى باللوحة األولى وفى جلسة أخرى              -٦
 .نستكمل المرحلة الثانية

  :  : 

א  :א

 .اللوحتين اللى فى النشاط السابق -١

 ).١٠العواميد التى فيها (الخرز  -٢

 :א

 .وذلك بعد الخرز) ١٠(بعمود الخرز ) ١٠(للوحة نربط كل رقم من ا

 ......أكمل أنت باقى النشاط 

 : 

א  :א

 .صندوق به خرز مفرط -١

 .عواميد من السلك -٢

 . خرزات١٠صندوق به عواميد خرز كل عمود به  -٣

 :א

 .١٠...٣ ، ٢، ١نحضر عمود سلك فارغ ونبدأ نمأله بالخرز  -١

 .٣من الصندوق  ١٠نضعه جنب عمود خرز به  -٢

 .آه ده قده بالضبط... اسأله تفتكر هيبقوا قد إيه  -٣

 .٣افرغ الخرز من العمود واستبدله بعمود خرز من الصندوق رقم  -٤
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 ) :   :( 

א  :א

 . خرزة١٠٠لوحة خشبية عليها عدد من الوحدات، كل وحدة تحتوى على  -١

 . خرزات١٠صندوق به عدة عواميد كل عامود به  -٢

 :א

 ). خرزات١٠ذات الـ ( عواميد من ١٠آخذ من الصندوق  -١

 .خرزة١٠٠اخرج وحدة من ذات  -٢

 . خرزة١٠٠اضع العواميد فوق الوحدة ذات الـ  -٣

، ) خرزات ١٠كل عامود به    ( عواميد   ١٠أقـول لـه ممكـن استبدل الـ          -٤
 . خرزة١٠٠باللوحة فيها 

  : 

א  :א

 . خرزات١٠ش صغيرة، أعمدة من الخرز كل عمود به خرز، مفار

 :א

 . خرزات على المفارش ١٠أرص  -١

نـضع جنب كل خرزة عمود عشرات خرز واسميه عمود عشرة واحد ،              -٢
 .٩، عمود عشرة  ... ٢عمود عشرة 

وأحسه فى يدى وأقول دى أول عشرة       )  خرزات ١٠(نأخـذ أول عمـود       -٣
 .ونرجعها

رة واحد، وآخذ تانى عشرة وأقول دى آخـذ أول عـشرة وأقـول دى عش         -٤
 .، عشرين ، ونحسهم ثم نرجعهم٢عشرة

، وآخذ األعمدة من األول وأقول دى       ٩هكـذا حتى أصل إلى العمود رقم         -٥
 عشرة، وأحسهم فى يدى     ٩دى  ..... واحـدة عـشرة، دى اثنين عشرة ،         
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٩....  عشرة،   ٢ عشرة،   ١وأرجعهم تانى وأقول    ...  عـشرة    ٩وأقـول   
 .عشرة

   )   100:( 

א  :א

 ثم ١٠-١ مربع ، الصف األول من    ١٠٠قطعـة خـشبية مربعة ومقسمة        -١
٢٠-١١...... 

 .١٠٠-١قطع خشبية صغيرة عليها األرقام من  -٢

 :א

 بجوار الصف األول فى اللوحة وطبعا       ١٠-١نـضع القطـع الخشبية من        -١
 .١٠.... ، ٣ ، ٢، ١نسمى واحنا بنرصهم 

نـنقل القطع الخشبية بالترتيب على اللوحة كل رقم مطابق لما فى اللوحة،              -٢
 . مع التسمية١٠وهكذا حتى   .. ٢ على ٢ ، ١ على ١يعنى 

 بجوار اللوحة مع ٢٠-١١نضع القطع الخشبية الخاصة بالصف الثانى من   -٣
 .التسمية 

ا نـنقل القطـع الخشبية بالترتيب على اللوحة مع المطابقة والتسمية وهكذ            -٤
 .حتى يتم نقل القطع الخشبية كلها على اللوحة

 .ثم نقلب األرقام الفردية ونخلى كل األرقام الزوجية ، وممكن أسأل الطفل -٥

 .فى يوم آخر نرصهم ونقلب األرقام الزوجية -٦

 : 

 عربات لعبة ونضع    ١٠ علب مثل علبة اللمبات الكهربائية وإحضار        ١٠إحـضار   
 .نب ثم يدخل العربات فى العلب وكأنها جراجالعلب بحيث تكون الفتحة على ج

  : 

 .سميت طابع البريد ألن النشاط يشبه طابع البريد
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 ): :        (:א

א  :א

 صناديق صغيرة ويكون فيه مكان فاضى فى        ٨صـندوق يحـتوى على       -١
 .هى بتستخدم فى القسمةالجنب علشان علبة العساكر بس 

 .عدد من القشاط -٢

 .سجادة -٣

 :א

٣ ٢ ٣ ٢ 

٤ ١ ٤ ٣ 

٣ ٢ ٣ ٢ 

 :א

  ..٣ ، ٢ ، ١ فى العلبة الفارغة مع العد ٣نخرج من علبة اآلحاد  -١

 ٢، ونقول   ٢،  ١ فى العلبة الفارغة مع العد       ٢ثم نخرج من علبة العشرات       -٢
 .عشرة

 ٣ ونقول   ٢،٣،  ١علبة الفارغة مع العد      فى ال  ٣ثم نخرج من علبة المئات       -٣
 .ميات 

 ٢، ونقول   ٢،  ١فى العلبة الفارغة مع العد      ٢ثـم نخرج من علبة اآلالف        -٤
 .ألف 

ثم نخرج من العلبة على السجادة مع العد متتالية فى الصف هكذا ، آحاد،               -٥
 .عشرات، مئات، آالف

جادة نترك نكرر ما سبق فى الرقم الثانى مع مراعاة عند إخراجهم على الس -٦
 .مسافة بين قشاطات الرقم األول، ومسافة بين الرقم الثانى والثالث



 

 ١٥٩

  

0124200714    

بعـد االنـتهاء مـن إخراج كل األرقام نضعهم على بعض كأنهم طابور               -٧
 .ونجمع كل صف ونعيده فى الصندوق الفارغ

ثـم نبدأ نعدهم ونضع فى الصندوق الفارغ وفى أثناء الجمع عندما            : 
، استبدلهم بفئة أعلى من الصندوق اللى فوق         قشاطات   ١٠أصل إلى   

 ).األول(

 قشاطات من اآلحاد فى صندوق اآلحاد اللى فوق         ١٠فى هذه المسألة أضع      -
وآخذ واحدة من العشرات وأضعها فى صف       ) يعنى اللى فيه كل القشاطات    (

 .العشرات ثم أكتب صفر فى خانة اآلحاد فى المسألة

 ) .ضافةطبعا بعد اإل (٦نعد العشرات نجدهم  -

 وهنا نضعهم فى صندوق المئات اللى فوق        ١٠نعـد خانة المئات نجهدهم       -
وآخـذه واحـدة من صندوق اآلالف وأضعها فى صف اآلالف ونكتب فى             

 ).٠) (صفر(صف المئات فى المسألة 

 ).طبعا بعد اإلضافة (٨نعد خانة اآلالف سنجدهم  -

 .نعيد القشاطات من الصندوق الثانى إلى األول:א

: 

 :بعد الجمع والتدريب الجيد عليه ممكن نبدأ فى الضرب:

٢ ١ ٣ ٢  

   ٣ × 

٦ ٣ ٩ ٦  

ثالث مرات أى نخرج نفس الرقم ثالث       ) ٢١٣٢(نـتعامل مع المسألة وكأنها جمع       
 .مرات وبنفس الطريقة السابقة فى الجمع

: 
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 ، كل خانة    عـندما نخـرج القشاطات إلى السجادة نضعهم أعمدة منفصلة          -١
لوحدها وكل رقم لوحده وال نضعهم جنب بعض حتى يشعر بعملية الجمع            

 .وبقيمة األرقام

يمكـن إحـنا شايفين إن العد كثير شوية لكن الطفل يحتاج التكرار علشان             -٢
 .يستوعب

 : 

א  :א

٨ ٧ ٦ ٨  

٧ ٦ ٥ ٥ - 

١ ١ ١ ٣  

 :א

 ول على السجادة كما فعلنا فى الجمع نخرج الرقم األ -١

أمـا بالنـسبة للـرقم الثانى مثال إنما نبدأ نشيل من الرقم األول اللى على                 -٢
 .السجادة مقدار الرقم الثانى ونضعه فى الصندوق الفارغ

هـل نـرجع األعداد اللى خرجتها فى الصندوق الفارغ ونعد وبعد كدة نضع              :
 .أم نضعهم على بعض. الباقى ونعد

א  :א

٨ ٥ ٤ ٣  

٤ ٧ ٦ ١ - 

٤ ٨ ٧ ١  

 .أخرج الرقم األول على السجادة بالطريقة المعتادة -١
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 وأضعهم فى الصندوق الثانى الفارغ والباقى على        ٤اشـيل مـن اآلحـاد        -٢
 .السجادة

 ال ينفع ، وهنا آخذ واحدة من الـ         ٧ عشرات   ٥وعندما آجى آخذ من الـ       -٣
تاع العشرات  عشرات من الصندوق اللى فوق ب ١٠ مـئات وافكهـا بـ       ٤

 قشاط، أشيل   ١٥وتصبح العشرات   . (وأضـعه الواحدة فى صندوق المئات     
 ).٨ قشاطات يتبقى ٧منهم 

 ألننا فكينا واحدة ونحاول أن      ٤عـندما نأتى إلى المئات نجد إنهم أصبحوا          -٤
 طبعا مش هاينفع وهنآخذ واحدة من صف اآلالف وأضعها          ٦نأخـذ منهم    

ف وآخذ من الصندوق برضه اللى      فـى الصندوق اللى فوق الخاص باآلال      
 ١٣ قشاطات واستكمل بها صف المئات ليصبح        ١٠فوق والخاص بالمئات    

 . قشاطات فى خانة المئات ٧ يتبقى ٦وأشيل منهم 

 .  يتبقى واحد١ قشاط نشيل منهم ٢فى خانة اآلالف نجد لدينا  -٥

قـبل أن نعـد الباقى هل نرجع اللى فى الصندوق اللى تحت فى الصندوق                -
 . فوقاللى

 .نبدأ نعد الباقى ونكتب تحت المسألة الناتج -

: 

٩ ٣ ٦ ٩  

   ٣ ÷ 

     

 :א

 .نخرج الرقم المقسوم فى الصناديق الفارغة مع العد  -١

 . عساكر٣نضع على الفرش  -٢
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نبدأ نقسم القشاطات اللى فى الصندوق اللى تحت على العساكر مع مراعاة             -٣
 إنى عند التقسيم اضع واحدة واحدة عند كل         مع مراعاة . أن أبدأ من اآلالف   

 .عسكرى ثم ارجع اضع تانى حتى تنتهى القشاطات 

اجمـع كـل عسكرى لوحده وأضع فى الصناديق اللى تحت ، نبدأ نجمع               -٤
 .ونضع فى الصناديق الفارغة .. اآلالف ثم مئات وهكذا 

وهـل نـرجع القشاطات الخاصة بكل عسكرى فى الصندوق اللى فوق قبل جمع              
 قشطات العسكرى اللى بعده، وهل نكتب الحل من الخلف؟

א  :א

٣ ٥ ٦ ٣  

   ٩ ÷ 

  ٧ ١ ٢ ٢ وباقى ٣

 .نتبع نفس الطريقة ونبدأ نضع أمام كل عسكرى ما يخصه -١

ممكـن أن نـضع المسألة على شكل كروت كبيرة والحل كروت صغيرة              -٢
يكتب وممكن نجعل الطفل    . بجانـب المكـتوب والحـل كـروت صغيرة        

 .األلوان
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 :א

א -١ מ  :א

الحظـت منتسورى إننا نتأخذ كثيرا فى تعليم الحساب لألطفال وهذا خطأ            
 سنوات مفاهيم لها عالقة بالحساب مثل عندك كان         ٣فـيجب أن نعطى للطفل من       

 .ونىعدد البنب/ ورينى صوابعك كدة وأعدهم/ سنة

א -٢ א  : א

 .عد الساللم أثناء الطلوع: 

 عد العربيات فى الشوارع، 

 .عدد زجاجات المياه 

: 

 .طلع ألوان على قد الموجودين.. إحنا هنلون  -

 .هات أطباق للموجودين.. هناكل  -

א -٣  :א

كان أكبر منه مش هيستوعبوها     ألن النـشاط الذى أعرضه على الطفل إذا         
 .وإذا كان أقل منه ال يهتم به

א -٤ מ א  :א

 .ألن الحساب لما يبقى واقع غير ملموس سهل أن ينساه

א -٥ א  :א

كثـرة الكـالم تقلـل مـن استيعاب الطفل، والطفل ال يستوعب من كثرة               
 . تكرار الممارسةاإلرشادات إنما يستوعب من

א -٦ א   :א

 .من خالل األنشطة نربط بين كمية باسم، ثم رمز باسم، ثم كمية برمز باسم
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א  :מ

فى بداية تعلم الحساب محتاجين تبسيط المفهوم يعنى مثال فى العصيان نقول على             
 .٢ ، وليست رقم ٢دى ) ٢رقم (العصاية 

 :    ? 

 .دى شنطة. وهو عرض المفهوم وهنا نربط المفهوم باالسم: العرض -١

 ...، هات... ، ادينى...وهو االختيار، فين الشنطة، ورينى : التمييز -٢

 إيه ده؟... وهو استخدام المفهوم : التعبير -٣

 .وكل خطوة يسبقها مرحلة من الممارسة -

رف أين هو   تـرجع أهمية هذه المراحل إلى إنها زى اختبار للطفل حتى أع            -
 .يقف

 :?    

 :א

א -١ فـى األول الطفـل يحتاج الكمية فأعدت له أدوات          :א
 ) .العصيان(تعرفه الكمية 

א -٢  .א

א -٣ ال تحـرم طفـل من استخدامها بل تترك له الحرية           :א
 .ا يشاءيستخدمها وقتم

מ -٤ فكل نشاط يركز على المفهوم الذى      :א
 .أريد أن يصل إليه

א -٥ א א א وهى أفضل من التصحيح اللفظى     :א
 .حيث يتعود الطفل على تصحيحه نفسه بنفسه

أدوات طبيعـية أى حقيقـية زى اللى فى البيت ولكن مناسبة            :א -٦
 . الطفل، بس مش لعب، ألن الطفل بيحب يلعب بالحاجات الحقيقيةلمقاس 
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إغراء الطفل الستخدام األداة، مافيش طفل يحب يتعلم الحساب         : -٧
لكـن مع أدوات منتسورى، يحب يتعلم الحساب ألنه ال يدرى أنه حساب             

 .وإنه بيتعلم

   : 

 .نفذ الخطوات بنفسك -١

 ...)سجادة/ نضع المفرش(لعمل حدد مكان ا -٢

 .اجعل الطفل يجلس بجانبك -٣

 .اعرض الخطوات ببطء -٤

 ).لف يدى على األسطوانة ذات المقبض(وضح الحركات المهمة  -٥

 .ال تجبر الطفل على النشاط -٦

 ).إن طلب تكراره اتركه يكرر حتى يمل بنفسه(شجع التكرار  -٧

 ).أكرر النشاط، أعرض النشاط التالى: (الحظ الطفل -٨

أخاف عندما يكون شايل    :  رغبتك فى التحكم فى سلوك الطفل، مثل         قـاوم  -٩
 .حاجة فأسند يده، زعق لما يكرر

    : 

 :الفترات الحساسة -١

 .هى الفترة التى يكون فيها الطفل أكثر استعدادا لالستيعاب واإلدراك 

 .حساس للنظام مثال من سن سنتين يكون الطفل 

 .حساس للغة  يكون الطفل سنوات ٣

 .للحساب  سنوات يكون الطفل٤

 .فإذا أهملت هذه الفترة فإن الطفل ال يستفيد منها

إذا اسـتغليت فترة حساسة للنظام ووجدت أن الطفل عندما يكبر يرفض            :
 .فهذا عيب منى فى استغالل الفترة بصورة صحيحة
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 :إن التعلم حافز فى حد ذاته -٢

 : النشاط يسمى عمال -٣

يعنـى أنا مش بلعب فال أقول له تيجى نلعب ولكن أقول تيجى تساعدنى أو تيجى                
 .نعمل كذا، فهو يولد داخله الجدية

ليس بالمدح وإنما اشكر الطفل إنه عمل النشاط،        : اسـلوب تـشجيع الطفل     -٤
 .، الحقيقة إنت ساعدتنى كتير.شكرا إنك عملت كذا

 .لنظاممن سن سنتين يحتاج الطفل إلى ا: أهمية النظام -٥

تـرى منتسورى إن الطفل لديه قدرة كبيرة وطويلة على          : مـدة التركيـز    -٦
 .التركيز ولكن المهم أن يكون النشاط متميز ويجذبه

 .االختيار يعلم األطفال االنضباط: إتاحة فرص النشاط  -٧

 .إعداد البيئة ودور المدرس -٨

ين وبعد) مثال يجمع(فى األول الطفل يعمل النشاط : النـشاط يـسبق التعلم     -٩
 .أقول له اللى عملته ده جمع

 :التصحيح الفعال لألخطاء -١٠

 .ألن كل طفل يتقدم حسب قدراته وامكانياته: ال مجال للتنافس -١١

 :?        

ألنه يعتمد على التدريبات العملية، وهى تفيد فى تثبيت المعلومة وتفيد فى             -١
 .النمو الحركى

 .األلوان واألدواتجاذبية  -٢

 .االعتماد القليل على التعليمات اللفظية -٣

 ).ال استعجله(احترام سرعة الطفل فى التعلم  -٤
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، حيث الطفل يظل فى الفصل      )فى السن وفى القدرات   (الفصول المختلطة    -٥
 سنوات فهو فى مرحلة يتعلم وأخرى يعتمد على نفسه وأخرى ُمعلم لمن             ٣

 .هو أصغر منه

 .توافر فرص التكرار -٦

 .حيث الحركة فى الذهاب واإلياب إلحضار األدوات: المشاركة البدنية -٧

 .يجعل الطفل ينجح كثيرا فى أشياء مختلفة: التصحيح الذاتى -٨

 .التعليم المبكر -٩
 




