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مقدمة:



الحجــر والتباعــد االجتماعــي فــي  ضمــن واقــع 
االطفــال  خضــع  الكورونــا،  جائحــة  ظــروف 
لــدى  خاصــة  ســلبي  نفســي  لواقــع  واهلهــم 
وفــي  الدنيــا.  العمريــة  الفئــة  فــي  االطفــال 
التخفيــف  علــى  االهــل  عمــل  الــذي  الوقــت 
مــن وطــأة الظــروف الصعبــة مــن خــال ادخــال 
ان  اال  مختلفــة،  وترفيهيــة  منزليــة  نشــاطات 
طــول فتــرة الحجــر واالغــاق ادت الــى اســتنفاذ 
المنــزل. داخــل  تنفيذهــا  الممكــن  النشــاطات 

مــع  للطفولــة  الفلســطيني  المعهــد  يعمــل 
فــي  ســنوات   8-3 ســن  فــي  الطفــال  فئــات 
اقســامه المختلفــة وقــد واظــب العاملــون فــي 
واهلهــم  االطفــال  مســاعدة  علــى  المعهــد 
مــن خــال التواصــل عــن بعــد وارشــاد االهالــي 
ــة المنزليــة باالطفــال  نحــو اليــات ووســائل العناي
النمائيــة  الصعوبــات  ذوي  االطفــال  وخاصــة 

االزمــة. اثنــاء 
هــذا  للطفولــة  الفلســطيني  المعهــد  يقــدم 
رعايــة  مجــال  فــي  العامليــن  لمســاعدة  الدليــل 

واقــع  مــن  الفعــال  االنتقــال  المبكــرة  الطفولــة 
الحجــر الــى واقــع االســترخاء بمــا يضمــن الوصــول 

الــى االهــداف التاليــة:
ازالــة الرتابــة والروتيــن فــي نشــاطات النوادي . 1

النشــاطات  دائــرة  مــن  والخــروج  الصيفيــة 
ــم تنفيذهــا فــي ظــروف البيــت التــي ت

الطاقــة . 2 لتفريــغ  مســاحة  الطفــل  منــح 
الحجــر  ايــام  اكتســبها  التــي  الســلبية 
واعطــاؤه فرصــة النطاقــة صحيــة وامنــة مــن 

النفســية الناحيــة 
يحتــوي الدليــل علــى مجموعــة مــن النشــاطات 
المرتبــة حســب االيــام بمــا يســتجيب لاهــداف 
المذكــورة مع ارشــادات حــول االدوات واالهداف 

ووصــف النشــاطات. 
اللــه  نصــر  لمــى  للزميــات  بالشــكر  اتقــدم 
وشــريهان ابــو عبســة علــى انجــاز الدليــل فــي 
امــل  ولالخــت  عاليــة،  وجــودة  قياســي  وقــت 
قويــدر مــن جمعيــة ومكتبــة رعايــة الطفــل/ رام 
للدليــل. االساســية  الفكــرة  تقديــم  علــى  اللــه 

علــى  التعــاون  لمؤسســة  موصــول  الشــكر 
دعــم انتــاج الدليــل ضمــن مشــروع الطــواريء



اليوم االول

دليل النادي الصيفي
الفئة العمرية المستهدفة : اطفال من عمر ثاث سنوات حتى عمر ست سنوات



االســتقبال: يبــدأ النــادي باســتقبال االطفــال وتعريفهــم علــى المــكان و مرافقــه، وتهيئتهــم مــن . 1
خــال نشــاط تعــارف وكســر الحواجــز.

االطفــال . 2 يقــوم  الكــرة:  نشــاط 
بالتجمــع بشــكل دائــرة وتبــادل الكــرة 
ذكــر  و  بينهــم،  فيمــا  االســفنجية 
االطفــال  ليتعــرف  القضايــا،  بعــض 

البعــض، بعضهــم  علــى 
 مثــل: اســم الطفــل، عمــر الطفــل، 
اســم مدرســة الطفــل، ايــن يســكن 
الطفــل، اللــون الــذي يحبــه الطفــل، 

هوايــة الطفــل.

 
عــن . 3 تفريغــي  جماعــي  نشــاط 

طريــق الرياضــة او الرقــص، ينصــح 
بالزومبــا لفعاليتهــا فــي التفريــغ 
الجســدي  النشــاط  وتدعيــم 

واللياقــة.
حيــث تعمــل علــى تحريــك االطفــال، 

اثــارة حماســهم، كســر الجليــد.



نشــاط صناعــة اللعبــة: يســتخدم االطفال . 4
و  العــاب  لصنــع  بســيطة  اوليــة  مــواد 
ورقــي،  تنيــن  مثــل:  بهــا،  للعــب  دمــى 

دب. كلــب،  ســمكة، 
 

يقــوم . 5 البراشــوت:  لعبــة  نشــاط 
االطفــال بالتعــاون مــع بعضهــم لحمــل 
البراشــوت، ووضــع دميــة فــي وســط 
االطفــال  حيــث ســيعمل  البراشــوت، 
وعليــه  البراشــوت  تطييــر  علــى 
اللعبــة  شــروط  مــن  حيــث  الدميــة، 
تعــاون الفريــق علــى ان ال تقــع الدميــة 

البراشــوت. عــن 
والعمــل  التعــاون  علــى  االطفــال  يحــث 

. فريــق  ضمــن 

اليوم االول



مسابقة نقل الماء باستخدام االسفنج .. 1

االدوات: اسفنج، وعائين ماء .

وصــف النشــاط: يتــم احضــار وعائيــن، وعــاء يتــم 
تعبئتــه بالمــاء ووعــاء فــارغ. يقــوم الطفــل بنقــل 
ــى الوعــاء الفــارغ  المــاء مــن الوعــاء الممتلــئ ال

باســتخدام االســفنج.
يتــم عمــل فريقيــن مــن االطفــال، و اختيــار طفــل 
مــن كل فريــق ثــم تبدأ المنافســة بين الطفلين، و 
الطفــل الــذي ينتهــي مــن افــراغ الماء عــن طريق 

االســفنج اوال يقــوم باعطــاء فريقــه نقطــة.

الهدف من النشاط : 
تعزيز روح المنافسة لدى االطفال .	 
تفريغ الطاقة السلبية.	 
تقويــة العضــات الدقيقــة مــن خــال عصــر 	 

. االســفنج 
التركيز .	 

اليوم الثاني

العاب مائية 



 

يتــم . 2 ســهم  باســتخدام  المــاء  بالونــات  تصويــب 
. االطفــال  طريــق  عــن  صنعــه 

االدوات: بالين، اسهم خشبية، لباد .

وصــف النشــاط: يقــوم االطفــال بصنــع الســهم، وعنــد 
االنتهــاء، يتــم غمــل فريقيــن مــن االطفــال و تقســيم 
كل فريــق الــى 5 اطفــال. توضــع الباليــن على مســافة 
ليســت بعيــدة عــن االطفــال، حيــث كل طفــل يحمــل 

الســهم الــذي قــام بصنعــه .
يقــف االطفــال علــى شــكل طابوريــن فــي كل طابــور 5 
اطفــال، ثــم تنطلــق صافــرة البدايــة. يبــدأ كل طفــل مــن 
كل فريــق بالتصويــب علــى البالــون بالســهم وهكــذا 

حتــى ينتهــي جميــع االطفــال.

الهدف من النشاط : 
التآزر البصري الحركي 	 
التركيز في التصويب	 
كســر حواجــز، فــي حــال تواجــد اطفــال يخافــون 	 

مــن الباليــن 
العمل ضمن فريق .	 

اليوم الثاني العاب مائية 



اليوم الثالث

نشاط اعادة تدوير االدوات غير المستفاد منها.. 1

عمل وردة

ــة بيــض، ازرار، صمــغ، ريشــة، مصــاص،  االدوات: كرتون
الــوان .

كرتونــة  بتقســيم  الطفــل  يقــوم  النشــاط:  وصــف 
ثــم يأخــذ كل جــزء علــى حــدة  الــى اجــزاء،  البيــض 
ويلونــه بالــوان الــورد " اصفــر , احمــر , زهــري ... " , ثــم 
يقــوم بوضــع زر داخــل كل جــزء مــن الكرتونــة لتكويــن 

شــكل وردة، ثــم وضــع المصــاص كســاق للــوردة .

الهدف من النشاط: 
و  مســتخدمة،  غيــر  ادوات  مــن  االســتفادة  كيفيــة 

كزينــة. اســتخدامها 
 

اعادة تدوير 



اليوم الثالث
لعبة الطوق.. 1

االداوت: عيدان طولية، اطواق صغيرة الحجم.

وصــف النشــاط: تقــوم المعلمــة بنصــب اعــواد 
خشــبية عــدد 5 علــى االرض.

يتم اختيار 5 اطفال، واعطاء كل طفل طوق.
طفــل  كل  يقــوم  ثــم  البدايــة،  صافــرة  تنطلــق 

الخشــبي. العــود  علــى  الطــوق  بتصويــب 

الهدف من النشاط:  تنمية مهارة التركيز.



اليوم الرابع

ثــوب  لانــاث،  فلســطيني  ثــوب  االدوات: 
وكوفيــة للذكــور، ادوات تراثيــة قديمــة، ادوات 
زيتــون،  نابلســية،  صابونــة  مثــل:  للتــراث،  ترمــز 
مــن  مصنوعــة  وكاســات  ابريــق  زيــر،  كوفيــة، 

. ريشــة  الــوان،  طاحونــة،  النحــاس، 

وصــف النشــاط: يقــوم كل االطفــال بارتــداء الزي 
الفلســطيني، عمــل زاويــة للتــراث الفلســطيني 
يوضــع بهــا " كوفيــة، جــرة، هــاون، طاحونــة، ابريق 

وكاســات وصينيــة مصنوعــة مــن النحــاس " .
علــى  االطفــال  وتعليــم  دبكــة  فرقــة  احضــار 
االغانــي  علــى  والرقــص  الفلســطينية،  الدبكــة 

يوم التراث
. لشــعبية ا

يتــم رســم العلــم الفلســطيني مــن قبــل االطفــال 
علــى الجــرات باســتخدام الريشــة وااللــوان.

 " اكات شــعبية  احضــار  عمــل فطــور جماعــي: 
."  .. زيتــون، فافــل  حمــص، فــول، 

الهدف من النشاط: 
التعرف على التراث الفلسطيني	 
التعرف على الزي الفلسطيني	 
التعرف على الدبكة الشعبية الفلسطينية 	 
التعرف على الطعام الفلسطيني.	 



اليوم الخامس

يوم طبخ

يوم طبخ " سلطة معكرونة مع خضار ".

منوعــة  ليمــون، خضــار  االدوات: معكرونــة، 
صحــون  ملــح،   ، ذرة"  جــزر،  ملــون،  فلفــل   "

. مفرمــة  ســكينة،  شــوك،  باســتيك، 

بتقطيــع  الطفــل  يقــوم  النشــاط:  وصــف 
الخضــار المنوعــة، ثــم يقــوم الطفــل بوضــع 
المعكرونــة فــي الصحــن، ثــم اختيــار مــا يرغــب 
مــن الخضــار وخلطهــا مــع بعضهــا البعــض .

الهدف من النشاط: 
تساعد الطفل على تحمل المسؤولية.	 
االعتماد على النفس.	 
الشعور باالستقالية.	 
تنمية مواهب الطبخ.	 



اليوم السادس

مسابقة المشي بلبس كيس خيش.. 1

االدوات: اكياس خيش.

االطفــال،  مــن  فريقيــن  عمــل  يتــم  النشــاط:  وصــف 
فــي كل فريــق 5 اطفــال. يصطفــوا طابــور طفــل تلــو 
االخــر فــي مجموعتيــن، ثــم يرتــدي كل طفــل مــن كل 

مجموعــة كيــس خيــش وتنطلــق صافــرة البدايــة.

الهدف من النشاط: التوازن.
 

بناء هرم باستخدام كاسات كرتون.. 2

االدوات: كاسات كرتون عدد "20 ".

فريــق  كل  فــي  فريقيــن،  عمــل  يتــم  النشــاط:  وصــف 
كل  علــى  كرتــون  كاســات   10 توزيــع  يتــم  و  اطفــال   3
مجموعــة، ويطلــب منهــم عمــل هــرم بكاســات الكرتــون.

الهدف من النشاط: 

العمل ضمن فريق 	 
تعلم و تطبيق مهارات التركيز 	 

 

نشاطات ترفيهية



اليوم السادس
-3تجارب علمية.. 1

تجربة البركان.

االدوات: كربونــة، خــل، صبغــة طعــام " احمــر او برتقالــي "، انبــوب 
التجــارب  .

وصــف النشــاط: يقــوم الطفــل بوضــع نصــف كــوب مــاء باالضافــة 
الــى صبغــة طعــام لــون برتقالــي او احمــر داخــل االنبــوب.

ثم يقوم بوضع معلقة كربونة.
نضيف القليل من الخل.

و هكذا يفور الخليط ويصبح بركان.

ضمنهــا  مــن  الطبيعيــة  الظواهــر  تعلــم  النشــاط:  مــن  الهــدف 
البــركان.

ماحظة: تم ارفاق فيديو توضيحي للتجربة.

https://youtu.be/3GnaAmJCt7Y

فيلــم  عــرض  يتــم  التجربــة  مــن  االنتهــاء  بعــد 
لتاكيــد  وذلــك  البــركان،  لظاهــرة  تعليمــي 

لاطفــال. المعلومــات 



اليوم السابع

تصويــب كاســات الباســتيك بفــرد . 1
تكــون  الكاســات  ان  حيــث  المــاء 

علــى شــكل هــرم.

االدوات: كاســات باســتيك عــدد "6" 
، فــرد مــاء .

وصــف النشــاط: يقــوم الطفــل ببنــاء 
الكاســات علــى شــكل هــرم , ثــم يقوم 
بتصويــب فــرد المــاء علــى الكاســات , 
يحقــق  حتــى   ’ االخــرى  تلــو  كاســة 

هــدف هــدم الهــرم . 

الهدف من النشاط:
 التآزر البصري الحركي	 
االنتباه و التركيز 	 
تقويــة العضــات الدقيقــة لليديــن 	 

فــرد  علــى  الضغــط  طريــق  عــن 
المــاء .

 

العاب مائية



حبــل عليــه بالليــن فيهــا مــاء , يقــوم الطفــل . 2
بالضــرب عليهــا باســتخدام اداة مــن صنعــه.

ورق  شــواء،  عيــدان  مــاء،  باليــن،  االدوات: 
. ى مقــو

بصنــع  بدايــة  االطفــال  يقــوم  النشــاط:  وصــف 
عــود  بتغليــف  الطفــل  يقــوم  حيــث  االداة، 
ثــم يتــم عمــل حبــل  بالــورق المقــوى،  الشــواء 

مــاء. باليــن  عليــه 
يتــم عمــل فريقيــن مــن االطفــال فــي كل فريــق 
5 اطفــال، لــكل مجموعــة حبــل عليــه 5 باليــن. 
البالــون  ضــرب  فــي  التنافــس  االطفــال  علــى 

بالعصــى فــي وضــع مغطــى العينيــن.

الهدف من النشاط: التفريغ .

اليوم السابع العاب مائية



اليوم الثامن

صنع طبلة باستخدام علبة معدنية.. 1

االدوات: خــرز عــدد "2"، عيــدان شــواء، علبــة 
معدنيــة " علبــة فــول، علبــة مخلــل، علبــة 

ذرة .. "، مطــاط، صمــغ، كرتــون، بالــون .

علبــة  تغليــف  يتــم  النشــاط:  وصــف 
يرغــب  بمــا  وتزيينهــا  بكرتونــة  المعــدن 
الطفــل، بعــد ذلــك يقــوم بوضــع بالــون بــدل 
غطــاء للعلبــة، ثــم نقــوم بوضــع المطــاط 
فــوق البالــون حيــث يعمــل علــى تثبيــت 
البالــون، ثــم احضــار عيــدان شــواء ووضــع 

. وتثبيتهــا  العيــدان  علــى  الخــرز 

الهدف من النشاط :
تنمية المهارات الموسيقية للطفل.	 
تعريف الطفل على الة الطبلة.	 

 

نشاط اعادة تدوير االدوات غير 
المستفاد منها



نشاط النفخ على الكاسات.. 2

االدوات: كاسات باستيك، مصاصات.

بيــن  مســابقة  عمــل  يتــم  النشــاط:  وصــف 
عليهــا  طاولــة،  احضــار  يتــم  حيــث  طفليــن، 
كل  مــن  يطلــب  ثــم   ،2 عــدد  باســتيك  كاســة 
طفــل النفــخ علــى الكاســة عــن طريــق المصاصــة 

الطاولــة. اخــر  تصــل  حتــى 

الهدف من النشاط : 
تقوية عضات الفم.	 
تقوية النفس.	 
النطــق 	  التــي تســاعد علــى  مــن االنشــطة 

. الســليم 

اليوم الثامن نشاط اعادة تدوير االدوات 
غير المستفاد منها



اليوم التاسع

التعرف على الحيوانات.. 1

علــى  رســم  الــوان  حيوانــات،  زي  االدوات: 
حيــوان. مجســم  ابيــض،  ورق  الوجــه، 

وصــف النشــاط: يقــوم كل طفــل باختيــار زي 
الحيــوان المفضــل لديــه، يقــوم بارتدائــه واصــدار 
هــذا  عــن  معلومــات  ذكــر  و  الحيــوان  صــوت 
الحيــوان )ايــن يعيــش ؟  مــاذا يــأكل ؟ هــل هــو 

أليــف ام مفتــرس ؟(.
علــى  الحيــوان  شــكل  برســم  المعلمــة  تقــوم 

الطفــل. وجــه 
الحيــوان  مجســم  احضــار  الطفــل  مــن  يطلــب 
ظــل  برســم  يقــوم  ان  علــى  يفضلــه،  الــذي 

الحيــوان.

الهدف من النشاط: 
التعــرف علــى الحيوانــات و صفاتهــا، ايــن 	 

تعيــش ومــاذا تــاكل.
لــدى 	  واالســتماع  االصغــاء  مهــارة  تنميــة 

الطفــل، مــن خــال اصغــاء كل طفــل لاخــر 
اثنــاء تعريفــه لحيوانــه المفضــل.

يوم الحيوانات



اليوم التاسع

صنع دمى حيوانات.. 2

قطــن،  الدمــى،  لصنــع  جرابــات  االدوات: 
عيــون، لبــاد الصــق .

وصــف النشــاط: يقــوم كل طفــل بصنــع 
وذلــك  لديــه،  المفضــل  للحيــوان  دميــة 
باســتخدام الجــراب. حيــث يقــوم بحشــيه 
وثــم  العينيــن  بوضــع  يقــوم  بالقطــن، 

. الحيــوان  اعضــاء  بصناعــة  يقــوم 
بعــد ان يقــوم كل طفــل بصناعــة الدميــه 
لحيوانــه المفضــل. يتــم الطلــب مــن جميع 
االطفــال بعمــل مســرحية مــن تاليفهــم 

عــن الحيوانــات 

الهدف من النشاط : 
تنمية مهارة الحوار بين االطفال . 	 
زيادة الثقة بالنفس .	 
التعبير عن الخيال من خال االبداع .	 

يوم الحيوانات



اليوم العاشر

نشاطات تفاعلية

عمل بوظة الفواكه.. 1

اعــواد،  االدوات: كريمــا، حليــب، كاســات باســتيك، 
فواكــه منوعــة .

وصــف النشــاط: يقــوم كل طفــل بتقطيــع الفاكهــه 
التــي يفضلهــا ثــم يقــوم بخفــق الكريمــا .

مــع  المقطعــة  الفاكهــه  بخلــط  يقــوم  ذلــك  بعــد 
الكريمــا ثــم ســكب الخليــط داخــل كاســة باســتيك 

. المجمــدة  داخــل  ووضعهــا  العــود  مــع 

الهدف من النشاط: 
بطريقــة 	  الســكين  اســتخدام  كيفيــة  تعلــم 

. صحيحــة
تقوية العضات الدقيقة.	 
ادخــال الفــرح و الســرور الــى الطفــل عنــد شــعوره 	 

بانجــاز عمــل بوظــة الفواكــه بمفــرده.



اليوم العاشر

 

تتبع المسار .. 2

االدوات: كرتون ملون .

ــاط: يقــوم االطفــال برســم رجــل  ــف النش وص
ــم يقومــون بقــص الرســمات  ــون ,ث علــى الكرت
, ثــم تلزيقهــم علــى االرض علــى شــكل مســار 

مــع تغييــر اتجــاه القدميــن .
ثــم يقــوم كل طفــل بانتظــار دوره للســير علــى 

المسار.

الهدف من النشاط : 
تعليم االتجاهات عن طريق اللعب .	 
تعلم االنتظار .	 

نشاطات تفاعلية



اليوم الحادي عشر

مســابقة نقــل حــب الحمــص مــن وعــاء . 1
الــى اخــر باســتخدام ملقــط صغيــر.

فارغيــن،  وعائيــن  حمــص،  حــب  االدوات: 
صغيــر. ملقــط 

مــن  فريقيــن  عمــل  يتــم  النشــاط:  وصــف 
االطفــال، فــي كل فريــق 5 اطفــال. يقــوم 
طفــل مــن كل فريــق بالمنافســة فــي نقــل 
حــب الحمــص مــن وعــاء الحمــص الــى الوعــاء 
باقــي  يقــوم  ان  علــى  تعبئتــه  و  الفــارغ 

. بالتشــجيع  الفريــق 

الهدف من النشاط: 
تشجيع روح المنافسة بين االطفال .

خلق جو من الفرح و السرور اثناء التشجيع.
تقوية العضات الدقيقة.

التآزر البصري الحركي.

تجارب علمية : تجربة نفخ البالون . 2

االدوات: خــل، بالــون، كربونــة، زجاجة باســتيك، 
محقان.

احضــار  الطفــل  مــن  يطلــب  النشــاط:  وصــف 

. زجاجــة مــاء فارغــة 
يقــوم بوضــع المحقــان علــى راس الزجاجــة , ثــم 

يضــع الطفــل خــل داخــل الزجاجــة .
بعــد ذلــك يتــم وضــع الكربونــة داخــل البالــون 

المحقــان. باســتخدام 
وضعــه  و  البالــون  بمســك  الطفــل  يقــوم  ثــم 

. الزجاجــة  فتحــة  علــى 
تتســاقط الكربونــة علــى الخــل ثــم تخــرج غــازات 

وهــذه الغــازات تعمــل علــى نفــخ البالــون .

علــى  الطفــل  تعــرف  النشــاط:  مــن  الهــدف 

. الغــاز  باســتخدام  البالــون  نفــخ  كيفيــة 

مالحظة : في االسفل , رابط تطبيق التجربة.

               https://youtu.be/5mCcFzcCIvE

انشطة تنافسية 
وتجارب علمية 



اليوم الثاني عشر

نقل الماء بالوعاء.. 1

االدوات: وعائين، كاسة، ماء .

وصــف النشــاط: يتــم احضــار وعائيــن، واحــد فــارغ 
واالخــر ممتلــئ بالماء.

يتــم عمــل فريقيــن مــن االطفــال، فــي كل فريــق 
10 اطفــال، حيــث يقــف االطفــال بشــكل افقــي 
وينتظــروا اطــاق صافــرة البدايــة. يقــوم الطفــل 
الممتلــئ  الوعــاء  مــن  الــكاس  بتعبئــة  االول 
وتمريــره مــن طفــل الخــر و يقــوم اخــر طفــل تصــل 
اليــه الكاســة الممتلئــة بتفريغهــا بالوعــاء الفــارغ 
وهكــذا حتــى يقــوم كل فريــق بتفريــغ الوعــاء 

الممتلــئ بالوعــاء الفــارغ.

الهدف من النشاط : 
تعزيز روح التعاون بين االطفال.

تعزيز روح المنافسة 
تعلــم الــروح الرياضيــة لاطفــال مــن خــال تقبــل 

الخســارة.
مرح وطاقة ايجابية من خال التشجيع

 

العاب مائية



اليوم الثاني عشر العاب مائية
نقل باللين ماء عن طريق الراس .. 2

االدوات : بالين ماء، سلتين .

بتعبئــة  االطفــال  يقــوم  النشــاط:  وصــف 
مــن  ســلتين  تعبئــة  و  بالمــاء،  الباليــن 

. ليــن لبا ا
يتــم تقســيم االطفــال الــى فريقيــن فــي كل 
فريــق ثاثــة اطفــال، حيــث كل فريــق يمتلــك 

ســلة ممتلئــة بباليــن المــاء وســلة فارغــة.
المــاء  بالونــة  بوضــع  االول  الطفــل  يقــوم 
بيــن راس اصدقائــه. ويســير الطفليــن وهمــا 
حتــى  برأســيهما  المــاء  ببالــون  ممســكين 
بالونــة  و وضــع  الفارغــة  الســلة  الــى  يصــا 

المــاء بهــا. 

الهدف من النشاط : 
التوازن .	 
تنمية مهارة العمل ضمن فريق .	 
التركيز في اداء النشاط .	 



اليوم الثالث عشر

اعادة تدوير: مرتبان زجاج.. 1

االدوات: مرتبــان زجــاج حجــم صغيــر، غــراء، بــرق، شــبر، 
شــمعة، شــكل قلــب مــن كرتــون .

: يقــوم كل طفــل بمســك مرتبــان  وصــف النشــاط 
ــان  زجاجــي صغيــر وتلزيــق شــكل القلــب علــى المرتب

مــن الخــارج .
ثم دهن المرتبان بالغراء.

ثم يقوم الطفل برش البرق على الغراء.
ثم يقوم الطفل بازالة شكل القلب عن المرتبان.

بشــكل  ربطهــا  و  المرتبــان  باعلــى  ثــم وضــع شــبرة 
. الطفــل  رغبــة  حســب  ببيونــة  او  وردة 

و اخيرا يضع الطفل شمعة داخل المرتبان.

الهدف من النشاط: 
بهــدف 	  اخــرى  مــره  ادوات  اســتخدام  اعــادة 

المــواد  اســتغال  الطفــل  يتعلــم  حيــث  الزينــة 
. زينــة  لصنــع  منهــا  واالســتفادة 

خلق جانب من االبداع لدى االطفال .	 

نشاطات ابداعية 



اليوم الثالث عشر
 

الكوب والكرة.. 2

االدوات: كاسات باستيك، كرة فلين.

وصــف النشــاط: يتــم وضــع كاســات باســتيك 
بجانــب  طاولــة  علــى   5 عــدد  بالمــاء  مملــوءة 

. البعــض  بعضهــا 
ثــم علــى الطفــل نقــل الكــره مــن كاســة الــى 

. الكــره  النفــخ علــى  اخــرى عــن طريــق 

الهــدف مــن النشــاط: تمريــن عضــات الفــم على 
النفــخ .



اليوم الرابع عشر

يوم الطبيعة . . 1

االدوات: يطلــب مــن الطفــل احضــار مابــس مــن 
الــوان الطبيعــة، حجــر، الــوان، اوراق شــجر بالــوان 

مختلفــة، الــوان مائيــة، ورق ابيــض

وصــف النشــاط: يقــوم كل طفــل بارتــداء لبــس 
مــن الــوان الطبيعــة مثــل : اخضــر و بنــي، ازرق ... .

عليــه  والرســم  حجــر  باحضــار  طفــل  كل  يقــوم 
.  ).. نحلــة، فراشــة   " الطبيعــة مثــل  )حيــوان مــن 

االبيــض  الــورق  علــى  الشــجر  اوراق  طباعــة 
المائيــة. االلــوان  باســتخدام 

الهدف من النشاط: 
التعرف على الطبيعة .	 
التعرف على الوان الطبيعة .	 

 

يوم الطبيعة



زراعة النباتات . 2

االدوات: قوارير زريعة صغيرة، نبتة، تراب .

وصــف النشــاط: يقــوم كل طفــل باختيــار النبتــه 
التــي يفضلهــا و يضــع تــراب داخــل القــوار ثــم 

يقــوم بزراعــة النبتــة الــذي قــام باختيارهــا .

الهدف من النشاط: 
خــال 	  مــن  بــاالرض  الطفــل  تعلــق  زيــادة 

الزراعــة.
التعرف على انواع النباتات.	 

اليوم الرابع عشر يوم الطبيعة



اليوم الخامس عشر

طبخ: مناقيش.. 1

االدوات: زعتــر، زيــت، ملــح، جبنــة بيضــة، 
طحيــن، صينية.

وصــف النشــاط: يقــوم االطفــال بدايــًة 
بالتعــاون لعمــل العجيــن.

العجيــن  قطعــة  طفــل  كل  يأخــذ 
يرغــب  مــا  عليهــا  ويضــع  بــه  الخاصــة 
مثــل " زيــت و زعتــر , جبنــة بيضــة , زيــت 

." ملــح  و 
ثم تقوم المعلمة بخبز العجين.

الهدف من النشاط: 
االستقالية في تحضير الطعام.	 
تعزيــز مهــارة االختيــار، حيــث يختــار 	 

كل طفــل مــا يرغــب مــن الطعــام.
 

انشطة جماعية



اليوم الخامس عشر
االطواق والكرسي.. 2

االدوات: اطواق دائرية، كراسي.

وصــف النشــاط: يتــم عمــل فريقيــن 
مــن االطفــال، مــن كل فريــق طفــل، 

ثــم تنطلــق صافــرة البدايــة.
علــى كل طفــل رمــي الطــوق علــى 
الكرســي  يصبــح  حيــث  الكرســي، 

الطــوق. داخــل 

الهدف من النشاط: 
تآزر بصري حركي.	 
تشجيع روح المنافسة بين االطفال.	 



اليوم السادس عشر

شد الحبل.. 1

االدوات: حبل عريض وماكن.

تقســيم  يتــم  النشــاط:  وصــف 
االطفــال الــى مجموعتيــن، حيــث كل 
مجموعــة تقــف عن طــرف حبل، يوضع 
الــذي  والفريــق  االرض،  علــى  عامــة 
يقطعهــا يكــون هــو الخاســر. تنطلــق 
صافــرة البدايــة وتبــدأ المنافســة بيــن 

الفريقيــن.

الهدف من النشاط:
علــى 	  الطــاب  تحفيــز  و  تنشــيط 

النشــاط  خــال  مــن  المشــاركة 
البدنــي.

و 	  للربــح  الطفــل  تقبــل  تعزيــز 
. ة ر لخســا ا

 

انشطة ترفيهية



اليوم السادس عشر
تجارب علمية.. 2

تجربة يطفو او ال يطفو.

االدوات: زجاجة فارغة كبيرة، ماء، ليمون عدد.

زجاجــة  باحضــار  الطفــل  يقــوم  النشــاط:  وصــف 
ــم يضــع بهــا  ــراس ث ــرة فارغــة مفتوحــة مــن ال كبي
مــاء. يســقط حبــة ليمــون كاملــة وياحــظ الطفــل 
قــاع  فــي  واســتقرت  تطفــو  لــن  الليمونــة  ان 

الزجاجــة.
لليمونــة  كامــل  غيــر  بتقشــير  الطفــل  يقــوم 
ويســقطها داخــل الزجاجــة وياحــظ بانهــا تطفــو 

الزجاجــة. نصــف  الــى 
كاملــة  الليمونــة  بتقشــير  الطفــل  يقــوم  ثــم 
واســقاطها داخــل الزجاجــة وياحــظ انهــا تطفــو 

الزجاجــة. ســطح  علــى 
ثــم احضــار بعــض االدوات مــن البيئــة مثــل: ممحاه، 
مبــراه، برغــي، قلــم رصــاص، وماحظــة اي االدوات 

ســتطفو، وايهــا لــن يطفو.
االوزان  ذو  االدوات  ان  الطفــل  يتعلــم  حيــث 
الزجاجــة  ســطح  علــى  تطفــو  ســوف  الخفيفــة 
واالدوات ذو االوزان الثقيلــة ســوف تســتقر فــي 

الزجاجــة. اســفل 

https://youtu.be/0d1L7iwQogs

الهدف من النشاط:  
التعرف على مفهوم الطفو.	 
تطفــو، 	  التــي  االدوات  استكشــاف 

تطفــو. ال  التــي  واالدوات 

توضيحــي  فيديــو  ارفــاق  تــم  مالحظــة: 
التجربــة. لتطبيــق 

انشطة تنافسية وتجارب علمية



اليوم السابع عشر

حمل كتب ووزن.. 1

االدوات: كتب ذو اوزان خفيفة.

وصف النشاط: يتم عمل فريقين من االطفال.
فــي كل فريــق 5 اطفــال حيــث تقف كل مجموعة 
علــى شــكل طابــور. يقــوم الفريــق باختيــار الطفــل 

االول الــذي ســوف يبــدأ.
حيــث يكــون طفــل مــن كل فريــق يضــع الطفــل 
كتــب عــدد 2 علــى راســه ويســير حتــى يصــل الــى 

الهــدف المتفــق عليــه.

الهدف من النشاط:
التوازن.	 
تعزيــز روح النقــاش و الحــوار مــع اعضــاء الفريــق 	 

الواحد.
 

انشطة ابتكارية 



اليوم السابع عشر
لعبة الليجو لتكوين االشكال الهندسية.. 2

االشــكال  عليهــا  بطاقــات  ليجــو،  االدوات: 
 " مثلــث  مســتطيل،  مربــع،  دائــرة،   " االساســية 
بطاقــات عليهــا رســومات بســيطة، مثــل: بيــت، 

 ".. ســيارة 

عمــل  الطفــل  مــن  يطلــب  النشــاط:  وصــف 
االشــكال االساســية باســتخدام الليجــو، حيــث 

بالبطاقــات. االســتعانة  يســتطيع 
يطلــب مــن الطفــل عمــل الرســومات باســتخدام 

الليجــو.

الهدف من النشاط:
تعلم االشكال الهندسية.	 
مــن 	  نمــط معيــن  تقليــد عمــل  علــى  القــدرة 

االشــكال.
 

لعبــة الكاســات حســب االلــوان، وضــع . 3
ــق. ــون مطاب ــرة ل كل كاس فــوق دائ

" احمــر،  لــون  االدوات: كاســات باســتيك 
اصفــر، اخضــر" كرتونــة علــى شــكل دائــرة 

لــون " احمــر، اصفــر، اخضــر".

ثاثــة  الطفــل  اعطــاء  يتــم  النشــاط:  وصــف 
منــه  ويطلــب  اصفــر"،   , اخضــر   , "احمــر  كاســات 

الدائــرة. لــون  مــع  كاس  كل  مطابقــة 
الهدف من النشاط:

القدرة على مطابقة االلوان.	 
التركيز.	 



اليوم الثامن عشر

اعادة تدوير زجاجة العصير.. 1

االدوات: زجاجــة عصيــر فارغــة، او زجاجــة مــاء ورد 
فارغــة، خيــط خيــش، غــراء، ورد اصطناعــي .

وصــف النشــاط: يقــوم الطفــل بدهــن الزجاجــة 
الفارغــة بالغــراء.

الزجاجــة  علــى  الخيــش  بلــف خيــط  يقــوم  ثــم 
يقــوم  ثــم  متقنــة  بطريقــة  جميعهــا،  الفارغــة 

الزجاجــة. داخــل  االصطناعــي  الــورد  بوضــع 
فتصبح مزهرية للزينة.

الهدف من النشاط: 
االستفادة من االدوات غير المستخدمة .	 
 تآزر بصري حركي .	 
تقوية العضات الدقيقة .	 

 

انشطة حرة



لعبة الذاكرة.. 2

االدوات: بطاقات متشابهة  لصور معينة.

علــى  الطفــل  امــام  يوضــع  النشــاط:  وصــف 
الطاولــة مجموعــة مــن البطاقــات العشــوائية.

حيــث يتــم ترتيــب البطاقــات المتشــابه للصــور 
بشــكل عشــوائي ويطلــب مــن الطفــل ايجــاد 

الصــورة المطابقــة لهــا.

الهدف من النشاط: 
تنمية الذاكرة لدى الطفل .	 

اليوم الثامن عشر



اليوم التاسع عشر

شخصيات الكرتون.. 1

رســمات  كرتــون،  لشــخصيات  لبــس  االدوات: 
ابيــض. ورق  الــوان،  كرتــون،  لشــخصيات 

اي  باختيــار  طفــل  كل  يقــوم  النشــاط:  وصــف 
ــداء  ــة هــو يفضلهــا، ويقــوم بارت شــخصية كرتوني

الشــخصية. هــذه  لبــس 
الكرتونيــة  الشــخصية  برســم  طفــل  كل  يقــوم 
الشــخصية  وضــع  خــال  مــن  لديــه  المفضلــة 

امامــه. الكرتونيــة 
احضــار العــاب لشــخصيات كرتــون مفضلــة لــكل 

طفل.
جعــل الطفــل يقــوم بتمثيــل دور الشــخصية 

اختارهــا. التــي  الكرتونيــة 

الهدف من النشاط:
ادخال البهجة والسرور.	 
االستقالية لدى الطفل.	 
تنمية مهارة االختيار.	 

 

مسرح الدمى 



فقرة الحكواتي.. 2

اســتضافة  يتــم  النشــاط:  وصــف 
حكواتيــة  جلســة  وعمــل  حكواتــي 
لاطفــال واالســتمتاع بســماع القصص 

. المعتــاد  عــن  مختلفــة  بطريقــة 

اليوم التاسع عشر



اليوم العشرين

فقرة طبيخ.. 1
حلوى الموز مع النوتيا.

االدوات: نوتيا، موز، اعواد.

وصــف النشــاط: يقــوم كل طفــل بتقطيــع 
المــوز ثــم غــرز االعــواد بالمــوز.

حــب  ورش  بالنوتيــا  المــوز  تغطيــس  ثــم 
عليهــا. قريــش 

ثم توضع في المجمدة.

اعداد الحلويات
الهدف من النشاط:

الحركيــة 	  المهــارات  وتنميــة  تحفيــز   .1
. الدقيقــة 

2. تعزيــز قــدرة الطفــل علــى اســتخدام 	 
. آمنــة  بطريقــة  )الســكين(   االدوات 

3. االعتماد على النفس .	 
4. شعور الطفل بالرضى واالنجاز .	 
5. تحفيــز قــدرة الطفــل علــى ربــط االمــور 	 

وتسلســل الخطــوات . 



اجراءات السالمة الخاصة 
بجائحة الكورونا )كوفيد-19(



للطفولــة  الفلســطيني  المعهــد  يقــدم 
خدمــات شــمولية فــي مجــال الطفولــة المبكــرة 
لاطفــال،  نشــطة  حركــة  ذلــك  ويســتدعي 
الصحــة  منظمــة  ان  حيــث  والطاقــم.  االهالــي 
العــدوى  انتشــار  وســائل  حــددت  العالميــة 
االســطح،  وعلــى  الــرذاذ  الجســدي،  بالتقــارب 
هــذه  للطفولــة  الفلســطيني  المعهــد  اتبــع 
االعتبــارات فــي تحديــد اجــراءات الســامة لكــم 

المعهــد. فــي  ويتحــرك  يتواجــد  مــن 
سياســات  مــع  وتحديثهــا  االجــراءات  تنســجم 
جامعــة  سياســة  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة 
النجــاح الوطنيــة وتعليمــات الهيئــات المعنيــة 

مقدمة: 

وطنيــا ودوليــا. جــاء تطويــر وتحديــث ارجــاءات 
الســامة فــي المعهــد الفلســطيني للطفولــة 
بعــد االطــاع علــى تجــارب مؤسســات شــبيهة 
فــي امريــكا وايرلنــدا وتــم تبنــي مجموعــة مــن 
مــع  تتناســب  التــي  واالجــراءات  الخطــوات 

الوضــع فــي فلســطين.
اقســام  مــن  قســم  لــكل  الخصوصيــة  بســبب 
العمــل فــي المعهــد وطبيعــة تقديــم الخدمــات 
وحركــة الطاقــم، االهالــي واالطفــال، تــم اعتمــاد 
اجــراءات عامــة للكعهــد ككل وايضــا اجــراءات 

ــكل قســم علــى حــدة. خاصــة ب



فتــرة  انتهــاء  بعــد  بالعمــل  المباشــرة  قبــل 
الحجــر

يتــم تعقيــم المعهــد ومرافقــه بشــكل دوري . 5
عنــد  او  المعهــد  مديــر  يرتــأي  مــا  حســب 

الســامة حــدوث خــرق واضــح الجــراءات 
عنــد . 6 مبدئــي  تقصــي  وتوثيــق  عمــل  يتــم 

دخــوال الطاقــم واالهالــي والــزوار )قيــاس 
عــن  معلومــات  وتســجيل  الحــرارة  درجــة 
مخالطــة(  وجــود  عــدم  مــن  والتاكــد  الشــخص 

السياسة العامة:
للطفولــة . 1 الفلســطيني  المعهــد  يلتــزم 

بتعليمــات الوقايــة الفرديــة كاســاس لحمايــة 
الطاقــم، االهالــي واالطفــال ويتــم مراقبــة 
االلتــزام بســلوكيات االمــان )ارتــداء الكمامــة، 
مســافة  علــى  واالابقــاء  االبيــدي  تعقيــم 

امنــة بيــن االفــراد( . 
المعهــد . 2 داخــل  االفــراد  حركــة  حصــر  يتــم 

ويحظــر  انجــازه  المــراد  والعمــل  بالغــرض 
وهــدف  ســبب  بــدون  والتجــول  التجمــع 

واضــح.
احتمــال . 3 او  اختــاط  حالــة  اي  توثيــق  يتــم 

لحجــر  الســريع  االجــراء  ويتخــذ  اختــاط 
المعنــي الشــخص 

افــراد الطاقــم بعمــل فحــص . 4 يقــوم جميــع 



االجراءات في اقسام المعهد:

      لضمــان ســامة االطفــال والتأكــد ان اقســام 
نقــل  مصــدر  تشــكل  ال  ومســتلزماته  المعهــد 
منظمــة  بروتوكــول  مــع  وانســجاما  للعــدوى، 
الصحــة  وزارة  وتعليمــات  العالميــة  الصحــة 
االجتماعيــة  التنميــة  ووزارة  الفلســطينية 
الفلســطيني  المعهــد  فــان  الفلســطينية، 
للطفولــة/ قســم روضــة المونتيســوري يتبنــى 

التاليــة: االجــراءات 
سامة المرافق:

تعقيــم مرافــق الروضــة يوميــا بعــد مغــادرة . 1
االطفــال.

عــدم دخــول االهــل الــى المرافــق وتســليم . 2
الطفــل واســتامه عنــد بــاب الروضــة )بــاب 

الخارجــي(. الســاحه 
الخارجييــن . 3 النشــاطات  منفــذي  التــزام 

الطاقــم. مثــل  الشــخصية  الســامة  باجــراءات 
للطفــل . 4 كافيــة  مســاحه  باعطــاء  االلتــزام 

حيــث ان كل مجموعــه ال تزيــد عــن 10 اطفــال.
مســاحة الصــف 60 م² لمجموعــة 20 طفــل . 5

فقــط.
معظــم االنشــطة ســتكون فــي المســاحات . 6

الخارجيــة فــي الهــواء الطلــق وكل مجموعــه 
مــن االطفــال لهــا موعــد مختلــف .

سامة الطاقم:
فحص حرارة يوميا عند الوصول الى المعهد.	 
الذاتيــة 	  الحمايــة  التــزام الطاقــم بســلوكيات 

فــي  النشــاطات  اثنــاء  الكمامــات  )لبــس 
كل  بعــد  االيــدي  تعقيــم  المغلقــة،  االماكــن 
ــه فيمــا  ــى المســافه االمن نشــاط, الحفــاظ عل

بينهــم(.
سامة االطفال:

الــى 	  االطفــال  وصــول  عنــد  الحــرارة  فحــص 
المغــادرة وعنــد  المعهــد 

الــى 	  الدخــول  عنــد  االطفــال  ايــدي  تعقيــم 
المغــادرة وعنــد  الروضــه، 

تعقيم االيدي بعد كل نشاط .	 
االكل 	  قبــل  والصابــون  بالمــاء  االيــدي  غســل 

االكل  وبعــد 
غسل االيدي بالماء والصابون بعد استخدام الحمام	 
عدم استقبال اي طفل لديه اعراض المرض.	 
عــدم تقديــم اي وجبــات طعــام لاطفــل فقــط 	 

مــن خــال االهــل 

قسم الروضة 



قسم العيادات
للحفاظ على سامة الجميع يتم اتباع االجراءات 

التالية )االهل(
درجــة 	  قيــاس  يتــم  المعهــد  الحضورالــى  عنــد 

االســتقبال. صالــة  الــى  الدخــول  قبــل  الحــرارة 
خــال 	  الواقيــة  والقفــازات  الكمامــة  ارتــداء  يتــم 

المعهــد. فــي  االهــل  تواجــد 
يقوم الطاقم بارتداء الكمامة خال العمل مع االطفال.	 
مــن المهــم قيــام االهــل بتهيئــة الطفــل للتغييــرات التــي 	 

ســيتم التعامــل بهــا داخــل المعهــد
يتم تعقيم المكان بعد تقديم الخدمة لكل طفل	 
حضور الطفل للمعهد يكون مع مرافق واحد فقط .	 
االلتزام بالمسافة المناسبة بين المراجعين والطاقم.	 
التجمعات للمراجعين ممنوعة.	 
او 	  التهــاب  مــن  يعانــي  طفــل  اي  احضــار  عــدم 

. رشــح  لديــه  او  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع 
اهمية احضار الجل الواقي والسبيرتو للطفل	 
التزام االهل بمكان االنتظار وعدم التنقل بين الطوابق.	 
التدخين ممنوع.	 

للحفاظ على سامة الجميع يتم اتباع االجراءات 
التالية )االخصائيين(

خــال 	  المســتخدمة  واالدوات  االثــاث  تخفيــف 
تنفيــذ الجلســة كالعــاب وغيرهــا داخــل المكتــب 

اخصائــي. لــكل 
خــال 	  المطلوبــة  االدوات  واســتخدام  تحضيــر 

فقــط. الجلســة 
التاكد من تعقيم ونظافة المكتب قبل وبعد الجلسة.	 
التاكد من اخذ حرارة الطفل قبل الدخول الى الجلسة.	 
ــداء الكمامــة والقفــازات الواقيــة خــال العمــل 	  ارت

مــع االطفــال ولقــاء االهــل.
ممكن ان تنفذ بعض الجلسات في الهواء الطلق.	 
الحرص على تهوية المكاتب.	 
شرح للطفل عن السامة العامة .	 
تذكيــر الطفــل ببدايــة كل لقــاء ونهايتــه باجــراءات 	 

الســامة ) تعقيــم اليديــن والمــكان والتباعــد فــي 
المســافة.....( احيانــا اليتذكــر بعــض االطفــال ذوي 
االحتيــاج الخــاص ممكــن نســاعدهم بالتذكيــر مــن 

خــال الصــور وغيرهــا مــن الوســائل.
عــدم اســتقبال اي طفــل يعانــي مــن التهــاب او 	 

ارتفــاع درجــة الحــرارة او لديــه رشــح.
اهمية احضار الجل الواقي والسبيرتو للطفل.	 



القسم ونظام الدوام : 
لاطفــال 	  كامــل  بشــكل  الــدوام  نظــام  تغييــر 

بحيــث انه تم تقســيم عــدد االطفال المتواجدين 
فــي مســاحة صــف واحــد الــى مســاحة صفيــن، 
وذلــك لتجنــب وجــود اكتظــاظ والحــرص علــى 
البيئــة الصفيــة فــي بدايــة  وجــود تباعــد فــي 
فتــرة جائحــة كورونــا وعندمــا ازدادا الوضــع ســوء 
تــم تحويــل نظــام الصفــوف الــى نظــام جلســات 

ــة لجميــع االطفــال .  فردي
تقديــم 	  وبعــد  قبــل  والمــكان  االدوات  تعقيــم 

. طفــل  لــكل  الخدمــات 
عــدم اســتقبال احــد داخــل القســم غيــر االطفــال 	 

والطاقــم  ويتــم اســتقبال االطفــال واســتامهم 
مــن اهاليهــم مــن منطقــة االســتقبال . 

منع التدخين داخل القسم .	 
كل 	  فــي  اساســي  بشــكل  المعقمــات  توفيــر 

. صفيــة  غرفــة 

قسم التأهيل
االطفال :

منطقــة 	  مــن  واســتامهم  االطفــال  اســتقبال 
االســتقبال مــن قبــل االخصائــي ويتــم قيــاس 
درجــة حرارتــه ، وايضــا يتــم عمــل نفــس االليــة عنــد 

المغــادرة.
يديــن 	  بغســل  يقومــوا  ان  االخصائييــن  توصيــة 

االطفــال وتعقيمهــا قبــل البــدء بيومهــم داخــل 
الصفــوف.

 التعقيم بعد كل نشاط واثناء االنشطة .	 
عــدم احضــار اي طفــل يعانــي مــن التهــاب او 	 

ارتفــاع درجــة الحــرارة او لديــه رشــح .
ــه فــي 	  عــدم احضــار اي طفــل يعمــل احــد والدي

مناطــق الداخــل المحتــل بشــكل يومي ومســتمر 
او مناطــق موبــوءة.

االلتــزام بمســافة امنــة بيــن الطفــل واالخصائــي 	 
وبيــن الطفــل واالطفــال االخريــن .



قسم التأهيل
الطاقم : 

العامــة 	  والســامة  الوقايــة  باجــراءات  االلتــزام 
وذلــك عــن طريــق االلتــزام بالكمامــة والتعقيــم 
المــكان  نظافــة  علــى  والحفــاظ  المســتمر 

واالدوات.
كل موظــف يتحمــل مســؤولية االبــاغ فــي حــال 	 

تمــت مخالطــة شــخص مصــاب اوعنــد الشــعور 
باعــراض.

االلتزام بالمسافة االمنة بين افراد الطاقم .	 
االمتناع عن التجمع في مساحة مغلقة .	 

االهل : 
قدومهــم 	  عنــد  االهــل  حــرارة  درجــة  قيــاس 

. للمعهــد 
التزام االهل بارتداء الكمامة .	 
عدم دخول االهل الى القسم .	 
االلتــزام بوجــود تباعــد ومراعــاة وجــود مســافة 	 

امنــة بيــن االشــخاص اثنــاء انتظارهــم الطفالهــم 
فــي منطقــة الريسيبشــن.

حــال 	  فــي  االبــاغ  مســؤولية  االهــل  يتحمــل 
تواجدهــم  او  مصابيــن  الشــخاص  مخالطتهــم 

. موبــوءة  اماكــن  فــي 



االدوات المطلوبة 
لتنفيذ االنشطة 



الكمية المطلوبة لمجموعة عدد الالطفال )20( االدوات لالعمال الفنية 

عدد  )20(  عيدان شواء رفيعة _ عريضة 

عدد )20(  عيدان بوظة  )حسب عدد االطفال (

عدد )20( ريشة لتلوين )ريشة لاللوان المائية (

عدد )1( مقص حجم صغير مناسب لالطفال

عدد 10  UHU الصق سائل

عدد )20(  UHU الصق جاف

عدد )20(  غراء علبة كبيرة الحجم 

علبة حجم كلبير  عدد )1( من كل لون   الوان غواش )االلوان مائية (جميع االلوان 

عدد )60( ازرار حجم وسط ملونة  

عدد )20(  مطاط )مغيط (لونه بني 

عدد )40( خرز عريض ملون 

عدد )20(  برق ملون كل علبة لون )احمر –زهر –ذهبي –اصفر – فضي – ازرق (

عدد )20(   اقالم رصاص

عدد )40( من كل حجم  عيون بالستك حجم كبير +حجم وسط+حجم صغير 

عدد)5(ربطات    A4 ) لباد ملون يكون مقطع )ربطة بتكون ملونة 

عدد )3(  الوان رسم على الوجه )علبة لجميع االوان (



الكمية المطلوبة لمجموعة عدد الالطفال )20( االدوات لالعمال الفنية 

عدد )3( طبة خيط خيش  

عدد )1(من كل لون    شبر ملون )زهري –ازرق –ا حمر – ابيض –اخضر – اصفر (

عدد )40(   شمع صغير شكل دائرة (

عدد)10(ربطات   A4 ) كرتون ملون مقطع   )ربطة كاملة

عدد)5(ربطات   كرتون ملون مقطع   )ربطة كاملة (

عدد )20( جرات فخار حجم صغير

عدد)5(من كل لون  كرنيش ملون )اصفر – برتقالي – احمر- اخضر – زهري – ازرق (

عدد )20( مغارف خشب صغيرة 

عدد)1(من كل لون خيط صوف طبب ملونة )احمر- اصفر- اسود – ابيض – بني – زهري

 



الكمية المطلوبة لمجموعة عدد الالطفال )20( االدوات الرياضية  لعمل مساباقات :

عدد )10( اطواق حجم صغير 

عدد )5( اكياس خيش للمسابقات  

عدد )20(  كاسات كرتون الوان مختلفة  

عدد )6(من كل لون  كاسات بالستك  مقوة لون )زهري و اصفر او ازق 

عدد )5(ربطات من كل حجم  باللين الوان مختلفة حجم  كبير وسط

عدد )6( قطع من االسفنج شكل مربع 

عدد )4( وعاء بالستك كل وعائين متماثلين ببلون

عدد )6( كرة فلين حجم صغير

عدد )1( براشوت ملون حجم كبير

عدد )3( كرة اسفنجية حجم صغير 

عدد )10( مصاص عريض 

عدد )10( كاسات بالستك شفاف  

عدد )4( ملقط حجم صغير

عدد )1( حب حمص

عدد )1(من كل شكل  ليجو اشكال مختلفة

عدد )2( حبل لعمل مسابقة شد الحبل 

عدد )1( من كل طول عيدان خشبية مختلفة االطوال لتثبيتها على االرض  

عدد )2( الصق شفاف عريض



الكمية المطلوبة لمجموعة عدد الالطفال )20( االدوات لعمل تجارب العلمية :

عدد )5( كربونة

عدد )3( خل

عدد )20( انبوب صغير لتجربة البركان

عدد )1(من كل لون  صبغة طعام بودرة )برتقالي – احمر (

عدد )10( مقحان حجم صغير 

عدد )20( نباتات صغيرة للزراعة +قواوير صغيرة +تراب +ادوات للزراعة مثل 
مجرود صغير



الكمية المطلوبة لمجموعة عدد الالطفال )20( االدوات لعمل الطبخ :

عدد )5( كريما بيضاء 

عدد )2( حليب سائل 

عدد )1( خميرة 

عدد )5( طحين 

عدد )1( زيت ذرة +زيت زيتون 

عدد )1( ملح 

عدد )1( سكر 

فواكة منوعة )اناناس- عنب- موز – تفاح (

عدد )4( معكرونة ملونة 

فليفلة ملونة 

عدد )3( ذرة 

عدد )20(حبة جزر 

عدد )5(حبة ليمون 

زعتر 

جبنة بيضة 



الكمية المطلوبة لمجموعة عدد الالطفال )20( االدوات لعمل الطبخ :

عدد )20(حبة موز 

عدد )2( نوتيال 

عدد )2( حب قريش 

عدد )20( مفرمة حجم صغير 

عدد )20( شوك بالسك

عدد )20( معالق بالسك 

عدد )20(من كل شكل  صحون بالستك شكل زبادي حجم صغير +بالستك مسطح 

عدد )20( سكينن للتقطيع

عدد )1( فرن

عدد )20( ورق زبدة مقطع
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