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هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
هـ ١٤٤٣دليل البيئة المادية.  /  وزارة التعليم .-  الرياض ، 

 ص ؛ ..سم ١٢٤

٦-٠٥٥-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- رياض االطفال - السعودية - ٢- التعليم - مناهج - السعودية   ١
كتب دراسية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٣٥٠٨ ٣٧٥٫٠٩٥٣١ ديوي 

١٤٤٣/٣٥٠٨ رقم اإليداع: 
٦-٠٥٥-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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شكر وتقدير٠٧

مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني٠٨

مقدمة دليل البيئة المادية ٠٩

١٢
القسم األول

مقدمة عن البيئة المادية التعليمية

٢٥
القسم الثاني

إرشادات التطبيق لألطفال الرضع والفطم
غار )من الميالد – 9 أشهر(٣١ ع الصِّ ضَّ البيئة المادية لألطفال الرُّ

لمحة نمائية٣١
بيانات تقاطع البيئة المادية مع معايير التعلم المبكر النمائية لألطفال )من الميالد  – 9 أشهر(٣٢
دليل المعلمة لتخطيط البيئة المادية التعليمية٣٦
ترتيب غرفة الصف٣٧
المواد والمعدات٤٣
استخدام المساحات واألدوات٤٦

البيئة المادية لألطفال الدارجين) 6-18 شهًرا(٤٨
لمحة نمائية٤٨
بيانات تقاطع البيئة المادية مع معايير التعلم المبكر النمائية لألطفال )٦ - ١٨ شهًرا(٤9
دليل المعلمة لتخطيط البيئة المادية التعليمية٥٢
ترتيب غرفة الصف٥٣
المواد والمعدات٥9
استخدام المساحات واألدوات٥١

البيئة المادية لألطفال الفطم) 1٥ - ٣6 شهًرا(٦٣
لمحة نمائية٦٣
بيانات تقاطع البيئة المادية والمعايير النمائية لألطفال الفطم )١٥ - ٣٦ شهًرا(٦٤
دليل المعلمة لتخطيط البيئة المادية التعليمية٦٧
ترتيب غرفة الصف٦٨
المواد والمعدات٧٤
استخدام المساحات واألدوات٧٥

٧٩
القسم الثالث

البيئة المادية ألطفال مرحلة الروضة )٣-4 سنوات(
لمحة نمائية٧9
م المبكر ألطفال مرحلة الروضة )عمر ٣ سنوات(٨٠ بيانات التقاطع البيئة المادية ومعايير التعلُّ
م المبكر ألطفال مرحلة الروضة )عمر ٤ سنوات(٨١ بيانات تقاطع البيئة المادية مع معايير التعلُّ
دليل المعلمة لتخطيط البيئة المادية التعليمية٨٧
ترتيب غرفة الصف٨٨
المواد والمعدات99
استخدام المكان والمواد١٠٣
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البيئة المادية مرحلة الروضة )4-6 سنوات(١٠٣
لمحة نمائية١٠٤
بيانات تقاطع البيئة المادية مع معايير التعلم المبكر النمائية لألطفال )عمر ٥ سنوات(١٠٥
بيانات تقاطع البيئة المادية مع معايير التعلم المبكر النمائية لألطفال )عمر ٦ سنوات(١٠٨
دليل المعلمة لتخطيط البيئة المادية التعليمية١١١
ترتيب غرفة الصف١١٣
المواد والمعدات١١9
استخدام المكان والمواد١٢٣

المراجع 1٢6
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تتقــدم وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لشــركة تطويــر للخدمــات 
الجزيــل  بالشــكر  الصغــار  األطفــال  لتعليــم  الوطنيــة  والجمعيــة  التعليميــة 

للمســاهمة فــي تأليــف هــذا الدليــل.

يســرنا أن نتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان، بالنيابــة عــن جميــع األطفــال الصغــار 
وأســرهم، إلــى كل التربويــات العامــالت فــي مجــال تعليــم الطفولــة المبكــرة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية لجهودهــم المباركــة فــي إنجــاح هــذا العمــل.

شكر وتقدير

شكر خاص
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الحمــد للــه رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد..

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )٢٠٣٠( والتــي ركــزت علــى مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة، وحرصــت علــى أن يحصــل كل طفــل ســعودي علــى فــرص التعليــم الجيــد وفــق 
خيــارات متنوعــة، وانطالقــًا مــن األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم المرتبطــة بتطويــر 
ــي إطــار المنهــج الوطنــي  المناهــج وأســاليب التعليــم والتقويــم، و باالســتناد إلــى وثيقَت
ومعاييــر التعليــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لألطفــال مــن الميــالد 
للخدمــات  تطويــر  شــركة  مــع  بالتعــاون  التعليــم  وزارة  قامــت  السادســة  ســن  وحتــى 
التعليميــة وبيــت الخبــرة الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار )NAEYC( ، علــى بنــاء 

أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي للمعلمــات فــي الحضانــات وريــاض األطفــال. 

ــادئ  ــم األساســي والمب ــات التعل ــى نظري ــي عل ــة للمنهــج الوطن ــة التطبيقي تســتند األدل
التوجيهيــة التــي تقــر بــأن األطفــال قــادرون علــى التعلــم، ومتفردون ويتطــورون بمعدالت 
مختلفــة، وأن التعلــم يحــدث عندمــا يشــارك األطفــال فــي اللعــب النشــط والهــادف 
خصوًصــا عندمــا يتــم تشــجيعهم علــى استكشــاف بيئتهــم بحّريــة. ومــن أهــم هــذه المبادئ 
التركيــز علــى التعلــم القائــم علــى االســتقصاء العلمــي الــذي يعتمــد علــى تطــور لعــب 
األطفــال واستكشــافهم الذاتــي وانتقــال معلمــات األطفــال مــن نهــج )التدريــس والتلقيــن 
المباشــر( إلــى نهــج التدريــس الــذي يتمحــور حــول الطفــل. ويتــم ذلــك فــي إطــار مبــادئ 
اإلســالم وثقافــة األســرة والمجتمــع حيــث تركــز األدلــة علــى شــراكة األســرة الفاعلــة فــي 

عمليــة التعلــم. وفيمــا يلــي تسلســل األدلــة وموضوعاتهــا:

األدلة التطبيقية للمنهج الوطني:
الدليل األساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهج الطفولة المبكرة لألطفال.  	
الدليل التطبيقي للبيئة المادية للحضانة والروضة.  	
الدليل التطبيقي لألسرة. 	
الدليل التطبيقي لمعيار نهج التعلم. 	
الدليل التطبيقي لمعيار التطور االجتماعي والعاطفي. 	
الدليل التطبيقي لمعيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة. 	
الدليل التطبيقي لمعيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة. 	
الدليل التطبيقي لمعياري الوطنية والدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية.  	
الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني. 	
دليل المعلمة التطبيقي لطرق واستراتيجيات التدريس. 	
الدليل التطبيقي لدور اإلدارة في تطبيق المنهج الوطني. 	
الدليل التطبيقي لتقويم طفل الحضانة والروضة. 	

 

مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني 
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الدليــل التطبيقــي للبيئــة الماديــة هــو الدليــل األول ضمــن سلســلة أدلــة المنهــج الوطنــي 
ــد معلمــات األطفــال مــن  ــز علــى تزوي ــات والــذي ُيعنــى بالتركي ــاض األطفــال والحضان لري

مرحلــة الميــالد حتــى ســن السادســة بمــا يلــي:

المعلومــات التــي يحتجنهــا لتخطيــط وبنــاء بيئــة تعليميــة فاعلــة تلبــي احتياجــات  	
األطفــال مــن مختلــف الفئــات العمريــة.

البيئــة  	 وتجهيــز  لتصميــم  الالزمــة  والمصــادر  األدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
التعليميــة والتــي تتضمــن تجهيزاتمراكــز التعلــم، واختيــار الوســائل والمصــادر الالزمــة 

لبنــاء خبــرات تعّلــم رفيعــة المســتوى لجميــع األطفــال.

ألهــم  موجــزة  لمحــة  يقــدم  منــه  األول  القســم  قســمين:  إلــى  الدليــل  هــذا  ينقســم 
االعتبــارات الالزمــة عنــد إنشــاء بيئــة ماديــة ألطفــال مرحلــة الحضانــة وريــاض األطفــال 

وأثرهــا فــي تعّلمهــم، مــع اإلشــادة بأهميــة اللعــب فــي نمــو األطفــال وتطورهــم. 
ــا لتصميــم البيئــات التعليميــة  بينمــا يقــّدم القســم الثانــي معلومــات ومصــادر أكثــر عمًق
الدليــل  يتناولهــا  التــي  العمريــة  الفئــات  مختلــف  مــن  األطفــال  احتياجــات  تلبــي  التــي 

كاآلتــي: مقســمة 

فئة الرضع الصغار )من الميالد - 9 أشهر(. 	
فئة الدارجين )٦ - ١٨ شهًرا(. 	
فئة الفطم )١٥-٣٦ شهًرا(. 	
فئة أطفال مرحلة الروضة )٣-٤ سنوات(. 	
فئة أطفال مرحلة الروضة )٤-٦ سنوات(. 	

ويتضمن المحتوى الذي يتناول كل فئة عمرية المحاور اآلتية:

نبذة نمائية حول كل فئة عمرية. 	
البيانــات التــي تبيــن تقاطــع معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة مــع عناصــر بيئــات التعلــم  	

الفعالــة.
إرشادات التخطيط للمعلمة وتشمل اآلتي:  	

اعتبارات الصحة والسالمة.	 

ترتيب غرفة الفصل لكل فئة عمرية.	 

األثاث والمعدات.	 

مراكز التعلم والمواد والموارد التعليمية الموصى بها.	 

مقدمة دليل البيئة المادية
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طريقة استخدام الدليل

 لالستفادة من الدليل يجب أن يصاحب استخدامك له الوثائق الست التالية:

بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة  	 الدليــل األساســي: 
لألطفــال مــن الميــالد - ٦ ســنوات.

إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد - ٦ سنوات. 	

معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد - ٣ سنوات. 	

معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال مــن ٣-٦  	
ســنوات.

  دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية من الميالد - ٣ سنوات. 	

 دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية من ٣-٦ سنوات. 	

ســتجدين أن هــذا الدليــل يشــير إلــى المراجــع الســابقة فــي كثيــر مــن المواطــن لذلــك 
ننصحــك أثنــاء االســتخدام باالطــالع علــى هــذه المراجــع وزيــارة الروابــط اإللكترونيــة حيثمــا 
وردت فيــه. كمــا يتضمــن الدليــل علــى عــدٍد مــن األيقونــات للمســاعدة علــى تتبــع وإيجــاد 
المعلومــات وســهولة الوصــول إلــى المصــادر العلميــة. كمــا تــم إدراج صــور توضيحيــة؛ 

لتقديــم المزيــد مــن الدعــم لفهــٍم أوضــح للمارســات وتطبيقاتهــا.

إرشادات للمعلمة
ربــط معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لألطفــال مــن الميــاد -٣ ســنوات( والتخطيــط 

لبيئــة الصــف 

تقــدم كل مــن وثيقــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لألطفــال )٠-٣ ســنوات( ووثيقــة 
يتعلمــه األطفــال  نبــذة تفصيليــة عمــا  النمائيــة )٣-٦ ســنوات(  المبكــر  التعلــم  معاييــر 
فــي ســبعة مجــاالت قياســية. ويمكنــك المســاعدة فــي تعزيــز تطــور األطفــال فــي تلــك 
المجــاالت الســبعة جميعهــا مــن خــالل التخطيــط للتجــارب وتوفيــر المــوارد والمــواد التــي 
تســاعد األطفــال علــى الوصــول إلــى أهــداف التعلــم المنشــودة. و إليــك مــا يمكنــك 

القيــام بــه: 

راجعــي معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة الخاصــة بالفئــة العمريــة التــي تدرســينها، باإلضافــة 

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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ــن يعملــون مــع األطفــال  ــار الذي ــار: "اســتراتيجيات للكب ــة كل معي ــى الخالصــة فــي نهاي إل
الصغــار” – ألن العديــد مــن هــذه االقتراحــات تتعلــق باســتخدام البيئــة الماديــة لدعــم 

التعلــم والنمــو.

 هل تعلمين؟ 

أن اللعــب هــو الوســيلة التــي يتعلــم األطفــال الصغــار مــن خالهــا، ودور المعلمــات 
آنــي  بشــكل  الممتــع وتســهيلها ودعمهــا  التعلــم  لعمليــة  التخطيــط  فــي  ينحصــر  ال 
فــي جميــع مراكــز  اللعــب  تشــجع  بيئــات  بإنشــاء  أيًضــا  يقومــون  أنهــم  بــل  فحســب، 
المحفــزة  المــواد  توفيــر  علــى  ويعملــون  المتعــددة  األنشــطة  ومجــاالت  التعلــم 
والجاذبــة لألطفــال، وبالرجــوع إلــى الدليــل األساســي لبنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق 
إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن عمــر الميــالد إلــى عمــر ســت ســنوات 
ســتتطور  ســنوات  ســت  عمــر  إلــى  الميــالد  مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  وإطــار 
ومفيــدة  مهمــة  وإرشــادات  معلومــات  يقدمــان  حيــث  بالممارســات  معرفتــك 
لالســتفادة مــن لعــب األطفــال الهــادف وتضميــن المنهــج القائــم علــى االســتقصاء 
لدعــم عمليــة التعلــم. لــذا عندمــا تبدئيــن بتخطيــط البيئــة الماديــة فــي الفصــل، عليــك 

المهمــة. الوثائــق  هــذه  مراجعــة 



١٢ ١٢دليل البيئة المادية | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

إلــى عمــر ســت  الميــالد  )مــن  لمرحلــة  تعليــم األطفــال  فــي  الناجحــة  المناهــج  ترتبــط 
ســنوات( ارتباًطــا وثيًقــا بعمليَتــي التعليــم و التقويــم وتعمــل علــى دمــج فــرص التعلــم فــي 
جميــع المجــاالت النمائيــة. فعندمــا يتــم دمــج المنهــج فــي مجــاالت المحتــوى المختلفــة، 
تندمــج أجــزاء متنوعــة مــن هــذا المحتــوى فــي كل نشــاط وفــي كل نهــٍج للتعلــم، ويحصــل 
كل طفــل علــى فرصتــه للتعامــل مــع المحتــوى بطــرق جديــدة. إن مثــل هــذا النــوع مــن 
المناهــج يتطلــب وجــود بيئــة مرنــة وجذابــة ومنظمــة وتعكــس رؤيتنا لألطفال كمشــاركين 

قادريــن فــي عمليــة التعلــم. 
)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال 

مــن الميــالد - ٦ ســنوات، ٨١٠٢،ص٠٦(.

السؤال: ما البيئة المادية التعليمية الجيدة لألطفال الصغار؟

الجــواب: وفًقــا للجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار )NAEYC(، توّفــر البرامــج ذات 
الجــودة العاليــة بيئــة ماديــة آمنــة وصحيــة، وتكــون عبــارة عــن بيئــات داخليــة وخارجيــة 
مناســبة تتــم صيانتهــا والمحافظــة عليهــا بشــكل جيــد ومســتمر. وتشــمل هــذه البيئــة 
المرافــق والمعــدات والمــواد لدعــم تعلــم وتطــور األطفــال و دعــم المعلمــات أيضــًا، 
حيــث إن للبيئــة المنظمــة والمجهــزة جيــدًا دورًا كبيــرًا فــي تســهيل عمليــة التعلــم وتوفيــر 

ــار المســتفيدين مــن البرنامــج. الراحــة والصحــة والســالمة لألطفــال والكب

.)NAEYC: ”The 10 NAEYC Program Standards”n.d(

يمكــن تقديــم ممارســات ذات 
مســاحات  فــي  عاليــة  جــودة 
أن  أن الننســى  يجــب  متنوعــة، ولكــن 
ترتيــب  وطريقــة  الماديــة  البيئــة 
المســاحة المكانيــة والمعــدات المتاحــة 
أو  الجيــدة  الرعايــة  تعمــل علــى تعزيــز 
البيئــة  تكــون  أن  يجــب  كمــا  تعرقلهــا. 
جذابــة ومريحــة للكبــار ولألطفــال علــى 
المنظمــة  الصــف  حــٍد ســواء، فغرفــة 
والمجهــزة  والمرّتبــة  جيــًدا  تنظيًمــا 
بشــكل مناســب تمنــح مقــّدم الرعايــة مزيــًدا مــن الوقــت لتحفيــز التفاعــالت الداعمــة مــع 

.)Community Playthings 2011( ”األطفال

مقدمة عن البيئة المادية التعليمية

القسم األول
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السؤال: كيف تؤثر البيئة المادية التعليمية على تعلم األطفال؟

الجــواب: ُيطَلــق علــى البيئــة الماديــة التعليميــة وصــف "المعلــم الثالــث” بعــد األبويــن 
بعــض  يلــي  تعلــم وتطــور األطفــال. وســنعرض فيمــا  والمعلمــة؛ فهــي تســاهم فــي 
الطــرق المهمــة التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى تعلــم األطفــال فــي غرفــة 
ــر المــوارد الالزمــة لهــا  ــة وتوفي ــة التعليمي ــة المادي ــم البيئ ــم تخطيــط وتنظي الصــف إذا ت

ــل:  ــى النحــو األمث عل

المــواد  	 التــي توفــر  اللعــب، فالبيئــات  يتعلــم األطفــال الصغــار أفضــل مــن خــالل 
نمائــي. لــكل فئــة عمريــة ولــكل مســتوى  التعلــم  التعلــم تدعــم  المالئمــة وخبــرات 

يتعلم األطفال الصغار باستخدام الحواس الخمس وخصوًصا األطفال الرضع  	

والفّطم. إن البيئات التي توفر فرًصا لالستكشاف الحسي من خالل حواس

الرؤية واللمس والشم والتذوق تدعم تطوير المفاهيم المبكر عند األطفال.
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الفــرص لألطفــال لســماع  	 العديــد مــن  بالمــواد المطبوعــة  الغنيــة  البيئــات  توفــر 
الكلمــات واســتخدامها ممــا يــؤدي لبنــاء األســاس لمهــارات اللغــة ومعرفــة القــراءة 

والكتابــة الالحقــة بمــا فــي ذلــك القــراءة وفهــم القــراءة والكتابــة والتحــدث.

تشــجع البيئــات التــي تحتــوي الكثيــر مــن المــواد المفتوحــة )متعــددة االســتخدامات(  	
األطفــال علــى االستكشــاف والمبــادرة وحــل المشــكالت والفضــول واإلبــداع و 

التــي تعتبــر جميعهــا مهــارات مهمــة لتطويــر مناهــج إيجابيــة للتعلــم.
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تتحســن مهــارات األطفــال الحركيــة المرتبطــة بالعضــالت الكبــرى والصغــرى وتصبــح  	
أكثــر تعقيــًدا مــع تطورهــم مــن مرحلــة الرضاعــة وصــواًل إلــى مرحلــة الروضــة )٤-٦ 
ســنوات(. إن الدعــم المقــدم لألطفــال لتنميــة مهاراتهــم مــن خــالل توفيــر مســاحات 
لممارســة  لهــم  الالزمــة  والمعــدات  المــواد  وتوفيــر  لالستكشــاف  لهــم  آمنــة 
ــٍم جيــدة فــي  المهــارات الجديــدة، يعتبــر مــن العناصــر األساســية المكّونــة لبيئــة تعّل

مرحلــة الطفولــة المبكــرة.

األطفــال  	 فــي مســاعدة  ــا  دوًرا مهمًّ تلعــب  أن  التعليميــة  الماديــة  للبيئــة  يمكــن 
مــن  العديــد  توفيــر  خــالل  مــن  والعاطفيــة  االجتماعيــة  مهاراتهــم  تطويــر  علــى 
الفــرص لهــم للتفاعــل مــع أقرانهــم ومــع الكبــار علــى حــٍد ســواء، وكذلــك مــن خــالل 
توفيــر المســاحات المكانيــة التــي يمكــن أن تدعــم االســتقاللية وتقلــل المشــكالت 

الســلوكية عنــد األطفــال.
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البيئة كمعلم ثالث

تصــف فلســفة ريجيــو إيميليــا البيئــة الماديــة بأنهــا البيئــة التــي يجــد الطفــل نفســه محاًطــا 

بثالثــة مــن "المعلميــن”، أو المشــجعين المناصريــن؛ المعلــم األول: هــو أحــد األبويــن 
الــذي يتولــى دور الشــريك الفاعــل والموّجــه فــي تعليــم الطفــل. المعلــم الثانــي: 
هــي معلمــة الصــف – قــد تكونــان معلمتيــن فــي بعــض األحيــان- فهــي تتولــى دور 
الباحــث الــذي يشــرك األطفــال عمــًدا فــي األعمــال الهادفــة وفــي المحادثــات الثريــة. 
أمــا المعلــم الثالــث: فهــو البيئــة المحيطــة بالطفــل التــي لــم ُتصمــم لتكــون وظيفيــة 
فحســب، وإنمــا لتكــون بيئــة جميلــة تعكــس تعلــم الطفــل. إن عالقــة الطفــل مــع 

الوالديــن والمعلمــة والبيئــة الماديــة المحيطــة هــي أســاس عمليــة التعلــم 

.)Biermeier, 2017(

الســؤال: مــا المكونــات الرئيســة للبيئــة الماديــة التعليميــة الجيــدة للتعليــم 
المبكــر؟

الجــواب: هنــاك ثالثــة أمــور يجــب مراعاتهــا عنــد إنشــاء البيئــة الماديــة التعليميــة اإليجابيــة 
ــا لألطفــال علــى مختلــف فئاتهــم العمريــة: والمالئمــة نمائيًّ

اختيار واستخدام األثاث المائم، بما في ذلك: 	

مالحظــة 	  مــن  الرعايــة  مقدمــوا  ليتمكــن  المنخفضــة  والطــاوالت  الرفــوف 
المــواد  إلــى  الوصــول  األطفــال  يســتطيع  ولكــي  أفضــل،  بشــكل  األطفــال 

مســتقل. بشــكل  واســتخدامها 

الكراســي المخصصــة لألطفــال وأماكــن الجلــوس األخرى الســتيعاب المســتوى 	 
النمائــي لألطفــال وأنمــاط التعلــم واالحتياجــات الفرديــة لــكل طفــل.
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التفكير في كيفية استغال المساحات المكانية وكيفية ترتيبها: 	

يجــب العمــل علــى إنشــاء مراكــز لتعزيــز المشــاركة والتفاعــل بيــن األطفــال مــن 
خــالل توفيــر مجموعــة مــن المــواد التعليميــة )المرتبطــة بجوانــب المحتــوى( والتــي 
تحفــز األطفــال علــى االستكشــاف وحــل المشــكالت وتســاعد فــي دعــم التفكيــر 
ــر المــواد والعــروض كلمــا تقــدم المنهــج،  ــه ينبغــي تغيي المفاهيمــي. وال ننســى أن
ومراعــاة أن تعكــس التغييــر فــي مجــاالت االهتمــام الجديــدة لألطفــال واألشــياء 

ــا. التــي يتعلمهــا األطفــال حاليًّ

التأكد من أن األطفال وأسرهم يشعرون بالترحيب وبانتمائهم لغرف الصف: 	

تذكــري: يحتــاج األطفــال إلــى رؤيــة أنفســهم فــي بيئــة التعلــم مــن خــالل الصــور 
الفوتوغرافيــة ومــن خــالل أعمالهــم الفنيــة وغيرهــا مــن األمــور التــي تمثــل هوياتهــم 

وثقافــة أســرهم. 

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال 
مــن الميــالد - ٦ ســنوات، ٢٠١٨ ،ص ٦٠(

إرشادات للمعلمة
فكري بما يلي عند قيامك بترتيب وتجهيز غرف الصف:

الــذي تعمليــن فيــه  	 المســاحة المكانيــة: يقصــد بهــا الجوانــب الماديــة للمــكان 
وتقضيــن معظــم وقتــك مــع األطفــال مثــل: مناطــق اللعــب فــي األماكــن المغلقــة 

والملعــب الخارجــي واألبــواب والنوافــذ والقاعــات، ... ومــا إلــى ذلــك.

البيئــة: وهــي طريقــة العيــش فــي المســاحة المكانيــة وإعــادة تخطيطهــا وتحديدهــا،  	
وتشــمل األثــاث والمواد. 

ــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج  )ورم، ٢٠٠٥. مقتبــس مــن الدليــل األساســي: بن
الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد - ٦ ســنوات، ٢٠١٨ ،ص٦٠(.

ضعي في االعتبار كل عناصر التخطيط ومن ثم اسألي نفسك: 

هل تشجع المساحات المكانية األطفال على العمًل مًعا؟ 	

هل هناك مساحة مكانية كافية تسمح لألطفال التنقل بحرية؟ 	

هــل يمكــن تحديــد مراكــز التعلــم بســهولة بشــكل يســمح لألطفــال باســتخدامها  	
بشــكل مســتقل؟

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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هل المساحات المكانية آمنة الستخدام األطفال؟ 	

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال 
مــن الميــالد وحتــى عمــر ٦ ســنوات، ٢٠١٨، ص ٦٠(.

إرشادات المعلمة
ــد  ــة والتــي يجــب مراعاتهــا عن تعــد صحــة وســالمة األطفــال مــن األمــور البالغــة األهمي
إنشــاء البيئــة الماديــة التعليميــة العاليــة الجــودة الخاصــة باألطفــال الصغــار، وقــد وضعــت 
الماديــة  للبيئــة  )NAEYC( تعريًفــا  الوطنيــة لتعليــم األطفــال الصغــار  الجمعيــة  معاييــر 
التعليميــة ووضعــت المبــادئ التوجيهيــة لتهيئــة البيئــات الماديــة الصحيــة علــى النحــو 

ــي: التال

ن الحماية المناســبة لألطفال  يجــب أن يضمــن البرنامــج صحــة األطفال وتغذيتهم وأن يؤمِّ
والموظفيــن مــن المــرض واإلصابــات؛ لينعــم األطفــال بالصحــة والعافيــة واألمــان لكــي 
ينمــو بطريقــة ســليمة. وعليــه فإنــه ينبغــي علــى البرامــج توفيــر البيئــة الصحيــة واآلمنــة 

لدعــم نمــو األطفــال بشــكل صحــي.

سؤال ما العناصر الواجب توفرها في البرنامج:

يجب أن يكون الكادر التعليمي حاصاًل على تدريب اإلسعافات األولية لألطفال. 	

يجب وضع الرضع بوضعّية االستلقاء على ظهورهم أثناء النوم. 	

لأليــدي  	 المنتظــم  بالغســيل  خاصــة  واضحــة  سياســات  البرنامــج  لــدى  تكــون  أن 
روتينــي. بشــكل  المنشــأة  فــي  األســطح  جميــع  وتعقيــم  وبتنظيــف 

أن تكــون لــدى البرنامــج خطــة واضحــة للتعامــل مــع األمــراض، بمــا فــي ذلــك آليــة  	
تحديــد فيمــا إذا كان الطفــل يحتــاج إلــى العــودة إلــى منزلــه وآليــة إبــالغ أســر األطفال 

بمــرض أطفالهــم.

تطبيق خطط األخالء بشكل دوري لضمان نجاحها. 	

يجــب أن يقــدم البرنامــج الوجبــات والوجبــات الخفيفــة المغذيــة ويجــب أن يتــم تحضيــر  	
الطعــام وحفظــه بطريقــة صحية ســليمة.

)NAEYC, ”The 10 NAEYC Program Standards” n.d(.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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أدوات المعلمة 

قائمة معايير التخطيط إلنشاء بيئة مادية تعليمية

ترتيب غرفة الصف  

ــم تــؤدي دوًرا بــارًزا فــي إيصــال رســالة لألطفــال  	 تذّكــري: إّن طريقــة تنظيــم بيئــة التعلُّ
لتوضيــح االســتخدامات والتوقعــات المرجــوة للمســاحة المكانيــة. كمــا يؤثــر تنظيــم 
ــل األطفــال بيــن األنشــطة، وعلــى  المســاحة الداخليــة لغرفــة الصــف فــي طريقــة تنقُّ

تلبيــة احتياجاتهــم، وعلــى مــدى التقــدم خــالل اليــوم بأســلوب فّعــال. 

ــم الداخليــة  	 وثمــة اعتبــارات ينبغــي مراعاتهــا عنــد التفكيــر فــي ترتيــب مســاحات التعلُّ
ــن أدنــاه:  والخارجيــة كمــا هــو مبيَّ

األمور اآلتية عندما تخططين للبيئة التعليمية الداخلية والخارجية:	 

توفير المساحة المكانية التي تناسب أعداد وأعمار األطفال في المجموعة. 	

توزيــع مراكــز التعلــم والمناطــق األخــرى؛ بحيــث تكــون هنــاك مناطــٌق مخصصــة  	
لألنشــطة الصاخبــة والهادئــة.

توزيــع مراكــز التعلــم بحيــث تكــون قريبــة للمــوارد الالزمــة )المســتودع ومصــادر  	
الميــاه والمقابــس الكهربائيــة، ... ومــا إلــى ذلــك(.

اختيــار موقــع مناطــق الرعايــة الروتينيــة، بحيــث يســهل الوصــول إليهــا، وتتمكــن  	
المعلمــات مــن مواصلــة اإلشــراف علــى جميــع األطفــال، وفــي الوقــت نفســه 

مســاعدة أطفــال بعينهــم فــي األعمــال الروتينيــة.

م. 	 يجب أن تكون هناك حدود واضحة لكل منطقة من مناطق اللعب والتعلُّ

ــل بســهولة  	 توزيــع األثــاث واألجهــزة والمعــدات؛ بحيــث تتيــح لألطفــال التنقُّ
داخــل مناطــق اللعــب.

األثاث واألجهزة والمعدات

تذكــري: أن حجــم األثــاث وجودتــه ووظائفــه يؤثــر علــى ســالمة األطفــال ويشــعرهم  	
التعليميــة  والمــواد  للمعــدات  الجيــد  واالختيــار  للفصــل.  واالنتمــاء  باالســتقاللية 
يســاعد األطفــال علــى متابعــة اهتماماتهــم وتطويــر المهــارات والمعــارف الجديــدة.

ت 
أدوا

المعلمة



٢٠ ٢٠دليل البيئة المادية | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

ضعــي فــي االعتبــار مــا يلــي أثنــاء التخطيــط لألثــاث والمعــدات والمــواد التــي  	
ستدرجينها في بيئة التعلم:  

يجب أن يكون األثاث: 	

 متيًنا وفي حالة جيدة. 	

سهل التنظيف والصيانة. 	

يكفي لعدد األطفال في المجموعة. 	

 مناسًبا للفئة العمرية في المجموعة. 	

يجب أن تكون الوسائل والمواد التعليمية: 	

 مناســبة مــن الناحيــة النمائيــة )صعبــة بمــا يكفــي ولكــن ليســت صعبــة للغايــة  	
أو تســبب اإلحبــاط(.

متنوعة تناسب الفروق الفردية وتوفر الخيارات لألطفال. 	

المشــاركة  	 وتدعــم  األطفــال  بيــن  النزاعــات  لمنــع  كافيــة؛  بكميــات  متوفــرة 
المناســبة.

شــيقة ومفتوحــة وتوفــر فرًصــا استكشــافيًة لألطفــال، ويمكــن اســتخدامها  	
بطــرق متنوعــة وفًقــا الهتمامــات وقــدرات كل طفــل.

استخدام المساحة المكانية

تذكــري: مــن المهــم معرفــة وتقييــم كيفيــة اســتخدام األطفــال للمســاحة المكانيــة؛  	
ألن ذلــك سيســاعدك علــى تحديــد الطريقــة المناســبة لدعــم مشــاركة األطفــال 
بالمــواد مــن خــالل مســاحتها المكانيــة، وكذلــك تحديــد جوانــب المســاحة التــي قــد 

تحــدُّ مــن المشــاركة أو تســبب مشــاكل ســلوكية بيــن األطفــال.

ضعــي فــي االعتبــار أمــوًرا يجــب مراعاتهــا عنــد تقييــم اســتخدام األطفــال للمســاحة  	
المكانيــة والمــواد:

سهولة وصول األطفال إلى المواد بأنفسهم. 	

وضع استراتيجيات لتجنب االزدحام في المناطق. 	
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ــا للوصــول إلــى مراكــز التعلــم )يجــب  	 تنظيــم الوقــت المخصــص لألطفــال يوميًّ
أن يتمكــن األطفــال مــن الوصــول إلــى مراكــز التعلــم لفتــرة طويلــة خــالل اليــوم(.

ية. 	 توفير الفرص لألطفال الختيار مراكز التعلم ومناطق اللعب بحرِّ

التقنيات المستخدمة لتقديم إرشادات حول االستخدام المناسب للمساحات  	
والمواد.

االعتبارات الثقافية

ــاء تواجدهــم  	 ــر أثن ــرام والتقدي ــه يجــب أن يشــعر كل طفــل وأســرته باالحت تذكــري: أن
فــي غــرف الصــف. بصفتــك معلمــًة يمكنــك القيــام بــدوٍر مهــمٍّ لضمــان احتــرام جميــع 

األطفــال وأســرهم أثنــاء تواجدهــم فــي مناطــق الصــف جميعهــا.

ضعــي فــي االعتبــار مــا يلــي أثنــاء قيامــك بتخطيــط البيئــة الماديــة التعليميــة بهــدف  	
تمثيــل واحتــرام لغــات وثقافــات جميــع األطفــال واألســر:

ثقافــَة األطفــال  	 المســتخدمة  المعروضــة والمــواد  المــواُد  تراعــي  أن  يجــب 
لغــات متعــددة. يتكلمــون  الذيــن 

ــب المــواد المعروضــة وغيرهــا مــن أدوات التواصــل باألســر مــن  	 يجــب أن ترحِّ
خلفيــات ثقافيــة متنوعــة )صــور األطفــال واألســر، والملصقــات الخاصــة باألســر 

المتنوعــة(.

يجــب أن يتــم إعــداد المــواد التعليميــة بشــكل يضمــن تمثيــل جميــع الفئــات  	
ــا فــي عــدد مــن األدوار )الكتــب، والملصقــات، واللعب، وأدوات  المتنوعــة ثقافيًّ

اللعــب الدرامــي(. 

ــا، وأن تكــون جميــع تجــارب التعلــم متاحــة  	 يجــب توفيــر مــواد مألوفــة ثقافيًّ
لجميــع األطفــال )اللعــب التمثيليــي، الطبــخ، القطــع األثريــة، ومــا شــابه ذلــك(.

يجب أن يتم احترام وتقدير تفضيالت األسر من خالل توفير المواد والتجارب. 	

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة 
لألطفــال مــن الميــالد -٦ ســنوات، ٢٠١٨، ص ٦٢-٦٣(.
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يجــب أن تعمــل المعلمــة علــى 
والتغييــر  االســتمراية  موازنــة 
فمثــاًل،  التعلــم،  مراكــز  داخــل 
منطقــة  أثــاث  تغييــر  للمعلمــة  يمكــن 
اللعــب اإليهامــي خــالل الســنة بهــدف 
إلهــام األطفــال وإرشــادهم الســتخدام 
طــرق مختلفــة يعملــون بهــا، وإعطائهم 
المختلفــة.  العناصــر  لتجربــة  الفرصــة 

ومــع ذلــك، وبرغــم هــذه التغييــرات إال أنهــا يجــب أن تبقــى متصلــة بالهــدف الرئيــس 

للتعلــم. فــي هــذه الحالــة يمكــن لألطفــال صنــع معنــى لعالمهــم مــن خــالل لعــب األدوار 

والحوار المفتوح”. 

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال 

مــن الميــالد -٦ ســنوات، ص٦٣(.

 هل تعلمين؟ 

خمــس قواعــد أساســية فــي تصميــم بيئة التعلــم المبكر 

يجــب أن يتــم تصميــم المســاحات المكانيــة التعليميــة الفعالــة لألطفــال الصغــار علــى 
أســاس مــا نعرفــه عــن كيــف يتعلــم األطفــال الصغــار ومــاذا يتعلمــون، ولكــي تلبــي 
التفكيــر  يمكنــك  الصغــار،  باألطفــال  الخاصــة  التعلــم  وأنمــاط  الفريــدة  االحتياجــات 
 باألســس الخمســة اآلتيــة عنــد قيامــك بإنشــاء بيئــات التعلــم الماديــة لألطفــال الصغــار 

  من الميالد - ٦ سنوات(.
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ي م الحسِّ القاعدة األولى: التعلُّ

نعلــم جميعنــا أن األطفــال الصغــار يســتخدمون جميــع حواســهم للتعلــم وفهــم المعنــى منــذ 
الميــالد. وتعتبــر المــواد التــي تجــذب األطفــال وتناســب قدرتهــم علــى استكشــاف المشــاهد 
واألصــوات والمالمــس والروائــح واألذواق إضافــاٍت مهمــة فــي غــرف الصــف الخاصــة باألطفــال 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. كذلــك فــإن توفيــر الفــرص للعــب الحســي - بــدًءا مــن غــرف صفــوف 

ــم علــى االســتقصاء. ــا مــن المنهــج القائ ــر جــزًءا مهمًّ األطفــال الرضــع - يعتب

القاعدة الثانية: الحركة

يتحــرك األطفــال الصغــار بشــكل مســتمر، ولكــن هــذا ليــس فقــط بســبب رغبتهــم بالحركــة وإنما ألنه 
نابــع مــن رغبتهــم فــي التعلــم مــن خــالل الحركــة. فــي حقيقــة األمــر، يســتعين األطفــال بحركتهــم 
للتعلــم. ولكــي ندعــم هــذا التعلــم، ينبغــي علينــا توفيــر المســاحات المكانيــة المناســبة لهــم إضافــة 
إلــى المعــدات المناســبة لمســاعدتهم علــى التــدرب وصقــل مهاراتهــم الحركيــة الكبيــرة الجديــدة 

مــع ضــرورة توفيــر كميــة كبيــرة مــن المــواد واألدوات؛ لتحســين مهاراتهــم الحركيــة الصغيــرة.

القاعدة الثالثة: الخيال

يصقــل األطفــال الصغــار طــرق التعلــم الخاصــة بهــم بمــا فــي ذلــك الفضــول والمبــادرة والمثابــرة 
ــاج األطفــال  ــة فــي غــرف الصــف. كمــا يحت ــداع وحــل المشــكالت مــن خــالل التجــارب اليومي واإلب
للوصــول إلــى تجربــة المــواد المفتوحــة )دائمــة االســتخدام( مقابــل األلعــاب التــي ُتســتخدم لمــرة 
واحــدة، باإلضافــة إلــى التجــارب التــي تركــز علــى الطريقــة أكثــر مــن تركيزهــا علــى المنتــج بحــد ذاتــه. 
تذكــري: أن زيــادة التشــويش البصــري أو زيــادة الفوضــى فــي غــرف الصــف قــد يقيــد خيــال الطفــل.

القاعدة الرابعة: الطبيعة

ــا مــن تجربــة التعلــم الخاصــة بــه، وفــي  إن تواصــل الطفــل مــع الطبيعــة المحيطــة بــه يعتبــر جــزًءا مهمًّ
حقيقــة األمــر فــإن نهــج اللعــب القائــم علــى الطبيعــة، والــذي يدمــج التعليــم المبكــر فــي مرحلــة 
الطفولــة مــع التعليــم المــادي القائــم علــى البيئــة، ُيَعــدُّ نهًجــا ناشــًئا وحديــث العهــد تــم اتباعــه 
علــى الصعيــد العالمــي. ويمكــن القــول بــأن غــرف الصــف التــي تربــط األنشــطة الداخليــة باألنشــطة 
الخارجيــة والتــي تــدرج عــدًدا مــن العناصــر الطبيعيــة فــي اللعــب إضافــة إلــى العنايــة )مثــل: رعايــة 
الحيوانــات والنباتــات( هــي فصــول تحقــق جوانــب مهمــة مــن بيئــات التعلــم ذات الجــودة العاليــة.

القاعدة الخامسة: التعاطف

يعتبــر التفكيــر بمعتقداتــك ومواقفــك تجــاه األطفــال وتعلمهــم ركيــزة أساســية فــي التعليــم. ومــن 
منطلــق هــذا التأمــل الذاتــي فــي الطفولــة ومــا يمكــن لألطفــال القيــام بــه ســيكون بمقــدورك 
تعلــم كيفيــة تصميــم المســاحات المكانيــة المالئمــة لتعلمهــم. وللقيــام بذلــك، يمكنــك البــدء مــن 
خــالل النظــر إلــى المســاحات المكانيــة مــن منظــور الطفــل، وجعــل تلــك المســاحات متمركــزة حــول 

الطفــل وهــذا ســُيظهر تقديــرك للتجــارب الفرديــة لــكل طفــل .

.)Tyler & Remenschneider, 2017(
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إرشادات للمعلمة 
نظرة من خالل أعين الوالدين

الوالــدان يســعيان إللحــاق أطفالهــم ببرنامــٍج تحفيــزيٍّ يســتجيب الحتياجاتهــم الفرديــة 
ويقــوم علــى إدارتــه طاقــم مؤهــل يهتــم برعايــة أطفالهــم ويلبــي تلــك اإلحتياجــات. لذلــك 
فــإن الوالديــن يرغبــان بضمــان البيئــة الصحيــة واآلمنــة ألطفالهــم فــي أي مرحلــة عمريــة. 
وبنــاًء عليــه نعــرض لــك فيمــا يلــي بعــض األمــور التــي قــد يرغــب الوالــدان بوجودهــا فــي 

البيئــة الماديــة التعليميــة العاليــة الجــودة حيــث يتواجــد أطفالهــم:

األطفــال  	 رؤيــة  الرعايــة  مقــدم  يســتطيع  بحيــث  مصممــة  المرافــق  تكــون  أن 
عليهــم. واإلشــراف  ومتابعتهــم 

أن تحتــوي غــرف الصــف علــى مــواد التأثيــث الضروريــة كمغاســل لغســل اليديــن  	
ة األطفــال، ... ومــا إلــى ذلــك. وكراســي األطفــال والجــداول وأســرَّ

األطفــال  	 ألعمــار  المناســبة  والمعــدات  المــواد  علــى  الصــف  غــرف  تحتــوي  أن 
جيــدة. حالــة  وفــي  وآمنــة  نظيفــة  تكــون  أن  ويجــب  وقدراتهــم  ومهاراتهــم 

 يجــب أن تكــون مناطــق اللعــب فــي الهــواء الطلــق مســورة بســياج أو بالحواجــز  	
الطبيعيــة التــي تمنــع خــروج األطفــال إلــى الشــارع وغيرهــا مــن المخاطــر.

أن تكــون غــرف الصفــوف مــزّودة بحقيبــة اإلســعافات األوليــة وطفايــات الحريــق  	
وأجهــزة اإلنــذار مــن الحريــق، ويجــب أن توفــر معــدات الســالمة األخــرى بشــكل 

يسهل الوصول إليه. 

 

  

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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نظرة عامة إلى بيئات األطفال من الميالد إلى ٣ سنوات
الســؤال: مــا االعتبــارات الواجــب مراعاتهــا عنــد إنشــاء البيئــات التعليميــة التــي تدعــم 

ــع والُفُطــم؟ ضَّ تعّلــم الرُّ

تلبــي  التــي  التعليميــة  الماديــة  البيئــة  تخطيــط  عنــد  يلــي  مــا  مراعــاة  يجــب  الجــواب: 
والفّطــم: الرّضــع  احتياجــات 

السامة: 	

تذكــري، أن الســالمة تعتبــر مــن أهــم مقومــات البيئــة الماديــة التعليميــة، فالبيئــة اآلمنــة 
ــن األطفــال مــن الحركــة بحّريــة الستكشــاف مــا حولهــم. لــذا احرصــي علــى أن تكــون  تمكِّ
البيئــة المحيطــة بهــم آمنــة، وتحتــوي علــى مــواد مناســبة ألعمارهــم، وتتيــح لهــم حريــة 
االستكشــاف. فالبيئــة اآلمنــة تمّكــن المعلمــات مــن قضــاء وقــت أقــل فــي اإلشــراف 

ومزيــد مــن الوقــت فــي التفاعــل وتمنــح األطفــال فًرًصــا كبيــرة لالستكشــاف.

ضعــي فــي االعتبــار األمــور اآلتيــة الخاصــة بالســالمة تســتنيرين بهــا ويجــب مراعاتهــا أثنــاء 
قيامــك بتخطيــط البيئــة الماديــة التعليميــة للرّضــع والفّطــم: 

ا مصنوعة من مواد غير ضارة 	  تجهيزات مالئمة نمائيًّ

أرضيات مانعة لالنزالق. 	 

رفوًفا قوية وأشياء وتركيبات ذات زوايا غير حادة.	 

درجات يصعد أطفال الُفُطم عليها للوصول إلى طاولة تغيير الحفاضات.	 

الصحة: 	

تذكــري أن الصحــة تعتبــر مــن المقومــات األساســية الواجــب مراعاتهــا عنــد تقديــم الرعايــة 
للرّضــع والفّطــم. لــذا فــإن توفيــر البيئــة الجيــدة والمالئمــة يقلــل مــن احتماليــة تعــرض 

الكبــار واألطفــال للمــرض والعــدوى.

إرشادات التطبيق لألطفال الرضع والفطم

القسم الثاني
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ــط  ــاء قيامــك بتخطي ــي يجــب مراعاتهــا أثن ــة الت ــار بعــض األمــور الصحي ضعــي فــي االعتب
البيئــة الماديــة التعليميــة للرّضــع والفّطــم وهــي علــى النحــو التالــي: 

يجــب فصــل منطقــة الحمامــات ومنطقــة تغييــر الحفاضــات عــن أماكــن تحضيــر 	 
الطعــام وتناولــه.

المحافظة على نظافة جميع األماكن باستمرار. 	 

توفر المياه؛ ليتمكن األطفال ومقدمي الرعاية من غسل أيديهم.	 

أن تكــون األســطح ســهلة التنظيــف ومناســبة لجميــع األنشــطة فــي المنطقــة 	 
المحــددة )مثــل: الجــدران واألرضيــات واألثــاث واأللعــاب(.

مصــادر التدفئــة والتكييــف واإلضــاءة والتهويــة وأجهــزة الصــوت تخضــع لصيانــة 	 
جيدة.

الراحة: 	

ا مــن الهــدوء ويقلــل التوتــر  تذكــري أن وجــود مســاحة مكانيــة مريحــة وهادئــة يخلــق جــوًّ
واإلجهــاد علــى األطفــال والمعلمــات علــى حــدٍّ ســواء. وتؤثــر زيــادة التوتــر واســتمراريتها 
ســلًبا علــى نمــو الدمــاغ الصحــي للرّضــع والفّطــم. وهنــاك عــدة وســائل لزيــادة الراحــة فــي 
غــرف الصــف مثــل: الحــد مــن انتشــار الفوضــى واســتخدام العــروض الجذابــة وتوظيــف 

الطبيعــة فــي البيئــة التعليميــة.

 ضعــي فــي االعتبــار أمــورًا تســتنيرين بهــا ويجــب مراعاتهــا أثنــاء قيامــك بتخطيــط البيئــة 
الماديــة التعليميــة الهادئــة والمريحــة للرّضــع والفّطــم وهــي علــى النحــو التالــي: 

الطيــف 	  إضــاءة  بمواصفــات  إضــاءة طبيعيــة ومصابيــح  توفيــر مصابيــح ذات 
الســاطعة.  الفلورســينت  مــن مصابيــح  بــداًل  الكامــل 

توفير التهوية الجيدة والنقية. 	 

توفير األرضيات والسجاد المصممة المتصاص الضجيج. 	 

توفير وسائد ومخدات ناعمة، ومقاعد أرضية صحية؛ لجلوس الكبار عليها. 	 

انسجام ألوان األثاث والتجهيزات والمعدات الهادئة والطبيعية. 	 
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الماءمة: 	

تذكــري, أن البيئــة المالئمــة هــي البيئــة التــي يتمكــن فيهــا األطفــال والمعلمــات مــن رؤيــة 
وإيجــاد المــواد والوصــول إليهــا، وكلمــا كانــت الرؤيــة والمســارات فــي الصــف واضحــة، 
ــا وراحــًة. كمــا يجــب تصنيــف المــواد الموجــودة بالفصــل  أصبحــت حركــة الطفــل أكثرأماًن
بطريقــة منطقيــة ألن الرّضــع والفّطــم ال يســتطيعون قــراءة مســميات المــواد، وبالتالــي 

فهــم بحاجــة إلشــارات بصريــة ترشــدهم حــول طريقــة ترتيــب المــواد.

ضعــي فــي االعتبــار ثالثــة مجــاالت تســتنيرين بهــا ويجــب مراعاتهــا أثنــاء ترتيــب ووضــع 
األثــاث فــي غرفــة الصــف لتحســين المالءمــة:

ومنطقــة 	  الغســيل  ومنطقــة  /اإلطعــام  اإلرضــاع  منطقــة  تكــون  أن  يجــب 
تغييــر الحفاضــات نظيفــة علــى الــدوام ومالئمــة مــن حيــث األســطح الســهلة 
ــاء والتــي يمكــن  التنظيــف والمعــدات التــي تقلــل مــن عمليــات الرفــع واإلنحن

الوصــول إليهــا بســهولة.

ا فــي إنشــاء الصفــوف المالئمــة، ولذلــك 	  تلعــب األرفــف والمخــازن دوًرا أساســيًّ
إمكانيــة  لتحســين  والمغلقــة  المفتوحــة  المخــازن  وجــود  مــن  التأكــد  عليــك 

وصــول األطفــال للمــواد التــي يريدونهــا بســهولة.

ــراه األطفــال 	  ــى غرفــة الصــف ومعلومــات األســر هــي أول مــا ي إن المدخــل إل
وأســرهم عنــد دخولهــم وآخــر مــا يرونــه عنــد مغادرتهــم للفصــل فــي نهايــة 
اليــوم، لذلــك فــإن األســر تشــعر بالترحيــب عندمــا يكــون المدخــل مرتًبــا وجذاًبــا 
األطفــال  تخــص  التــي  المهمــة  المعلومــات  فيــه  وتوجــد  المعالــم  وواضــح 
وأســرهم. عندمــا يشــعر األبــوان أن غرفــة الصــف ترّحــب بهــم وبأبنائهــم فإنهــم 
ــرة االنفصــال  ــا فت ــح أيًض يســتطيعون التواصــل مــع المعلمــات بســهولة وتصب

عليهــم وعلــى أبنائهــم ســهلة. 

المرونة: 	

تذكــري, أن اختيــارك للمعــدات التــي تتيــح نوًعــا من المرونة في كيفية ومكان اســتخدامها 
يســاعدك علــى تقليــل األثــاث والمعــدات التــي تحتاجينهــا، وهــذا بحــد ذاتــه يعتبــر مكســًبا 
عندمــا تعمليــن فــي األماكــن صغيــرة المســاحة، وينبغــي عليــك التأكــد مــن إمكانيــة وضــع 
الرّضــع والفّطــم علــى شــكل دائــرة مفتوحــة تســتطيعين مــن خاللهــا رؤيتهــم جميًعــا 
ويســتطيع جميعهــم رؤيتــك بغــّض النظــر عــن حجــم المــكان المتــاح. وهــذا يوفــر أقصــى 
درجــات المرونــة ويتيــح لألطفــال التنقــل بســهولة بيــن المناطــق واستكشــافها بــكل ُيســر 

واســتقاللية.
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ضعــي, فــي االعتبــار أمــوًرا تســتنيرين بهــا ويجــب مراعاتهــا أثنــاء قيامــك بالتخطيــط إلنشــاء 
بيئــة ماديــة تعليميــة مريحــة للرضــع والفطــم وهــي: 

مثــل: 	  األغــراض  المتعــددة  الــوزن  الخفيفــة  المحمولــة  المعــدات  اختــاري 
اللعــب. وأنشــطة  والرســم  لــألكل  تســتخدم  التــي  الطــاوالت 

ــل التــي يمكــن تعديلهــا مــع تقــدم األطفــال 	  ــة للتعدي ــاري المعــدات القابل اخت
بالســن.

اختــاري المعــدات المحمولــة التــي يمكــن أن تصبــح مضاعفــة )أكثــر مــن قطعــة( 	 
ووحــدات  متحركــة  منخفضــة  )أرفــف  الحــدود  بنــاء  فــي  منهــا  واالســتفادة 

تخزيــن(.

الحركة:  	

ــر الحركــة مــن أهــم الطــرق التــي يتعلــم مــن خاللهــا الرضــع والفطــم فهــم  تذكــري, تعتب
بحاجــة لبيئــة يســتطيعون مــن خاللهــا التطــور والنمــو والتــدرب علــى اســتخدام المهــارات 
ــا بســيًطا. ويســتخدم الرضــع والفطــم أجســادهم بشــكل كامــل  التــي تتطلــب جهــًدا عضليًّ

فــي استكشــاف العالــم مــن حولهــم.

ــز اللعــب واالستكشــاف  ــم بعــض المعــدات فــي الصــف لتحفي ــار تقدي ضعــي فــي االعتب
ــد قيامــك  ــرة، وثمــة أمــور تســتنيرين بهــا ويجــب مراعاتهــا عن باســتخدام العضــالت الكبي

بالتخطيــط لبيئــة ماديــة تعليميــة تعــزز الحركــة، منهــا: 

اســتخدام المنحــدرات والــدرج ومســابح الكــرات واألرصفــة المنخفضــة إلنشــاء 	 
التنــوع ووجهــات  بيئــة متعــددة المســتويات، فالمســتويات المختلفــة تعــزز 

النظــر المختلفــة وتمنــح الرضــع والفطــم فرًصــا أكبــر للحركــة.

 اســتخدام أســطح لهــا مالمــس مختلفــة؛ لتعزيــز االستكشــاف الحســي عنــد 	 
الرضــع والفطــم.

اســتخدام معــدات ثابتــة فــي الصــف، مثــل: معــدات التســلق والتزحلــق؛ وذلــك 	 
لتشــجيع األطفــال علــى اللعــب التعاونــي مــع أقرانهــم.

االختيار:  	

تذكــري, أنــك تســتطيعين دعــم تعلــم ونمــو الرضــع والفطــم بنجــاح مــن خــالل تقديــم 
بمتابعــة  لألطفــال  تســمح  فالخيــارات  اليــوم.  خــالل  لهــم  االختيــار  فــرص  مــن  العديــد 
اهتماماتهــم والتغلــب علــى الصعــاب التــي قــد تواجههــم. ويمكــن للمســاحة المكانيــة 
التــي توّفرينهــا فــي غرفــة الصــف دعــم جــودة البرنامــج مــن خــالل التحفيــز والموازنــة بيــن 
الراحــة والمصاعــب؛ بحيــث يمكــن لألطفــال "تخطــي حدودهــم” والتوســع بهــا كلٌّ بحســب 

اهتماماتــه وقدرتــه علــى االختيــار المناســب. 
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المــكان  واســتخدام  األطفــال  أنشــطة  حــول  المالحظــات  إجــراء  االعتبــار  فــي  ضعــي 
لتســتنيري بقراراتــك حــول كيفيــة ترتيــب المســاحة المكانيــة وتقديــم المــواد التــي تشــجع 
األطفــال علــى االختيــار. ثمــة أمــور تســتنيرين بهــا ويجــب مراعاتهــا عنــد قيامــك بالتخطيــط 

ــار لــدى الرضــع والفّطــم، منهــا:  ــة تعليميــة؛ تعــزز االختي لبيئــة مادي

أنشــئي مناطًقــا مختلفــة فــي الفصــل تحتــوي علــى أنشــطة ومعــدات وأشــياء 	 
ذات قوامــات ومالمــس مختلفــة.

تضميــن مناطــق مخصصــة ألنشــطة المجموعــات الصغيــرة والكبيــرة ومناطــق 	 
للعــب الهــادئ ومســاحات تســمح باللعــب الفوضــوي الحــر 

)Community Playthings 2011(

ــع والُفُطــم منــذ  الســؤال: كيــف تتغيــر البيئــة الماديــة التعليميــة المثاليــة لألطفــال الرضَّ
الميــالد وحتــى الثالثــة مــن العمــر؟

ــع والُفُطــم لتعكــس  ضَّ الجــواب: يجــب أن تتطــور البيئــة الماديــة بتطــور ونمــو األطفــال الرُّ
التغيــرات، ويجــب أن تكــون مصّممــة وفًقــا لهــذا الغــرض. ونعــرض فيمــا يلي اإلطــار الزمني 

لمــا يجــب أن تكــون عليــه البيئــات التعليميــة خــالل مرحلــة الرضاعــة والفطــام 

.)Luckenbill, Subramaniam,& Thompson 2019(

اإلطار الزمني 

من المياد وحتى تسعة أشهر:
تكون البيئات بسيطة ومريحة لألطفال:

يكون المكان خالًيا من الفوضى، ويتضمن مساحة لالستكشاف واالختيار.	 
تتضمن المواد المتاحة الدمى واألشياء التي تشجع على اللعب بها باأليدي واالستكشاف الحّسي.	 

من ثمانية أشهر وحتى ثمانية عشر شهًرا:
تكون البيئات آمنة وتحفز على االستكشاف:

يتم إعداد المكان بحيث يستطيع الطفل الحركة والتنقل بنفسه، ويجب تضمين مراكز لالهتمامات المختلفة.	 

تكون المواد متنوعة وتوفر العديد من الفرص لالختيار واالستكشافات الفردية. 	 

من عمر خمسة عشر شهًرا وحتى ستة وثاثين شهًرا :
 تقدم البيئات فرًصا أكثر تعقيًدا لألطفال لاستكشاف والتفاعل مع اآلخرين:

يتــم تقســيم المــكان تبًعــا لمجــاالت االهتمــام، وتكــون مصممــة لتشــجيع األحــداث واللعــب التمثيلــي 	 
والبحــث فــي األفــكار والمفاهيــم والتفاعــل مــع اآلخريــن.

ــه 	  ــام ب ــر مجموعتيــن مــن المــواد وجميعهــا تشــجع األطفــال علــى فهــم مــا يمكنهــم القي يتــم توفي
باســتخدام أجســامهم وكيــف تجــري األمــور مــن حولهــم.
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الســؤال: مــا الــذي يمكــن للمعلمــة القيــام بــه إلعــداد وتهيئــة البيئــات التعليميــة 
ــع والُفُطــم؟ ضَّ التــي تدعــم تعلــم األطفــال الرُّ

الجــواب: يجــب علــى المعلمــات القيــام بالتعديــالت الالزمــة على البيئة الماديــة التعليمية 
للتماشــي مــع نمــو وتطــور مهــارات األطفــال. ونعــرض فيمــا يلــي اإلطــار الزمنــي للــدور 
الــذي يمكــن أن تلعبــه المعلمــة واألمــور األساســية الواجــب مراعاتهــا عنــد تصميــم البيئــة 

الماديــة لألطفــال فــي مرحلــة الرضاعــة والفطــام 

.)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019(

اإلطار الزمني 

من المياد وحتى تسعة أشهر:

إنشاء البيئات التفاعلية والتي تقدم الرعاية لألطفال:

يجب أن تحقق المساحة المكانية والمواد توازًنا بين األمان والتحدي.	 
يتــم تصنيــف المــواد فــي مجموعــات لتشــجيع أنمــاٍط معينــة للعــب، بمــا فــي ذلــك اللعــب الهــادئ 	 

واللعــب الحســي واللعــب النشــط

من عمر ستة أشهر وحتى ثمانية عشر شهًرا:

إنشاء البيئات اآلمنة والتي تحفز على االستكشاف:

يتــم إعــداد المــكان بحيــث يحقــق الســالمة ويســتوعب اهتمامــات األطفــال وقدرتهــم علــى التنقــل 	 
الستكشــاف البيئــة مــن حولهــم.

تشــجع المــواد المســتخدمة علــى االستكشــاف و”البحــث” فــي كيفيــة عمــل األشــياء، باإلضافــة إلــى 	 
المــواد التمثيليــة للعــب الدرامــي ومهــارات المســاعدة الذاتيــة. 

من خمسةعشر شهًرا وحتى ستة وثاثين شهًرا:

إنشاء البيئات التي ُتشرك األطفال في التجارب الجديدة وتساعدهم على استكشاف التفاعات مع اآلخرين:

المساحات التي تتضمن اهتمامات األطفال في التصميم والمتوقع تواجدها في البيئة الصفية. 	 
يتــم تغييــر المــواد فــي المرحلــة العمريــة )١٥-٣٦( شــهًرا؛ لتعكــس نمــو اللغــة والمهــارات االجتماعيــة 	 

عنــد األطفــال.
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ع  ضَّ البيئة المادية لألطفال الرُّ
غار )من الميالد – 9 أشهر( الصِّ

لمحة نمائية

السؤال: ما طبيعة األطفال الرَضع الصغار؟

الجواب: نعرض فيما يلي لمحة نمائية حول األطفال الرَضع الصغار من ٠ – 9 أشهر. 

إرشادات المعلمة 

هناك أمور مهمة يجب وضعها في االعتبار عن الرضع الصغار: 

ا سريًعا لألطفال. 	 تشهد هذه الفترة نموًّ

ُيعد األمان العاطفي حاجة رئيسة للتعلم والتطور.  	

ا. 	 ُتعد العالقات مع الكبار الذي يتولون رعاية الطفل أمًرا مهمًّ

ــع توقعاتهــم، وتنمــو لديهــم الثقــة فــي كيفيــة التعامــل مــع العالــم مــن  	 ضَّ يطــور الرُّ
ــا  حولهــم, حيــث إن رعايــة البالغيــن لهــم فــي بيئــات آمنــة ومحفــزة ُيعــد أمــًرا ضرورًي

لتحقيــق هــذا التطــور.

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد - ٣ سنوات، ٢٠١٨.ص١١(

ضيــع الــذي لــم َيحــُب  يحتــاج الرَّ
فــي  باألمــان  للشــعور  بعــد 
الثقــة  وإلــى  بــه،  المحيطــة  البيئــة 
لــه.  الرعايــة  يقدمــون  الذيــن  بالنــاس 
لذلــك عندمــا تقوميــن بإعــداد البيئــة 
وتهيئتهــا  الصغــار  ــع  ضَّ للرُّ التعليميــة 

فعليك مراعاة اآلتي: 

عــدد  يكــون  أن  المستحســن  مــن 
الطعــام،  وتنــاول  الحفاضــات،  تغييــر  مناطــق  تهيئــة  وينبغــي  قليــاًل.  والكبــار  األطفــال 
والنــوم واللعــب وتصميمهــا؛ بحيــث يســمح بالتواصــل الهــادئ والشــخصي فيمــا بيــن 
ــرة لالهتمــام مــن  ــع الصغار-عــادة- إلــى األماكــن المثي ضَّ ضيــع. يتــم أخــذ الرُّ ــة والرَّ الحاضن
ــار.  ــون أن يحملهــم الكب ــع الصغــار يحبُّ ضَّ البيئــة التعليميــة أو يتــم إحضــار األشــياء لهــم. الرُّ
يجــب أن تتيــح البيئــة التعليميــة وتســّهل عمليــة التواصــل بيــن الحاضنــة والطفــل، وأن 

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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ــم  تكــون وجًهــا لوجــه. ُتعــدُّ أنشــطة المراقبــة واالستكشــاف باأليــدي والفــم أنشــطة تعلُّ
ــع كثيــًرا مــن الوقــت فــي النظــر إلــى األســقف  ضَّ ــع الصغــار. يمضــي الرُّ ضَّ بــارزة لــدى الرُّ
ــع الصغــار تحريــك أجســامهم عندمــا يكونــون  ضَّ والجــدران ومصابيــح اإلنــارة. ويحــب الرُّ

إســفنجية متماســكة” مســتلقين علــى ســطح محمــي بطبقــة 

.)Lally & Stewart 1990, 26(

ــع  ضَّ الســؤال: كيــف يمكــن للبيئــة الماديــة فــي الفصــل دعــم التعّلــم والنمــو لفئــة الرُّ
غــار )٠-٩ أشــهر(؟ الصِّ

ــع والُفُطــم دليــاًل لمــا  ضَّ الجــواب: تقــدم معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لألطفــال الرُّ
يتعلمــه األطفــال الرضــع الصغــار، ونعــرض فيمــا يلــي نقاًطــا تخــص كل معيــار مــع اقتراحــات 

حــول كيــف يمكــن للبيئــة الماديــة فــي صفــك أن تدعــم تعلــم ونمــو األطفــال.

أدوات المعلمة 
بيانــات تقاطــع البيئــة الماديــة مــع معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لألطفــال مــن الميالد 

- 9 أشــهر(

م المعيار األول: ُنُهج التعلُّ
 

البيئة المادية التعليميةمؤشر المعيار 

يستخدم الطفل حواسه الستكشاف األشياء. 	

يصر الطفل على تجريب األشياء عدة مرات. 	
 توفيــر مجموعــة مــن المــواد الحســية، منهــا: ألعــاب  	

الخشخيشــات،  المتحركــة،  األجســام  الســيارات، 
ذلــك. ماشــابه  أو  اللينــة  األشــياء 

باســتخدام  	 تســمح  التــي  والدمــى  المــواد  توفيــر 
األشــياء  لجعــل  المقبــض  ســحب  مثــل:  األيــدي 

. تســقط

ت 
أدوا

المعلمة
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إرشادات للمعلمة 
م حول معيار ُنُهج التعلُّ

ا  ــا منظًمــا ومرًنــا فــي الوقــت نفســه، فاألطفــال ينمــون نمــوًّ أنشــئي عمــاًل اعتيادًيــا روتينيًّ
ســليًما بفضــل االنتظــام ومعرفــة مــا هــو متوقــع منهــم.

المعيار الثاني: التطور االجتماعي العاطفي

البيئة المادية التعليميةمؤشر المعيار 

ُيظهــر الطفــل تفضيــاًل لمقدمــي الرعايــة المألوفيــن  	
ــا(. وينشــئ انتباهــًا مشــتركًا  لــه )ويســّمى ذلــك تعلًق

مــع الكبــار المألوفيــن لــه.

ُيظهر الطفل وعًيا بخصائصه وتفضيالته الفردية. 	

يجــب أن يتوفــر فــي المــكان أثــاًث ومعــدات ألعمــال  	

تقديــم الرعايــة مثــل: تغييــر الحفاضــات واإلطعــام؛ 

حيــث تعتبــر هــذه األعمــال الروتينيــة فرصــة مناســبة 

عالقــات  إلقامــة  األساســيين  الرعايــة  لمقدمــي 

دافئــة مــع األطفــال الرضــع.

يجــب أن يحتــوي المــكان علــى مــواد وأشــياء تدعــم  	

إحســاس األطفــال بذاتهــم مثــل: المرايا لكــي يتمكنوا 

ــة  ــى وجوههــم، ومســاحة مفتوحــة آمن مــن النظــر إل

للنظــر إلــى اليديــن والقدميــن أثنــاء تحريكهــم.

إرشادات للمعلمة
حول معيار التطور االجتماعي العاطفي 

ــاء الشــعور باألمــان والراحــة مــن خــالل بنــاء عالقــة طيبــة مــع األطفــال  ســاعدي فــي بن
ــة ومرحــة ومتطــورة. ــة آمن ــي احتياجاتهــم؛ بهــدف إيجــاد بيئ وأســرهم وتلب

تكليــف إحــدى الحاضنــات لتكــون هــي الحاضنــة الرئيســة، وهــذا يــؤدي إلــى بنــاء الثقــة 
بينهــا وبيــن األطفــال.

ت 
شادا

إر
للمعلمة

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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المعيار الثالث: تطور اللغة والتواصل والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة

البيئة المادية التعليميةمؤشر المعيار 

كالم  	 علــى  ا  ردًّ األصــوات  بإصــدار  األدوار  يتبــادل 
إليــه. يتحــدث  كبيــر  شــخص 

ُيبــدي الطفــل اهتماًمــا بالكتــب والمــواد المطبوعــة،  	
ــا بهــا. ويصبــح معنيًّ

ينقل شيًئا ما من مكان آلخر؛ ويتالعب به بيديه. 	

رتبــي األثــاث والمعــدات المســتخدمة فــي األعمــال  	
الروتينيــة، مثــل: أعمــال تبديــل الحفاضــات لتســهيل 
الفــردي مــع األطفــال؛ حيــث إن الحديــث  التواصــل 
مــع الطفــل أثنــاء األعمــال الروتينــة واألنشــطة يعــزز 

بنــاء األســاس لتطويــر اللغــة. 

وّفــري لألطفــال عــدًدا مــن الكتــب المصــورة المكتبية  	
ــًرا  ــع مناطــق الفصــل، واقرئيهــا عليهــم كثي فــي جمي
الكلمــات،  لــم يفهمــوا  لــو  اليــوم حتــى  علــى مــدار 
فــإن القــراءة علــى مســامع األطفــال تبنــي األســاس 

ــم الالحــق. للتعل

اإلمســاك  	 ســهلة  بســيطة  مــواد  لألطفــال  وّفــري 
التقــاط  عمليــة  ألن  )خشخيشــات(  مثــل:  باليــد، 
المهــارات  تطويــر  علــى  تعمــل  وتركهــا  األشــياء 

الكتابــة. أدوات  الســتخدام  الالزمــة  المبكــرة 

 إرشادات للمعلمة
حول معيار اللغة والتواصل والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة

 اســتخدام أعمــال الرعايــة اليوميــة مــع الصغــار بوصفهــا فرصــًة لتعزيــز اللغــة المنطوقــة 
بتبــادل الحديــث معهــم فــي أثنــاء تغييــر حفاظاتهــم، واالســتجابة لمناغاتهــم واألصــوات 
التــي يصدرونهــا. وتذكــري أنَّ األطفــال يحبــون االســتماع إلــى طريقــة حديــث "أموميــة”، 

أي تشــبه طريقــة حديــث األم مــع طفلهــا بنبــرة غنائيــة.

المعيار الرابع : العمليات المعرفية والمعلومات العامة

البيئة المادية التعليميةمؤشر المعيار 

يالحظ الناس واألشياء عندما تتحرك ضمن الفراغ  	
أو المكان.

يقوم الطفل بأعمال بسيطة ليتسبب في حدوث  	
األشياء.

يستكشف الفروقات واالختالفات بين األشياء. 	

وّفري لألطفال مساحات مفتوحة آمنة تمكنهم  	
من تحريك أجسادهم في المكان والتدحرج 

والتأرجح والزحف الحًقا )الوعي المكاني(.

وّفري لألطفال المواد التي تمكنهم من مالحظة  	
العالقة السببية )ركل الهاتف يجعله يتحرك، وهز 

الخشخيشة يجعلها تصدر صوًتا(.

وّفري لألطفال مجموعة من االشياء اآلمنة  	
التي تستجيب للضغط الستكشافها؛ حيث إن 

تلك األشياء ُتغير صوتها وشكلها عندما يضغط 
الطفل عليها.

ت 
أدوا

المعلمة
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إرشادات للمعلمة
 حول معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة 

ــم واستكشــاف بيئتهــم، وراقبــي الطفــل بعنايــة  الحظــي ُطــرق األطفــال الصغــار فــي التعلُّ
وهــو يتفّحــص شــيًئا أو ســلوًكا مــا، ثــم تأملــي العالقــات والروابــط التــي ربمــا يقــوم الطفــل 

بإنشائها.

المعيار السابع: الصحة والتطور البدني

البيئة المادية التعليميةمؤشر المعيار 

األشــياء  	 إلــى  للوصــول  ويديــه  عينيــه  بيــن  ينســق 
بحمــاس. واستكشــافها  والتقاطهــا 

نظيفــة  	 مفتوحــة  أرضيــة  مســاحة  لألطفــال  وّفــري 
البدنيــة  األنشــطة  بممارســة  لهــم  تســمح  وآمنــة 
والزحــف  التدحــرج  مثــل:  الحــركات  واستكشــاف 

بالمســاعدة. والجلــوس 

ــة ليقومــوا بمســكها  	 ــري لألطفــال األشــياء اآلمن وّف
واللعــب بهــا.

وّفــري لألطفــال مجموعــة مــن األشــياء اآلمنــة التــي  	
تلــك  إن  حيــث  الستكشــافها؛  للضغــط  تســتجيب 
األشــياء ُتغيــر صوتهــا وشــكلها عندمــا يضغــط الطفــل 

عليهــا.

إرشادات للمعلمات
حول معيار الصحة والتطور البدني

متيقظيــن،  يكونــون  عندمــا  المفتوحــة  لألماكــن  بالتعــّرض  ــع  ضَّ الرُّ لألطفــال  اســمحي 
كاالســتلقاء علــى بطانيــة علــى األرض أو فــي الهــواء الطلــق علــى العشــب فــي مــكان 

ظليــل.

 إرشادات للمعلمة
هــل تريديــن معرفــة المزيــد حــول معاييــر التعلــم المبكر النمائية وكيف يمكنها مســاعدتك 
ــر؟ اســتعيني بورقــة عمــل رقــم )٢(  ــى المعايي ــم القائمــة عل ــات التعل فــي التخطيــط لبيئ
"المســح البيئــي " الخاصــة بــكل معيــار - )دليــل المعلمــة لتطبيــق معاييــر التعلــم المبكــر 

النمائيــة مــن الميــالد -٣ ســنوات(. 

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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دليل المعلمة لتخطيط البيئة 
المادية التعليمية

الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــيَّ اإللمــام بــه عنــد التخطيــط إلنشــاء البيئــات الخاصــة 
بالرضــع الصغــار )٠-٩ أشــهر(؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي األمــور األساســية الواجــب مراعاتهــا عنــد التخطيــط إلنشــاء 
البيئــات الخاصــة بالرضــع الصغــار مــن الميــالد -9أشــهر(.

إرشادات للمعلمة 
قبل البدء تذكري : 

 أن البيئــة المثاليــة الخاصــة بالرضــع الصغــار مــن الميــالد -9 أشــهر( يحــب أن تكــون  	
بســيطة وهادئــة. 

يجــب أن ينصــّب اهتمامــك علــى تحقيــق متطلبــات الصحــة والســالمة وعلــى تطبيــق  	
أفضــل الممارســات بالمقــام األول. 

 أدوات المعلمة 
أفضل الممارسات في سياسات الصحة والسامة 

ا االممارسات المائمة نمائيًّ الممارسات غير المائمة نمائيًّ

والســالمة  	 الصحــة  إجــراءات  الرعايــة  مــات  مقدِّ بــع  تتَّ
بمــا فــي ذلــك طــرق غســل اليديــن بالطريقــة المناســبة 
انتشــار  مــن  للحــد  العامــة  االحتياطــات  أيًضــا  ويتبعــن 

المعديــة. األمــراض 

تــم وضــع إجــراءات صحيــة مكتوبــة بوضــوح ومحــددة  	
مقدمــات  لمســاعدة   ) اعتيــاديٍّ )روتيــٍن  مهمــة  لــكل 
كامــل  بشــكل  اإلجــراءات  اتبــاع  تذكــر  علــى  الرعايــة 

ومتســق.

شــروط  	 علــى  بنــاًء  وتجهيــزه  المــكان  تخصيــص  يتــم 
خــاٍل مــن  الجــدران بطــالء  )ُتطلــى  الصحــة والســالمة 
الرصــاص ويكــون الســجاد واألرضيــات ســهل التنظيــف، 
عــن منطقــة  الحفاضــات  تغييــر  ويتــم فصــل منطقــة 
فــي  التنظيــف  مســتلزمات  تخزيــن  ويتــم  الطعــام، 

واضحــة(. مســتودعات 

ــم يوجــه  	 يتــم وضــع الرضــع علــى ظهورهــم للنــوم مــا ل
ــك. ــر ذل الطبيــب بغي

ال تتــم كتابــة السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالمرافــق  	
الصحيــة وهــي غيــر واضحــة. نتيجــة لذلــك فــإن مقدمات 
ــن أو الخطــوات األساســية  ــة ينســين غســل اليدي الرعاي
ة األطفــال  األخــرى فــي تغييــر الحفاضــات وتنظيــف أســرَّ
وتنظيــف  الطعــام  مــع  والتعامــل  اللعــب  ومناطــق 

مناطــق إعــداد الطعــام.

مــات الرعايــة علــى الشــروط واإلجــراءات  	 ال تحافــظ مقدِّ
الصحيــة.

المســاحة غيــر منظمــة لتعزيــز الصحــة والســالمة )وال  	
يتــم وضــع اإلمــدادات - بمــا فــي ذلــك المطّهــرات فــي 
أماكــن مخصصــة بعيــًدا عــن متنــاول األطفــال، لذلــك 
تجــد أن مقدمــات الرعايــة يملــن إلــى تركهــا علــى طاولــة 

الحفاضــات(.

مؤسســي  	 طابــع  لهــا  ولكــن  وآمنــة  نظيفــة  البيئــة 
. معقــم

تقــوم مقدمــات الرعايــة بوضــع األطفــال الرضــع فــي  	
أي وضــع يبــدو أنــه يجعــل األطفــال ســعداء أو يجعلهــم 

ينامــون بشــكل أســرع.

)Copple & Bredekamp 2008, 88-89(. 
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 ترتيب غرفة الصف

الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــيَّ فعلــه عنــد التخطيــط لترتيــب غرفــة الصــف الخاصــة 
بالرضــع الصغــار؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض النصائــح واألدوات المفيــدة فــي التخطيــط لترتيــب 
غرفــة الصــف الخاصــة بالرضــع الصغــار. 

أدوات المعلمة 
قائمــة معاييــر الجــودة الخاصــة بمســاحات الفصــول لألطفــال الرضــع مــن الميــاد -٩ 

أشهر( 

اسألي نفسك هل يتضمن غرفة صّفي اآلتي: 

منطقة النوم ؟ 	

ت 
أدوا

المعلمة
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منطقة تغيير الحفاضات ؟ 	

منطقة الطعام ؟ 	
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 أماكن مفتوحة مزودة ببطانيات ... وما إلى ذلك ؟  	

أرفف مزودة بالدمى والكتب ؟ 	
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أماكن الهواء الطلق ؟ 	

 أماكن لوضع األشياء الشخصية ؟ 	
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منطقة الستقبال أسر األطفال والترحيب بهم ؟  	



٤٢ ٤٢دليل البيئة المادية | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

السؤال: كيف يجب أن يتم ترتيب غرفة صفي؟

الجــواب: فيمــا يلــي بعــض المخططــات الخاصــة بترتيــب الغرفــة المناســب لألطفــال 
الصغــار ؟ 
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المواد والمعدات
السؤال: ما هي المواد والمعدات التي يجب توفيرها؟

الجواب: فيما يلي بعض النصائح واألدوات لتخطيط المواد والمعدات. 

إرشادات للمعلمة
ما االعتبارات الرئيسة لتصميم أماكن اللعب لألطفال من الميالد إلى تسعة أشهر؟

يجب أن تكون أماكن اللعب:

ممتعة ومريحة. 	

خالية من الفوضى وتحتوي على أماكن لالستكشاف. 	

مجهزة بحيث يستطيع األطفال الوصول إلى الدمى بأنفسهم. 	

يمكن لألطفال الوصول إلى الدمى الموجودة على األرفف. 	

يجب أن تكون المواد واألدوات

 أشــياء يمســكونها ويضربــون بهــا. ابدئــي باألشــياء القابلــة للحركــة )الســيارات مثــاًل(  	
وأشــياء أخــرى يمكــن تعليقهــا لينظــر األطفــال إليهــا، أو يضربــوا بهــا أيديهــم وأرجلهــم 
ــع مــن اإلمســاك  ضَّ عندمــا يكونــون مســتلقين علــى ظهورهــم, عندمــا يتمكــن الرُّ
ــري لهــم خشخيشــات خفيفــة الــوزن وألعاًبــا وكتًبــا قماشــية. باألشــياء وإفالتهــا، وفِّ

ــع يفضلــون النظــر  	 ضَّ ــة لالهتمــام, بعــض الرُّ أشــياء ينظــرون إليهــا. كتــب وصــور جاذب
إلــى صــور باللونيــن األبيــض واألســود، والتــي تشــبه الوجــوه, أشــياء ومجســمات 
قــة علــى  قــة فــي الهــواء، وأحــواض ســمك الزينــة، وأعمــال فنيــة مشــهورة معلَّ معلَّ

الجــدران.

أشــياء يتعاملــون معهــا بأيديهــم، وتشــمل. حيوانــات مصنوعــة مــن القمــاش وحلقات  	
ــع بعــض المهــارات  ضَّ وخشخيشــات مــن خامــات وأحجــام مختلفــة, عندمــا يكتســب الرُّ
مــي لهــم أشــياء لطرقهــا ببعــض وللتالعــب بهــا وإلقائهــا, أدوات منزليــة بســيطة،  قدِّ

منهــا: صوانــي الكعــك والمالعــق واألوانــي.

ت 
شادا

إر
للمعلمة



٤٤ ٤٤دليل البيئة المادية | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

أدوات المعلمة 
المساحات ومواد اللعب لألطفال الذين بدؤوا الحركة دون مساعدة 

بالنســبة لألطفــال الرضــع األكبــر مــن )٠-9 أشــهر (، والذيــن أصبحــوا أكثــر قــدرة علــى 
ــا للبــدء فــي تقديــم مجــاالت  الحركــة، يمكنــك البــدء فــي تجميــع المــواد المتشــابهة مًع

االهتمــام بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

منطقة نشطة )صاخبة( 	

ع الناجحات ما يلي:  ضَّ توّفر معلمات الرُّ

سجادات وأرضيات موضوعة بعيًدا عن المعدات األخرى. 	

ســاللم/ ممــرات منحــدرة/ منزلقــات منخفضــة مــن أجــل الحبــو عليهــا صعــوًدا  	
ونــزواًل وأنفاًقــا للحبــو والزحــف مــن خاللهــا.

مساحة هادئة )تقع بعيدًأ عن المناطق الصاخبة( 	

إضافــة الحيوانــات والدمــى اإلســفنجية المحشــوة والتــي تعكــس بيئــة المنــزل  	
أو كائنــات حيــة مثــل األســماك.

إضافــة كتــب مصــورة لينظــر األطفــال للصــور وتســميتها وقراءتهــا لهــم إذا  	
ــا  ــع برفقــة الكتــب فليــس ضروريًّ ضَّ أبــدوا اهتمامــًا بهــا. )عنــد قضــاء وقــت مــع الرُّ

قــراءة الكتــاب كامــاًل، انتبهــي فقــط لإلشــارات التــي تصــدر عنهــم(. 

نصيحة للسالمة واآلمان: نظفي األدوات باستمرار.  	

اللعب بالمكعبات 	

بضــع مكعبــات مخصصــة للطــرق )تصــدر أصواًتــا عنــد طرقهــا ببعــض(، ويمكــن  	
لألطفــال الوصــول إليهــا بمفردهــم.

االكسســوارات مثــل: ألعــاب الســيارة والشــاحنات ودمــًى مــن البالســتيك )علــى  	
ــة وللتعامــل  هــا ووضعهــا بالفــم بطريقــة آمن ــرة بمــا يكفــي لمصِّ أن تكــون كبي

معهــا(.

مكعبات احتياطية؛ الستبدال المكعبات التي ُتزال من المكان لتنظيفها. 	

ي 	 اللعب الحسِّ

)تذكــري أن اللعــب الحســي يحــدث علــى مــدار اليــوم ولكــن يمكنــك أيًضــا التفكيــر فــي 
إنشــاء مســاحة الستكشــاف المزيــد مــن المــواد الحســية غيــر المألوفــة بإشــراف مــن 

الكبــار(.

ت 
أدوا

المعلمة
QRفيديو
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ــه مــاء مــع أكــواب  	 ــك: وعــاء في ــة متعــددة االســتخدامات، ومــن ذل مــواد مرن
ــع مــن عمــر 6 أشــهر ومــا فــوق(. ضَّ )مناســب للرُّ

أرضيات/ سجادات خاصة؛ المتصاص الماء المتطاير وأدوات للتنظيف. 	

اللعب اإلدراكي/المعرفي 	

الســبب  مثــل:  التفكيــر  مهــارات  اســتخدام  فــي  يبــدؤون  الرضــع  األطفــال  أن  )تذكــري 
وحلهــا(. المشــكالت  وتصنيــف  والنتيجــة 

 ألعــاب هــزازة ُتصــِدر أصواًتــا فريــدة مــن نوعهــا، وذات أوزان وأشــكال ومالمــس  	
مختلفة.

ألعــاب التجميــع والتكديــس التــي تدعــم عمليــة استكشــاف الحجــم والشــكل،  	
ومفهــوم المشــابه والمختلــف، وكيــف تتناســب األشــياء مــع بعضهــا.

ــع إفراغهــا )فهــذا يبنــي لديهــم  	 ضَّ  ســالل ممتلئــة بأشــياء متنوعــة يمكــن للرُّ
ــر(. فهًمــا حــول الحجــم ومفهــوم التغيُّ

استكشاف العلوم والطبيعة 	

ف  )تذكــري أن األشــياء مــن الطبيعــة توفــر فرًصــا الستكشــاف األصنــاف ومقارنتهــا والتعــرُّ
إليها(. 

)فــروع األشــجار واألغصــان  	 مــواد طبيعيــة مــن خامــات ومالمــس مختلفــة 
رميهــا(. الطفــل  يســتطيع  التــي ال  الثقيلــة  البحريــة  األحجــار، واألصــداف  النظيفــة، 

وبعــض  	 الشــجر  أوراق  مثــل:  الصغــار  للرضــع  مألوفــة  غيــر  غيــر ســامة  مــواد 
األســنان(. ذوي  األطفــال  راقبــي   ( الفواكــه 

اللعب الدرامي  	

) تذكــري أن هــذه المســاحة صممــت للرضــع الصغــار الكتشــاف األدوات والمــواد التــي 
ــراء هــذه المســاحة(  ــزل، ويمكــن لألســر المســاعدة فــي إث يجدونهــا فــي المن

أدوات منزليــة حقيقيــة ولكــن آمنــه. مثــل: خفــاق يــدوي، قــدور، مالعــق قيــاس،  	
دمى. 

صور عائالت متنوعة تعمل في مهام يومية. 	



٤٦ ٤٦دليل البيئة المادية | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

 استخدام المساحات واألدوات

ــة لألطفــال الرضــع  ــى إلنشــاء أماكــن اللعــب الفعال الســؤال: مــا الممارســات المثل
الصغــار؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض األمــور الواجــب مراعاتهــا إلنشــاء أماكــن اللعــب الفعالــة 
لألطفــال الرضــع الصغــار )مــن ٠ – 9 أشــهر( والرضــع الدارجيــن )٦- ١٨ شــهرًا(.

أدوات المعلمة 
والرضــع  أشــهر(   9-٠( الصغــار  الرضــع  لألطفــال  اللعــب  الممارســات ألماكــن  أفضــل 

شــهًرا(  18-6( الدارجيــن 

ا االممارسات المائمة نمائيًّ الممارسات غير المائمة نمائيًّ

تكــون مناطــق اللعــب مريحــة وتشــمل مســاحات لينــة  	
)ســجاد( ومســاحات صلبــة )أرضيــات فينيــل(.

وألوليــاء  	 الرعايــة  لمقدمــات  المريــح  األثــاث  يتوفــر 
ولألطفــال.  األمــور 

األطفــال  	 ألعمــار  الحجــم  مناســبة  المناطــق 
المجموعــة. فــي  ولعددهــم 

تتوفــر لألطفــال الصغــار مســاحات صغيــرة ومريحــة  	
باألمــان. تشــعرهم 

يســتمتع األطفــال الرضــع الصغــار بفتــرات مــن اللعــب  	
آخريــن،  أطفــال  مــع  واللعــب  بمفردهــم  الهــادئ 
وتكــون المســاحة واســعة للتحــرك بحريــة )للدحرجــة(.

بمجــرد  	 لألطفــال  كافيــة  مســاحة  تتوفــر  أن  يجــب 
ازديــاد قدرتهــم علــى الحركــة كالدحرجــة أو الزحــف 

اهتمامهــم.  تثيــر  التــي  األشــياء  نحــو 

وجــود المناطــق المفتوحــة )الداخليــة وفــي الهــواء  	
الطلــق( للرضــع المتنقليــن والتــي تشــجع األطفــال 
علــى اختبــار المهــارات الحركيــة الشــاملة والتنســيق 
الســحب والعربــات وكذلــك  الكــرات وألعــاب  مثــل: 
هيــاكل التســلق ذات الحجــم المناســب والمنحــدرات 

والســاللم(.

ة  	 تضــع مقدمــات الرعايــة األطفــال الرضــع فــي أســرَّ
النــوم بهــدف النــوم بشــكل أساســي وليــس بهــدف 

اللعــب. 

فتــرات  	 أثنــاء  صلبــة  أســطح  علــى  األطفــال  يوضــع 
وأمــان. بحريــة  التحــرك  يمكنهــم  بحيــث  اللعــب 

المتنقليــن  	 غيــر  األطفــال  الرعايــة  مقدمــات  تنقــل 
اليــوم. مــدار  علــى  دوري  بشــكل 

عليهــا  	 للجلــوس  للكبــار  مخصصــة  أماكــن  توجــد  ال 
مريــح.  بشــكل  األطفــال  مــع  والحديــث 

ا ومفتوحــة ُتشــعر  	 المســاحات المتوفــرة كبيــرة جــدًّ
األطفــال بعــدم األمــان.

الذيــن  	 لألطفــال  آمنــة  غيــر  أو  ضيقــة  المســاحات 
أجســادهم. تحريــك  كيفيــة  يتعلمــون 

الكــرات  	 باســتخدام  الرعايــة  مقدمــات  تســمح 
الطلــق  الهــواء  فــي  األخــرى  المتحركــة  واأللعــاب 

. فقــط

 ال توجــد أجهــزة وألعــاب مخصصــة للزحــف والتســلق  	
لألعلــى أو لألســفل أو المــرور مــن خاللهــا، واألجهــزة 
الفطــم  لألطفــال  آمنــة  أجهــزة  هــي  المتوفــرة 

ا فقــط. واألطفــال األكبــر ســنًّ

علــى  	 أو  األســّرة  فــي  البقــاء  علــى  األطفــال  يجبــر 
لفتــرات  للبقــاء  أو فــي مــكان مخصــص  مقاعدهــم 

طويلــة.

لكــن  	 واالستكشــاف  التنقــل  لألطفــال  يمكــن 
غيــر  األطفــال  بيــن  يفصلــن  ال  الرعايــة  مقدمــات 
المتنقليــن واألطفــال المتنقليــن أو ال يبقيــن بالقــرب 

لــألذى. التعــرض  مــن  لحمايتهــم  منهــم 

)Copple & Bredekamp 2008, 80-81(.

ت 
أدوا

المعلمة
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ــع  ضَّ الســؤال: مــا األنشــطة الخارجيــة التــي يمكننــي ممارســتها مــع األطفــال الرُّ
الصغــار؟

ع إلى الخارج، وإليك ما تستطيعين فعله: ضَّ الجواب: تستطيعين أخذ األطفال الرُّ

أدوات المعلمة 
ع الصغار.  ضَّ استخدام البيئة الخارجية مع األطفال الرُّ

األطفال )من المياد -٣ أشهر(

ــري بطانيــة تضعيــن الطفــل عليهــا فــي وضــع االســتلقاء. دعــي األطفــال يشــعرون  	 وفِّ
بالعشــب ويتحسسونه، 

وأشيري إلى األصوات التي يسمعونها في الطبيعة.  	

األطفال )٣-٦ أشهر(

ضعي الطفل على بطنه فوق البطانية، واسمحي له باالستكشاف.  	

ــري لــه أشــياء وكتًبــا ليمســك بهــا، أو ضعيــه علــى بســاط أو ســجادة األلعــاب  	 وفِّ
)التــي تحمــل ألعاًبــا معلقــة فــوق الطفــل(، 

الطبيعــة، ودعــي األطفــال  	 تحــدث فــي  التــي  أخــرى تكلمــي عــن األشــياء  ومــرة 
الطبيعيــة.  باألشــياء  يشــعرون 

األطفال )٦-٩ أشهر(

 اصنعــي مســاًرا مــن خامــات ومالمــس مختلفــة مــن قطــع ســجاد مربعــة، وعشــب،  	
وقطــع مطاطيــة أو إســفنجية. وبعدهــا يســتطيع األطفــال الحبــو علــى هــذا المســار 

الستكشــاف مهــارات العضــالت الكبــرى والتحفيــز واإلثــارة الحســية. 

وتوفير أنفاق وكرات وأحواض إدراك حسية آمنة.  	

)Cobb, n.d.(.

ت 
أدوا

المعلمة
QRفيديو
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البيئة المادية لألطفال الدارجين

 )6 - ١٨ شهًرا(
لمحة نمائية 

السؤال: ما طبيعة األطفال الرضع الدارجين؟

الجواب: نعرض فيما يلي لمحة نمائية عن األطفال الدارجين.

إرشادات للمعلمة 

ع الدارجون قدرة متنامية على الحركة. 	 ضَّ يطور الرُّ

ينصّب التركيز لديهم على استكشاف العالم من حولهم والتعرف إليه. 	

يعمــل الكبــار علــى توفيــر قاعــدة آمنــة ينطلــق منهــا هــؤالء األطفــال بمفردهــم بحًثــا  	
عــن المغامــرة.

تساهم التفاعالت مع الكبار واألطفال اآلخرين في توسيع إحساسهم بذواتهم. 	

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد -٣ سنوات، ٢٠١٨,١١(.

الرســالة التــي يجــب أن يتلقاهــا 
البيئــة  مــن  الدارجــون  ــع  ضَّ الرُّ
المحيطــة بهــم هــي أنــه ال بــأس مــن 
بكــم  يحيــط  مــا  وراء  الســعي 
واستكشــافه. والرســالة التــي يجــب أن 

يتلقوها من المعلمة هي:

”أنــا أثــق فــي قدرتكــم على استكشــاف  
آمنــة” بصــورة  حولكــم  مــن  البيئــة 

 )Lally & Stewart 1990, 26(.

لفئــة  والنمــو  التعّلــم  دعــم  الفصــل  فــي  الماديــة  للبيئــة  يمكــن  كيــف  الســؤال: 
الدارجيــن؟ ــع  ضَّ الرُّ األطفــال 

ــع والُفُطــم دليــاًل لمــا  ضَّ الجــواب: ُتقــدم معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لألطفــال الرُّ
يتعلمــه األطفــال الرضــع الصغــار، ونعــرض فيمــا يلــي نقاًطــا تخــص كل معيــار مــع اقتراحــات 

حــول كيــف يمكــن للبيئــة الماديــة فــي صفــك أن تدعــم تعلــم ونمــو األطفــال.

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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أدوات المعلمة 
بيانــات تقاطــع البيئــة الماديــة مــع معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لألطفــال )18-6 

شــهًرا(

م المعيار األول: ُنُهج التعلُّ

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته 

البيئــة  	 فــي  واألشــياء  نفســه  يستكشــف 
. لمحيطــة ا

ُيظهر وعًيا واهتماًما بالبيئة. 	

فعــل  	 كيفيــة  فــي  جديــدة  طرًقــا  يجــرب 
. ء األشــيا

يقلــد تصرفــات الكبــار بلعــب أدوارهــم؛ ويقلــد  	
أفعالهــم.

توفيــر مــواد يمكــن اســتخدامها بطــرق شــتى )كالمكعبــات  	
والمــواد المتعــددة االســتخدام، مثــل: الرمــل والمــاء(.

وضــع المــواد مرتبــة علــى رفــوف منخفضــة تســهل رؤيتهــا  	
ــع الدارجيــن. ضَّ والوصــول إليهــا مــن قبــل الرُّ

الكتــب  	 هــذه  بيــن  التبديــل  علــى  والعمــل  الكتــب  توفيــر 
دوري. بشــكل  واأللعــاب  التعليميــة  والمــواد 

توفيــر مــواد شــائعة االســتخدام عنــد الكبــار، مثــل: أوانــي  	
الطبــخ والمالعــق والهواتــف... ومــا إلــى ذلــك. مــن المــواد.

المعيار الثاني: التطور االجتماعي العاطفي

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

يميــز الطفــل نفســه فــي الصــورة، ويبــدأ بفهــم ذاتــه  	
فــي عالقــة مــا أو معنــى االنتمــاء إلــى عائلتــه.

ــة نفســه،  	 يطــور الطفــل بعــض االســتراتيجيات لتهدئ
ــا مــا يتطلــب ذلــك دعًمــا مــن الكبــار أو تنظيًمــا  وغالًب

مشــترًكا.

مــا  	 )وغالًبــا  مــع األطفــال  للعــب  الكبــار  عــن  يبتعــد 
يرغــب فــي اللعــب بنفــس اللعبــة مثلمــا يفعــل طفــل 

آخــر(.

توفيــر صــور لألطفــال وأســرهم؛ بحيــث يتــم عرضهــا  	
علــى مســتوى نظــر األطفــال ليتمكنــوا مــن رؤيتهــا.

توفيــر األشــياء المريحــة لــه، مثــل: بطانيتــه المفضلــة  	
أو لعبــة لينــة لمســاعدة األطفــال علــى الهــدوء.

ض  	 التعــرُّ لتجّنــب  األلعــاب؛  مــن  كاٍف  عــدد  توفيــر 
اإلحبــاط. لمشــاعر 

ت 
أدوا

المعلمة
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إرشادات للمعلمة
حول معيار التطور االجتماعي العاطفي 

عليــك أن تدركــي عزيزتــي المعلمــة أنَّ تطويــر وتكويــن الشــعور بالــذات واآلخريــن هــو 
أحــد المهــام األساســية التــي يقــوم بهــا األطفــال فــي الســنوات األولــى مــن حياتهــم. 
ــًرا مــن المحــاوالت والوقــوع فــي الخطــأ والشــعور باإلحبــاط، والتعــرض  وهــذا يعنــي كثي
للســلوكيات التــي تنصــب علــى الــذات، وتتركــز حولهــا، فاعلمــي أنَّ هــذا يعــدُّ جــزًءا مــن 
التطــور الطبيعــي للطفــل )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد٠-٣ 

ســنوات، ٢٠١٨(.

المعيار الثالث: معيار اللغة والتواصل والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

يبــدي الطفــل اهتماًمــا بالكتــب والمــواد المطبوعــة،  	
ويصبــح معنًيــا بهــا.

يربــط الكلمــات بالصــور فــي الكتــب أو فــي مواطــن  	
أخــرى.

يشــارك فــي مجموعــة مــن المشــاريع الفنيــة لتطويــر  	
مهــارات العضــالت الصغــرى الالزمــة لعمليــة الكتابــة.

والمــواد  	 الكتــب  مــن  متنوعــة  مجموعــة  توفيــر 
المطبوعــة فــي جميــع أرجــاء الفصــل، وفــي أماكــن 

إليهــا. الوصــول  ُيمكــن 

األخــرى؛  	 المطبوعــة  والمــواد  الكتــب  اســتخدام 
مــن  حصيلتهــم  زيــادة  علــى  األطفــال  لمســاعدة 

المفــردات.

ــوان  	 ــل: الصلصــال وأل ــة متنوعــة، مث ــر مــواد فني توفي
التلويــن  أقــالم  ذلــك:  ومــن  باأليــدي  للطباعــة 

الخفيفــة. واأللــوان  الطباشــير  الكبيــرة، 

إرشادات للمعلمة
حول معيار اللغة والتواصل والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة

ــع الدارجيــن الوصــول  ضَّ  احتفظــي بعــدٍد مــن الكتــب علــى أن تكــون بحالــة جيــدة ويمكــن للرُّ
إليهــا. ضعيهــا علــى رفــوف منخفضــة، ليتمكــن األطفــال الذيــن يســتطيعون الحبــو أو 
الجلــوس مــن تناولهــا. والكتــب المصنوعــة مــن الــورق المقــوى التــي يمكــن لألطفــال 
اســتعراضها بجميــع حواســهم تــدوم مــدًة أطــول مــن الكتــب األخــرى. وكذلــك الكتــب 
التــي تصنعهــا المعلمــات، وتضــع فيهــا صــور األطفــال وصــور أســرهم، وصــوًرا يظهــر فيهــا 

األطفــال وهــم منهمكــون فــي اللعــب؛ فــكلُّ ذلــك يشــّكل مــادة رائعــة للكتــب أيًضــا. 

م المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد-٣ سنوات، ٢٠١٨(.  )معايير التعلُّ

ت 
شادا

إر
للمعلمة

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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المعيار الرابع: العمليات المعرفية والمعلومات العامة

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

يســتطيع تصنيــف األشــياء أو النــاس فــي مجموعــات  	
منفصلة.

يســتخدم الطفــل مبــدأ المحاولــة والخطــأ؛ الكتشــاف  	
الفــراغ  فــي  المالئــم  مكانهــا  األشــياء  تأخــذ  كيــف 

وتتحــرك فيــه.

ــد تصرفــات بســيطة رأى اآلخريــن يقومــون بهــا  	 يقلِّ
فيمــا مضــى.

توفيــر مــواد وأشــياء متنوعــة تســمح لألطفــال بالفــرز  	
والترتيــب.

بالتجريــب،  	 لألطفــال  تســمح  متنوعــة  مــواد  توفيــر 
الــرص  مــواد  مثــل:  الصحيــح،  مكانهــا  ومعرفــة 

واللــّف. والســحب  واإلدخــال 

توفيــر أدوات غيــر حقيقيــة للتمثيــل واللعــب، مثــل:  	
الّدمــى وأدوات الطبــخ.

إرشادات للمعلمة
حول معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة

 ليكــن لديــك مجموعــة مــن األلعــاب المختلفــة التــي يمكــن تنظيفهــا بســهولة، ويمكــن 
ــع الدارجين  ضَّ كذلــك التبديــل بينهــا لتبقــى البيئــة متجــددة وآمنــة وممتعــة بالنســبة إلــى الرُّ

ــع الفطــم.  ضَّ والرُّ

م المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد-٣ سنوات، ٢٠١٨(. )معايير التعلُّ

ر البدني المعيار السابع: الصحة والتطوُّ

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته 

يطــّور القــدرة علــى التحكــم فــي العضــالت الصغــرى  	
والتنســيق بينهــا.

يتحرك بمزيد من التنسيق والتحكم والتوازن. 	

يشارك في مهارات االعتماد على النفس. 	

توفيــر عــدد مــن المــواد التــي تشــجع علــى اإلمســاك  	
باليــد واللــف والحمــل والَغــرف... إلــخ. وقــد يشــمل 
اإلشــراف  تحــت  حســية  لخبــرات  فــرص  توفيــر 
باســتخدام مــواد منهــا: الرمــل والمــاء ومــواد حســية 

أخــرى.

للحبــو  	 وآمنــة  نظيفــة  ومســاحات  أماكــن  توفيــر 
المبكــر. والمشــي 

وتجهيــزات  	 إليهــا  الوصــول  يســهل  مســاحة  توفيــر 
خاصــة بغســل األيــدي واألســنان وتنظيفهــا، وتعليــق 

المعاطــف، وتخزيــن األغــراض الشــخصية.

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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إرشادات للمعلمة 
حول معيار الصحة والتطور البدني

ــري بيئــة آمنــة يمــارس فيهــا األطفــال أنشــطتهم البدنيــة بطمأنينــة وأمــان، ويتعلمــون   وفِّ

ــم المبكــر  فيهــا حــركات جديــدة، ويجازفــون بشــكل معقــول بأجســامهم )معاييــر التعلُّ
ــة مــن الميــالد -٣ ســنوات، ٢٠١٨(. النمائيــة للفئــة العمري

إرشادات للمعلمة 
هــل تريديــن معرفــة المزيــد حــول معاييــر التعلــم المبكر النمائية وكيف يمكنها مســاعدتك 
ــر؟ اســتعيني بورقــة عمــل رقــم )٢(  ــى المعايي ــم القائمــة عل ــات التعل فــي التخطيــط لبيئ
"المســح البيئــي " الخاصــة بــكل معيــار - دليــل المعلمــة لمعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 

لألطفــال مــن الميــالد -٣ ســنوات(. 

دليل المعلمة لتخطيط البيئة 
المادية التعليمية

الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــيَّ معرفتــه عنــد التخطيــط إلنشــاء البيئــات الخاصــة 
بالرضــع الدارجيــن )٦ - ١٨ شــهًرا(؟ 

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي األمــور األساســية الواجــب مراعاتهــا عنــد التخطيــط إلنشــاء 
المســاحات المكانيــة الخاصــة بالرضــع الدارجيــن. 

إرشادات للمعلمة 
قبل البدء تذكري:

آمنــة وتحفــز علــى  	 الصغــار يحــب أن تكــون  بالرضــع  الخاصــة  المثاليــة  البيئــة  أن   
االستكشــاف.

يجــب أن ينصــّب اهتمامــك علــى تحقيــق متطلبــات الصحــة والســالمة وعلــى تطبيــق  	
أفضــل الممارســات بالمقــام األول. 
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أدوات المعلمة 
أفضل الممارسات في سياسات الصحة والسالمة

ا االممارسات المائمة نمائيًّ الممارسات غير المائمة نمائيًّ

مــات الرعايــة إجــراءات الصحــة والســالمة  	 بــع مقدِّ تتَّ
بالطريقــة  اليديــن  غســل  ُطــرق  ذلــك  فــي  بمــا 
المناســبة، ويتبعــن أيًضــا االحتياطــات العامــة للحــد 

المعديــة. األمــراض  انتشــار  مــن 

ومحددة  	 بوضوح  مكتوبة  صحية  إجراءات  وضع  تم 
( لمساعدة مقدمات  لكل مهمة أو روتيني )اعتياديٍّ
كامل  بشكل  اإلجراءات  اتباع  تذكر  على  الرعاية 

ومتسق.

بنــاًء علــى شــروط  	 المــكان وتجهيــزه  يتــم تخصيــص 
خــاٍل  بطــالء  الجــدران  )تطلــى  والســالمة  الصحــة 
ســهل  واألرضيــات  الســجاد  ويكــون  الرصــاص  مــن 
التنظيــف، ويتــم فصــل منطقــة تغييــر الحفاضــات عــن 
منطقــة الطعــام، ويتــم تخزيــن مســتلزمات التنظيــف 

واضحــة(. مســتودعات  فــي 

يتــم وضــع الرضــع علــى ظهورهــم للنــوم مــا لــم يوجــه  	
الطبيــب بغيــر ذلــك.

الخاصــة  	 واإلجــراءات  السياســات  كتابــة  تتــم  ال 
ــر واضحــة. نتيجــة لذلــك  ــة وهــي غي بالمرافــق الصحي
أو  اليديــن  غســل  ينســين  الرعايــة  مقدمــات  فــإن 
الخطــوات األساســية األخــرى فــي تغييــر الحفاضــات 
ة األطفــال ومناطــق اللعــب والتعامــل  وتنظيــف أســرَّ

الطعــام. إعــداد  مناطــق  وتنظيــف  الطعــام  مــع 

ال تحافظ مقدمات الرعاية على الشروط واإلجراءات  	
الصحية.

المســاحة غيــر منظمــة لتعزيــز الصحــة والســالمة )وال  	
يتــم وضــع اإلمــدادات - بمــا فــي ذلــك المطهــرات 
فــي أماكــن مخصصــة بعيــًدا عــن متنــاول األطفــال، 
لذلــك تجــد أن مقدمــات الرعايــة يملــن إلــى تركهــا 

علــى طاولــة الحفاضــات(.

البيئــة نظيفــة وآمنــة ولكــن لهــا طابــع مؤسســي غيــر  	
مســتجيب ال يعكــس طبيعــة المرحلــة. 

الرضــع  	 األطفــال  بوضــع  الرعايــة  مقدمــات  تقــوم 
فــي أي وضــع يبــدو أنــه يجعــل األطفــال ســعداء أو 

أســرع. بشــكل  ينامــون  يجعلهــم 

)Copple & Bredekamp 2008, 88-89(

ترتيب غرفة الصف 
الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــيَّ فعلــه عنــد التخطيــط لترتيــب غرفــة الصــف الخاصــة 

بالرضــع الدارجيــن؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض اإلرشــادات واألدوات المفيــدة فــي التخطيــط لترتيــب 
غرفــة الصــف الخاصــة بالرضــع الدارجيــن.

إرشادات للمعلمة 
اعتبارات خاصة لترتيب غرف صفوف األطفال الرضع الدارجين

تحتــوي غــرف صــف األطفــال الرضــع الدارجيــن علــى نفــس المناطــق األساســية المتوفــرة 
ا. إال أنــه ومــع ازديــاد القــدرة الحركيــة لألطفــال  فــي صفــوف األطفــال الرضــع األصغــر ســنًّ
وتحســنها فإنــه مــن األهميــة بمــكان أن يتــم توفيــر مســاحة أوســع للحركة ووضع مســارات 

وخطــوط رؤيــة واضحــة؛ لمســاعدة األطفــال الدارجيــن علــى التنقــل بمفردهــم.
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أدوات المعلمة 
قائمــة التحقــق مــن معاييــر الجــودة لمناطــق البيئــة التعليميــة لفئــة األطفــال 

الرضــع الصغــار )٦ -١٨ أشــهر(

 اسألي نفسك: هل تتضمن غرفة الصف اآلتي: 

منطقة النوم ؟ 	

منطقة تغيير الحفاضات؟ 	

ت 
أدوا
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منطقة الطعام؟ 	

 أماكن مفتوحة مزودة ببطانيات ... وما إلى ذلك؟  	
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أرفف مزودة بالدمى والكتب؟ 	

أماكن الهواء الطلق؟ 	
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 أماكن لوضع األشياء الشخصية؟ 	

منطقة الستقبال أسر األطفال والترحيب بهم؟  	
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السؤال: كيف يمكن تخطيط غرفة الصف؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض المخططــات لترتيــب غرفــة الصــف بشــكل مناســب 
لألطفــال الرضــع الدارجيــن:
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المواد والمعدات
الســؤال: مــا المــواد والمعــدات الواجــب علــيَّ توفيرهــا فــي غرفــة الصــف الخاصــة 

باألطفــال الرضــع الدارجيــن؟

الجواب: تجدين فيما يلي بعض اإلرشادات واألدوات لتخطيط المواد والمعدات: 

 الدليل السريع.

إرشادات للمعلمة 
يجب أن تكون مناطق اللعب:

واضحة ويسهل الوصول إليها. 	

منظمة بحيث توفر عددًا من الخيارات للطفل. 	

ا كبيًرا. 	 منظمة بشكل يسمح بممارسة األنشطة التي تتطلب جهًدا عضليًّ

يجب أن تتضمن المواد واأللعاب اآلتية: 

يقومــون  	 مثــاًل،  الرّضــع  األطفــال  كان  إذا  األطفــال:  اهتمامــات  تراعــي  خيــارات 
باستكشــاف العالقــات المكانيــة، فعليــك أن تقّدمــي لهــم وعــاء مملــوءة بالمــاء 
الرّضــع  الكميــات. وإذا كان األطفــال  لقيــاس  المنزليــة وأكواًبــا  للطيــور  أو طعــام 
يقومــون باستكشــاف أداء األشــياء )مــع ِفهــم أن األشــياء تبقــى موجــودة حتــى ولــو 
مــي لهــم األوشــحة المعلقــة والســتائر أللعــاب التخفــي. وإذا  غابــت عــن بصرنــا( فقدِّ
كان األطفــال الرّضــع يقومــون بحــل مشــكلة مــا باســتخدام األدوات فقدمــي لهــم 
المجــارف والــدالء والمالعــق فــي اللعــب الدرامــي واآلالت الموســيقية، المطــارق 
وصناديــق الكــرات. أمــا إذا كان األطفــال الرضــع يعلمــون الســبب والنتيجــة فقدمــي 

ــي تتحــرك بقــوة الدفــع. ــات ذات العجــالت الت لهــم الســاللم والكــرات والعرب

المعلمــات علــى تحقيــق  	 المألوفــة والجديــدة: تعمــل  المــواد  بيــن  عــدد متــوازن 
التــوازن بيــن مــا هــو مألــوف ومــا هــو جديــد بالنســبة لألطفــال مــن خــالل االعتمــاد 
علــى مــا يعرفونــه بالفعــل، والنظــر فــي مــا يجــب إبقــاءه علــى حالــه، ومــا الــذي يجــب 

ــاًء علــى تلميحــات وإشــارات األطفــال الرضــع. ــه بن إضافت

األدوات التمثيليــة الخاصــة باللعــب اإليهامــي ومهــارات المســاعدة الذاتيــة: وتشــمل  	
المعطلــة  المفاتيــح  لوحــات  الحقيقيــة،  واالكسســوارات  المالبــس  مثــل:  مــواد 
والكاميــرات والهواتــف واألدوات التمثيليــة المســتخدمة فــي اللعــب التظاهــري 

المألــوف مثــل: لعــب دور مدبــرة المنــزل أو التظاهــر بزيــارة الطبيــب.
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أدوات المعلمة 
األدوات والمعدات في مناطق االهتمام لألطفال الدارجيين

منطقة أنشطة العضالت الكبرى 	

درج، زالجة، مكعبات كبيرة، ملعب حواجز لممارسة االتزان.	 

كرات لينة وحاويات لرمي الكرات وتصويبها.	 

منحــدرات صغيــرة وأنفــاق للزحــف والمشــي خاللهــا بالنســبة إلــى األطفــال 	 
الذيــن تعلمــوا المشــي حديًثــا.

منطقة الفن واإلدراك الحسي 	

ــع ليشــاركوا فــي 	  ضَّ مــن المهــم توفيــر كميــات كافيــة مــن األشــياء لجميــع الرُّ
األنشــطة، ومــن المهــم تعقيــم األدوات بعــد اســتخدام األطفــال لهــا.

مجموعــة متنوعــة مــن المــواد الفنيــة اإلبداعيــة، بمــا فــي ذلــك: أقــالم التلويــن، 	 
فــرش الرســم ، أدوات الصلصــال، أقــالم تحديــد.

منطقة الطبيعة والعلوم 	

ماٌء رمٌل )تحت إشراف المعلمة(.	 

ــزان، مغناطيــس، أدوات لالســتخدام 	  ــرة، مي أدوات لالستكشــاف: عدســة مكب
مــع الرمــل والمــاء.

منطقة العمليات المعرفية 	

التــروس، وألــواح 	  المشــكالت مثــل:  التخطيــط وحــل  التــي تتطلــب  األلعــاب 
الكــرات.  وإســقاط  المشــابك 

وفرزهــا 	  وتداخلهــا  وتكديســها  بعــض  مــع  تركيبهــا  يمكــن  التــي  المكعبــات 
مًعــا. وتجميعهــا 

األلعاب المفيدة في استكشاف الحجم مثل: األكواب التي يمكن رصها.	 

منطقة اللعب بالمكعبات 	

عدٌد من المكعبات بألوان وأشكال ومالمس مختلفة.	 

كماليات )اكسسوارات( للمكعبات: مركبات، أشخاص، حيوانات، وغيرها. 	 

ت 
أدوا

المعلمة
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المنطقة الهادئة 	

 الكتب.	 

الدمًى.	 

الموسيقى.	 

منطقة اللعب الدرامي 	

اإلكسسوارات التي يمكن للرضع وضعها على أيديهم وأقدامهم.	 

األدوات التمثيليــة التــي يمكــن اســتخدامها لتمثيــل الروتيــن اليومــي باســتخدام 	 
الدمــى )مثــل: روتيــن تبديــل الحفاضــات، روتيــن وقــت االســتحمام(.

األدوات التمثيليــة التــي تســمح بممارســة األنشــطة التــي يراهــا األطفــال فــي 	 
المنــزل )مثــل: أنشــطة الطهــي، وأنشــطة األعمــال المنزليــة، ... ومــا إلــى ذلــك(.

 استخدام المساحات واألدوات 
السؤال: ما أفضل الممارسات في خلق بيئة فعالة للعب للدارجين؟ 

الجــواب: المســاحات المكانيــة المخصصــة للرضــع الصغــار والرضــع الدارجيــن مــن الميــالد 
-9 أشــهر( و)٦-١٨ شــهًرا(. 

 

إرشادات للمعلمة 
 استخدام المواد مع األطفال الدارجين

وّفــري المــواد واأللعــاب لممارســة مخططــات التعلــم مثــل: الضــرب، والرمــي، واإلفــراغ، 
والحشــو، والهــز، والفتــح، واإلغــالق. فاألطفــال المتنقلــون يحبــون "التفريــغ والتعبئــة” 
بالمــواد. لذلــك وفــري مــا يكفــي مــن الســالل والــدالء والمجــارف واألوعيــة لهــذا النــوع 
مــن النشــاط. وفــي بعــض األحيــان، تكــون األلعــاب المفضلــة هــي األوانــي والمقالــي 

ــزل.  البســيطة أو القمــاش المنســوج الــذي يمكــن العثــور عليــه فــي المن

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد -٣ سنوات، ٢٠١٨، ٥١(. 

ت 
شادا

إر
للمعلمة

QRفيديو
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أدوات المعلمة 
أفضــل الممارســات أماكــن اللعــب لألطفــال الرضــع الصغــار والرضــع الدارجيــن )مــن 

الميــالد -9 أشــهر( و )6-18 شــهًرا(. 

ا االممارسات المائمة نمائيًّ الممارسات غير المائمة نمائيًّ

تكــون مناطــق اللعــب مريحــة وتشــمل مســاحات لينــة  	
)ســجاد( ومســاحات صلبــة )أرضيــات فينيــل(.

وألوليــاء  	 الرعايــة  لمقدمــات  المريــح  األثــاث  يتوفــر 
ولألطفــال.  األمــور 

األطفــال  	 ألعمــار  الحجــم  مناســبة  المناطــق 
المجموعــة. فــي  ولعددهــم 

تتوفــر لألطفــال الصغــار مســاحات صغيــرة ومريحــة  	
باألمــان. تشــعرهم 

ا بفتــرات مــن اللعــب  	 يســتمتع األطفــال األكبــر ســنًّ
الهــادئ بمفردهــم واللعــب مــع األطفــال اآلخريــن 
وتكــون المســاحة واســعة للتحــرك بحريــة )للدحرجــة(.

بمجــرد  	 لألطفــال  كافيــة  مســاحة  تتوفــر  أن  يجــب 
ازديــاد قدرتهــم علــى الحركــة للدحرجــة أو الزحــف نحــو 

األشــياء التــي تثيــر اهتمامهــم.

وجــود المناطــق المفتوحــة )الداخليــة وفــي الهــواء  	
الطلــق( للرضــع المتنقليــن والتــي تشــجع األطفــال 
علــى اختبــار المهــارات الحركيــة الشــاملة والتنســيق 
الســحب والعربــات وكذلــك  الكــرات وألعــاب  مثــل: 
هيــاكل التســلق ذات الحجــم المناســب والمنحــدرات 

والســاللم.

مــات الرعايــة األطفــال الرضــع فــي أســّرة  	 تضــع مقدِّ
النــوم بهــدف النــوم بشــكل أساســي وليــس بهــدف 

اللعــب. 

فتــرات  	 أثنــاء  صلبــة  أســطح  علــى  األطفــال  يوضــع 
وأمــان. بحريــة  التحــرك  يمكنهــم  بحيــث  اللعــب 

المتنقليــن  	 غيــر  األطفــال  الرعايــة  مقدمــات  تنقــل 
اليــوم. مــدار  علــى  دوري  بشــكل 

عليهــا  	 للجلــوس  للكبــار  مخصصــة  أماكــن  توجــد  ال 
مريــح.  بشــكل  األطفــال  مــع  والحديــث 

ا ومفتوحــة ُتشــعر  	 المســاحات المتوفــرة كبيــرة جــدًّ
األطفــال بعــدم األمــان.

الذيــن  	 لألطفــال  آمنــة  غيــر  أو  ضيقــة  المســاحات 
أجســادهم. تحريــك  كيفيــة  يتعلمــون 

الكــرات  	 باســتخدام  الرعايــة  مقدمــات  تســمح 
الطلــق  الهــواء  فــي  األخــرى  المتحركــة  واأللعــاب 

. فقــط

 ال توجــد أجهــزة وألعــاب مخصصــة للزحــف والتســلق  	
لألعلــى أو لألســفل أو المــرور مــن خاللهــا. واألجهــزة 
الفطــم  لألطفــال  آمنــة  أجهــزة  هــي  المتوفــرة 

ا فقــط. واألطفــال األكبــر ســنًّ

علــى  	 أو  األســّرة  فــي  البقــاء  علــى  األطفــال  يجبــر 
لفتــرات  للبقــاء  أو فــي مــكان مخصــص  مقاعدهــم 

طويلــة.

لكــن  	 واالستكشــاف  التنقــل  لألطفــال  يمكــن 
غيــر  األطفــال  بيــن  يفصلــن  ال  الرعايــة  مقدمــات 
المتنقليــن واألطفــال المتنقليــن أو ال يبقيــن بالقــرب 

لــألذى. التعــرض  مــن  لحمايتهــم  منهــم 

)Copple & Bredekamp 2008, 80-81(.

 

السؤال: ما األنشطة التي يمكن للدارجين ممارستها في البيئة الخارجية؟ 

ــع الدارجيــن إلــى الخــارج، وإليــك مــا تســتطيعين  ضَّ الجــواب: يمكنــِك أن تأخــذي األطفــال الرُّ
فعله.

ت 
أدوا

المعلمة
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أدوات المعلمة 
خروج األطفال الصغار للبيئة الخارجية 

األطفال )9- ١٨ شهًرا(:

علــى  	 األطفــال  يتــدرب  حتــى  يكفــي  بمــا  وألعــاب قويــة  كــرات وفقاعــات  توفيــر 
بمســاعدتها.  الوقــوف 

الذيــن  	 األطفــال  بأحجــام  التســوق  وعربــات  الدمــى  عربــات  دفــع  ألعــاب  توفيــر 
األطفــال(. مــن  باكــًرا  المشــي  اســتطاع  )لمــن  المشــي  يســتطيعون 

ــا علــى الســياج بمســتويات  	 ــر األلعــاب الموســيقية، ومناطــق األنشــطة، ومراي توفي
مختلفــة لألطفــال الذيــن مــا زالــوا يزحفــون والذيــن يســتطيعون الوقــوف.

).Cobb, n.d(.

 البيئة المادية لألطفال الفطم

) ١٥ - ٣6 شهًرا(
لمحة نمائية

أسئلة ومعلومات:

السؤال: ماذا نقصد بالمرحلة النمائية للفطم؟

الجواب: من أهم الجوانب النمائية عند الفطم األتي. 

إرشادات للمعلمة 
لمحة نمائية 

يطور الُفُطم وعًيا متزايًدا بهويتهم. 	

يظهرون تزايًدا في االستقاللية وحس التحكم. 	

يحب الُفُطم قضاء كثيٍر من الوقت في االستكشاف النشط للبيئة. 	

م- خاصة اللغة والشعور بالذات. 	 يحتاجون إلى رعاية الكبار لدعم النمو والتعلُّ

ت 
أدوا

المعلمة
QRفيديو

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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يجــب أن توّفــر البيئــات الخاصــة 
ا )الُفُطــم(  ــع األكبــر ســنًّ ضَّ بالرُّ
تنّوًعــا وفرًصــا لتعلــم االختيــار وتحمــل 
يكــون  مــا  وغالًبــا  المســؤولية. 
هــو  بالفرديــة  شــعورهم  استكشــاف 
فــي  لألطفــال  األساســية  المشــكلة 
إلــى  يحتاجــون  لــذا  العمــر،  هــذا 
الحاضنــات الالتــي ســيخلقن بيئــة تدعــم 
ــم كيفيــة مشــاركة  ــع فــي تعلُّ ضَّ اإلبــداع والعمــل المســتقل والفضــول، كمــا سيســاعدن الرُّ

.)Lally & Stewart 1990, 27( ”بيئتهم مع اآلخرين

السؤال: كيف يمكن للبيئة المادية لغرف الصف دعم تعلم ونمو الفطم؟ 

الجــواب: معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للرضــع والفطــم توفــر قاعــدة ِلمــا ينبغــي أن 
ــن مســاهمة البيئــة  يتعلمــه الفطــم. وفيمــا يلــي اســتعراض لــكل معيــار، ومقترحــات تبيِّ

التعليميــة فــي دعــم التعلــم والنمــو لألطفــال. 

أدوات للمعلمة 

بيانات تقاطع البيئة المادية والمعايير النمائية لألطفال الفطم )١٥-٣٦ شهًرا( 

م المعيار األول: ُنُهج التعلُّ

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته 

ُيظهر الطفل القدرة على المبادرة في األنشطة. 	

ُيصّر الطفل على تحقيق الهدف.  	

يكتشف استخدامات جديدة ألشياء مألوفة. 	

بحيــث  	 التعليميــة؛  الماديــة  البيئــة  ترتيــب  يجــب 
بســهولة. المــواد  إلــى  الوصــول  الفّطــم  يســتطيع 

التحديــات  	 علــى  تنطــوي  التــي  المــواد  توفيــر 
تحفــز  التــي  األلعــاب  بعــض  اســتخدام  )يستحســن 

المثابــرة(. علــى  الطفــل 

ضمــان وصــول الفطــم إلــى المــواد المألوفــة بشــكل  	
مســتدام لفتــرة طويلــة لمنحهــم الفرصــة للتجريــب.

اســتخدامها  	 يمكــن  التــي  واأللعــاب  المــواد  توفيــر 
االســتخدام  ذات  األلعــاب  )مقابــل  طــرق  بعــدة 

الواحــد(.

ت 
أدوا

المعلمة:
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إرشادات للمعلمة 
م حول معيار ُنُهج التعلُّ

 اســمحي لألطفــال الفطــم بالقيــام باألشــياء بمفردهــم وبطريقتهــم الخاصــة، واســمحي 
لهــم ببعــض المخاطــرة.

المعيار الثاني: التطور االجتماعي العاطفي

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

ُيظهر الطفل وعيه بعواطفه. 	

يشير الطفل إلى نفسه وإلى أفراد أسرته واألشخاص  	
المهمين بأسمائهم.

يبدأ الطفل بتقليد الكبار واألقران. 	

توفيــر الكتــب والملصقــات التــي تســاعد الفطــم علــى  	
تحديــد العواطف وتســميتها.

عرض صور األطفال وأسرهم. 	

توفيــر األدوات التمثيليــة البســيطة المألوفــة مثــل:  	
الهواتــف والمالبــس والقبعــات واألحذيــة.

إرشادات للمعلمة
حول التطور االجتماعي العاطفي:

نمــو  تدعــم  المنظمــة  التعليميــة  والبيئــة  المتوقعــة  اليوميــة  الروتينيــة  األنشــطة  إن   
الــذات. الدمــاغ المســؤولة عــن ضبــط  الدمــاغ ومناطــق 

المعيار الثالث: اللغة والتواصل والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

ُيميز أنواًعا مختلفة من األصوات. 	

ُيظهر الطفل مهارات التعامل مع الكتب. 	

يستخدم الطفل أدوات الكتابة المتنوعة. 	

مثــل:  	 البســيطة  األدوات  مــن  مجموعــة  توفيــر 
أصــوات  وتســجيالت  والخشخيشــات  الطبــول 

ذلــك. إلــى  ومــا  الحيوانــات... 

منطقــة  	 فــي  الكرتونيــة  والكتــب  المالبــس  توفيــر 
علــى  للتــدرب  الفطــم  يســتخدمها  بحيــث  الكتــب؛ 

ذلــك. إلــى  ومــا   ... الصفحــات  قلــب 

توفيــر األقــالم الملونــة الكبيــرة وأقــالم التحديــد فــي  	
منطقــة الفنون.

إرشادات للمعلمة
حول معيار اللغة والتواصل والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة

ــص   توفيــر أدوات تمثيــل للعــب الدرامــي الجــاذب للُفُطــم يســاعد علــى أداء األدوار، وتقمُّ
شــخصيات األطفــال فــي تجربــة اللغــة وإثــراء حصيلتهــم مــن المفــردات. هــذا يتضمــن 
ــار.  اســتجابتهم لشــخصيات الكتــاب المفضــل لديهــم، أو رســم الرمــوز التــي تحاكــي مــا يكتبــه الكب
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المعيار الرابع: العمليات المعرفية والمعلومات العامة

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

يمكــن  	 وكيــف  األمــور  محــاكاة  علــى  قــدرة  ُيظهــر 
لألشــياء أن تتــالءم فيمــا بينهــا وتتحــرك فــي المــكان 

الفــراغ. أو 

حســب  	 المتعــددة  األشــياء  فــرز  الطفــل  يســتطيع 
واســتخدامها. خصائصهــا 

ُيظهــر الطفــل فهًمــا للعالقــة بيــن الســبب والنتيجــة  	
أن  يمكــن  مــا  حــول  التنبــؤ  أو  التخميــن  خــالل  مــن 

يحــدث؛ ثــم يتأمــل فــي ســبب حــدوث شــيء مــا.

بهــا  	 قــام  متعــددة  خطــوات  بعمــل  الطفــل  يقــوم 
ســابق. وقــت  فــي  أمامــه  اآلخــرون 

حلقــات  	 مثــل:  األخــرى  والمــواد  األحاجــي  توفيــر 
. يــس لتكد ا

توفيــر المــواد الطبيعيــة المفتوحــة االســتعمال مثــل:  	
األصــداف وقطــع الخشــب وأوراق الشــجر والحجــارة 

... ومــا إلــى ذلــك.

توفيــر األلعــاب والمــواد التــي تتغيــر خصائصهــا عندمــا  	
يتــم اســتخدامها بطــرق مختلفة.

منطقــة  	 فــي  المتعــددة  التمثيليــة  األدوات  توفيــر 
تقليــد  مــن  األطفــال  لتمكيــن  الدرامــي؛  اللعــب 
األنشــطة التــي يشــاهدونها فــي منازلهــم )العنايــة 

الطبيــب(. زيــارة   – الطعــام  تجهيــز   – باألطفــال 

إرشادات للمعلمة 
حول معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة

امنحــي الفطــم الوقــت الكافــي لألنشــطة، مــع إعطــاء تنبيــه بــأن هــذه األنشــطة ســتنتهي 
قريًبا.

 
المعيار السابع: الصحة والتطور البدني 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

ُيظهــر الطفــل عــادة توازًنــا وثباًتــا وتحكًمــا وتناســًقا  	
فــي اســتخدام عضالتــه الكبــرى.

ينّســق بيــن الحــركات الصغيــرة لألصابــع والمعصــم  	
واليــد؛ ليتعامــل مــع مجموعــة كبيــرة مــن األشــياء 

والمــواد. واألجســام 

عندمــا  	 بهــم  لالســتعانة  كمصــادر  الكبــار  يســتخدم 
يحتــاج للمســاعدة فــي المواقــف التــي تكــون خطــرة 

أو تحتمــل الخطــر.

ــر المــواد والمعــدات التــي تســاهم فــي إقامــة  	 توفي
العجــالت  )ألعــاب  الخــارج  فــي  البدنيــة  األنشــطة 
وغيرهــا(.  واألرجوحــة،  التســلق  وهيــاكل  والكــرات 

توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن األشــياء اليدويــة، مثــل:  	
األحاجــي والخــرز واألزرار ومــا إلــى ذلــك، إضافــة إلــى 

مــواد لألنشــطة الفنيــة اإلبداعيــة. 

المخصصــة  	 والتجهيــزات  المرافــق  أنَّ  مــن  التأكــد 
ونظيفــة  آمنــة  نفســه  علــى  الطفــل  العتمــاد 
إليهــا  الوصــول  ومناســبة لحجــم األطفــال، ويمكــن 
بســهولة مثــل: أحــواض منخفضــة ، صابــون ، ومحــارم 

اليديــن. غســل  بعــد  ورقيــة 
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إرشادات للمعلمة 
حول معيار الصحة والتطور البدني

مــل  والرَّ المــاء  حــوض  باســتخدام  الحســية  الخبــرات  لممارســة  فرًصــا  للُفُطــم  ــري  وفِّ  

بإشــرافك.

إرشادات للمعلمة 
هــل تريديــن معرفــة المزيــد حــول معاييــر التعلــم المبكر النمائية وكيف يمكنها مســاعدتك 
ــر؟ اســتعيني بورقــة عمــل رقــم )٢(  ــى المعايي ــم القائمــة عل ــات التعل فــي التخطيــط لبيئ
ــة  ــم المبكــر النمائي ــر التعل ــل المعلمــة لمعايي ــار - دلي ــكل معي "المســح البيئــي” الخاصــة ب

لألطفــال مــن الميــالد-٣ ســنوات(. 

دليل المعلمة لتخطيط البيئة 
المادية التعليمية

أسئلة ومعلومات: 

السؤال: ماذا تعرفين عن تخطيط البيئة التعليمية للفطم؟ 

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي مجموعــة اعتبــارات ينبغــي مراعاتهــا عنــد تخطيــط وتصميــم 
المســاحات للفطــم. 

إرشادات للمعلمة 
قبل البدء، تذكري: 

البيئــة التعليميــة المثاليــة للفطــم توفــر فرصــًا أكثــر تفاعــًا وتشــّجع علــى  	
األكتشــاف.

االنتباه للصحة والسالمة ومتطلباتها وأفضل الممارسات الالزمة لذلك. 	
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أدوات للمعلمة 
أفضل الممارسات: سياسات الصحة والسالمة 

ا االممارسات المائمة نمائيًّ الممارسات غير المائمة نمائيًّ

ــد الحاضنــات بإجــراءات الصحــة والســالمة، مثــل:  	 تتقيَّ
ويتــم  بشــكل ســليم،  اليديــن  بطــرق غســل  التقيــد 

عــرض اإلرشــادات مكتوبــة بشــكل واضــح.

توجــد إجــراءات صحيــة واضحــة ومكتوبــة خاصــة بــكل  	
مهمــة أو عمــل روتينــي لمســاعدة مقدمــات الرعايــة 

علــى تذكــر اتبــاع اإلجــراءات بشــكل كامــل ومســتمر.

عــدم كتابــة السياســات واإلجــراءات أو النظــر فيهــا  	
بدقــة، والحاضنــات اليلتزمــن أو يتقيــدَن باســتخدام 
اليديــن  مثــل: غســل  والســالمة  الصحــة  احتياطــات 
تغييــر  فــي  المتبعــة  األساســية  والخطــوات 
اللعــب  ومناطــق  المهــاد  وبتنظيــف  الحفاضــات 

الطعــام. تجهيــز  ومنطقــة  والمطبــخ 

وشــروط  	 بإجــراءات  الرعايــة  مقدمــات  تلتــزم  ال   
باســتمرار.  النظافــة 

الصحــة  	 شــروط  مراعــاة  مــع  المســاحات  مــت  ُصمِّ
مــن  خــاٍل  بطــالء  الجــدران  طــالء  )تــم  والســالمة 
واألرضيــات(. الســجاد  تنظيــف  وســهولة  الرصــاص 

فــي  	 المجهــزة  األوليــة  اإلســعافات  حقيبــة  وجــود 
واضــح.  قريــب  مــكان 

عــدم تهيئــة المســاحات المكانيــة وتصميمهــا؛ لدعــم  	
صحــة الُفُطــم وســالمتهم.

المــكان نظيــف وآمــن ولكــن يعطــي شــعوًرا بحاجتــه  	
للتعقيــم.

)Copple & Bredekamp 2008, 105(.

ترتيب غرفة الصف 

الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــيَّ فعلــه عنــد التخطيــط لترتيــب غرفــة الصــف لألطفــال 
الفطم؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض النصائــح واألدوات المفيــدة فــي التخطيــط لترتيــب 
غرفــة الصــف الخاصــة باألطفــال الفّطــم. 

إرشادات للمعلمة 
اعتبارات خاصة بترتيب غرفة الصف لألطفال الفّطم.

تحتــوي غرفــة الصــف الخاصــة الفطــم الدارجيــن علــى عــدد مــن المناطــق المخصصــة 
ــن القــدرات الحركيــة عنــد األطفــال، تنشــأ  بصفــوف األطفــال الفطــم، ولكــن ومــع تحسُّ
أهميــة وجــود مســاحة واســعة للحركــة وممــرات واضحــة وخطــوط النظــر؛ لمســاعدة 

الرضــع الدارجيــن علــى الحركــة والتنقــل بأنفســهم. 
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أدوات المعلمة 
قائمة التحقق من جودة ترتيب مناطق غرفة الصف لفئة األطفال الفّطم

اسألي نفسك: هل تتضمن غرفة المرافق اآلتي:

مكانًا للنوم؟ 	

مكان تغيير الحفاضات؟ 	
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مساحات مفتوحة مزودة بأغطية وبطانيات، وغيرها؟ 	

 أرفف مع ألعاب وكتب لألطفال، وغيرها؟  	
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المنطقة الخارجية؟ 	

مساحات لألغراض الشخصية؟ 	
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منطقة استقبال لألسر واألهالي؟ 	
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السؤال: كيف يمكن تخطيط غرفة الصف؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض المخططــات لترتيــب غرفــة الصــف بشــكل مناســب 
لألطفــال الفّطــم.

الســؤال: مــا مجــاالت االهتمــام الواجــب علــى المعلمــة توفيرهــا فــي غرفــة الصــف 
الخاصــة باألطفــال الفّطــم؟

الجواب: تحتوي معظم غرف صف األطفال الفطم على مجاالت االهتمام اآلتية:
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إرشادات للمعلمة
المناطق التي تثير اهتمام الفطم في الصف. 

منطقة اللعب الحركي بالعربات. 	

منطقة الهدوء واالسترخاء. 	

منطقة المكعبات. 	

منطقة الفن/ التجارب الحسية. 	

منطقة العمليات المعرفية/ اإلدراكية. 	

منطقة الطبيعة والعلوم. 	

منطقة اللعب الدرامي. 	

الملعب الخارجي.  	

المواد والمعدات:

السؤال: ما المواد والمعدات الواجب على المعلمة توفيرها في غرفة الصف؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض الصــور التــي توضــح بعــض المــواد واألدوات لتخطيــط 
غرفــة الصــف. 

إرشادات للمعلمة
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يجــب أن تشــجع المــواد والمعــدات فــي غــرف الصــف األطفــال علــى العمــل واللعــب 
الدرامي، و أن تكون محفًزا لألفكار والمفاهيم.

ما الذي يمكنهم القيام به باستخدام أجسادهم؟ 	

كيف تسير األشياء؟ 	

ما طبيعة األشياء من وجهات نظر مختلفة؟ 	

كيف يتم تجميع األشياء؟ وكيف يمكن تفريقها؟  	

كيف تتغير األشياء عندما ُتستخدم بطرق مختلفة؟ 	

 (.Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019, 92)

باألطفــال  الخاصــة  اللعــب  مناطــق  فــي  توفرهــا  الواجــب  األشــياء  مــا  الســؤال: 
الفّطــم؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي لمحــة عامــة عــن مجــاالت االهتمــام واألمــور التــي يجــب أن 
تفكــري بتضمينهــا فيهــا:

أدوات المعلمة 
منطقة اللعب الحركي اإليقاعي 	

المنخفضــة 	  الســاللم  مــن  مجموعتيــن  باســتخدام  بســيطة  تســلق  معــدات 
للظهــر.

الكــرات بمقاســات مختلفــة وكــرات صغيــرة مخصصــة للرمــي، وكــرات متوســطة 	 
الحجــم للدحرجــة، وكــرات كبيــرة للحمــل والدفــع والجلــوس عليهــا.

ألعاب الدفع.	 

الهزازات / الخشخيشات بأحجام أو أوزان أو أصوات أو ألوان مختلفة.	 

اآلالت مثــل: الطبــول وعصــي اإليقــاع... وغيرهــا التــي يتــم تغييرهــا مــن حيــن 	 
آلخــر.

منطقة الهدوء واالسترخاء 	

 كتب كبيرة وكتب مصورة وكتب غير خيالية.	 
 كتب بدون كلمات؛ لتحفز التحدث.	 
 كتب تحتوي على كلمات مكررة وسجع.	 
كتب تعكس ثقافة األهالي ولغتهم ومجتمعاتهم وخبراتهم. 	 
وسائد مريحة.	 
رفوف كتب منخفضة.	 

ت 
أدوا

المعلمة
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منطقة المكعبات 	
مكعبات كبيرة لترصيصها وطرقها.	 

مكعبات خشبية كبيرة، وأخرى صغيرة لترصيصها.	 

المطارق واألوتاد. 	 

الملحقــات هــي: جســور ومنحــدرات، وشــاحنات وســيارات، وألعــاب بالســتيكية 	 
علــى شــكل حيوانــات وأشــخاص.

منطقة الفن واإلدراك الحسي 	
فرش تلوين كبيرة، وأواني مانعة لالنسكاب؛ لوضع األلوان والطالء فيها.	 

ألوان وطباشير ذات أحجام كبيرة.	 

التلوين باألصابع والتلوين بالرسم على اللوحات المحمولة. 	 

مقّصات، صمغ، شريط الصق.	 
منطقة العمليات المعرفية/ اإلدراكية  	

خرزات كبيرة وأسالك وبرية مرنة )حل المشكالت(.	 

مكعبــات مزدوجــة وألــواح التثبيت واألكواب واألســطوانات )الحجم والتنســيق 	 
بيــن اليــد والعين(.

منطقة الطبيعة والعلوم 	
مواد مفتوحة مثل: قطع من الخشب والنباتات . 	 

وعاء من األصداف لفرزها والتعامل معها وغمرها.	 

حوض لألسماك أو الحشرات.	 

منطقة اللعب الدرامي 	

األخــرى 	  اليوميــة  األنشــطة  تمثيــل  علــى  تســاعد  وأدوات  منزليــة،  أدوات 
والطبــخ(.  الطبيــب،  وزيــارة  )التســّوق 

دمًى متنوعة وملحقاتها، والسرر، وحفاضات الدمى، والمشايات. 	 

مالبس تنكرية )للبسها وتقليد الكبار(.	 

أجهزة المحاسبة وعربات التسوق.	 

الملعب الخارجي 	

مواد حسية )رمل، ماء، تربة(.	 

حامل لوحات مخصص ومواد الرسم والطباشير.	 

مسرح.	 

آالت موسيقية وإيقاعية.	 
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حــوض الرمــل ويكــون مجهــًزا بالمجــارف والــدالء والغربــال واألوعيــة ومالعــق 	 
الطبــخ والعربــات.

أجهزة التسلق.	 

الكرات.	 

 استخدام المساحات واألدوات
السؤال: ما الممارسات المالئمة لتصميم لعب فعال للفطم؟

الجواب: إليك بعض االعتبارات المهمة لخلق مساحة لعب مالئمة للفطم. 

أدوات المعلمة 
أفضل الممارسات أماكن اللعب لألطفال الفطم 

ا االممارسات المائمة نمائيًّ الممارسات غير المائمة نمائيًّ

تكــون أغطيــة األرضيــات مناســبة لألنشــطة )أرضيــات  	
ســهلة التنظيــف وســجاد غيــر قابــل لالنــزالق(.

المــكان بحســب مجــاالت  	 الرعايــة  تنظــم مقدمــات 
االهتمــام أو تقســمه إلــى مناطــق نشــاط بمــا فــي 
الصغيــرة  المجموعــات  فــي  اللعــب  ذلكمناطــق 
واللعــب االنفــرادي كاللعــب الدرامــي واللعــب فــي 

البنــاء.

حواجــز  	 أو  أرفــف  بواســطة  المناطــق  تقســيم  يتــم 
منخفضــة؛ ممــا يــؤدي إلــى وجــود مســارات واضحــة 
الفطــم  األطفــال  اصطــدام  احتماليــة  وتقليــل 

اللعــب. فــي  تركيزهــم  أثنــاء  بأقرانهــم 

توجــد فــي الصــف مســاحات خاصــة لطفــل أو طفليــن  	
ويمكــن للكبــار اإلشــراف عليهــا بســهولة.

ومصممــة  	 وآمنــة  مفتوحــة  الداخليــة  المناطــق 
للســماح باللعــب الــذي يتطلــب اســتخدام العضــالت 

الكبيــرة.

تكــون أماكــن لعــب األطفــال الفطــم منفصلــة عــن  	
ا. وتضــم المعــدات  أماكــن لعــب األطفــال األكبــر ســنًّ
تســمح  الحجــم  صغيــرة  للتســلق  ألعابــًا  الخارجيــة 
والخــروج،  والدخــول  بالذهــاب  الفّطــم  لألطفــال 
التــي  االنفــرادي  اللعــب  معــدات  إلــى  باإلضافــة 
و  األرجوحــات  مثــل:  الكبــار  مــن  إشــراًفا  تتطلــب 

المنخفضــة. الزحاليــق 

المعــدات مصممــة لتناســب األطفــال الفّطــم؛ بحيــث  	
ال يحتاجــون للرفــع أو المســاعدة.

يتطلــب  	 ســميك  بســجاد  األرضيــات  تغطيــة  تتــم   
التنظيــف المســتمر أو تتــرك متســخة. أو أن تكــون 

وبــاردة. صلبــة  بأرضيــات  مغطــات  األرضيــات 

ممــا  	 اهتمــام؛  مناطــق  إلــى  مقســم  غيــر  المــكان   
يجعــل مــن الصعــب علــى األطفــال المشــاركة فــي 

األنشــطة.

مــرور  	 وجــود مســارات  عــدم  مــع  مفتــوح  المــكان   
واضحــة مــن منطقــة اهتمــام إلــى أخــرى؛ ممــا يــؤدي 
إلــى احتماليــة اصطــدام األطفــال الفطــم بأقرانهــم 

أثنــاء تركيزهــم فــي اللعــب.

 ال توفــر البيئــة مســاحات خاصــة. أو تكــون المســاحات  	
ا وبعيــدة عــن أنظــار الكبــار. خاصــة جــدًّ

وغيــر  	 ضيــق  الفطــم  لألطفــال  المخصــص  المــكان   
بتعلــم  للتــو  بــدؤوا  الذيــن  ألولئــك  خصوًصــا  آمــن 
كيفيــة اســتخدام أجســادهم، ويحتاجــون إلــى الجــري 

أكثــر مــن المشــي.

 يتشــارك األطفــال الفطــم فــي المعــدات الخارجيــة  	
ا. ــر ســنًّ مــع األطفــال األكب

األطفــال  	 الســتخدام  مصممــة  ليســت  المعــدات   
ا أو يصعــب علىهــم المنــاورة  الفطــم فهــي كبيــرة جــدًّ

بهــا.

 

)Copple & Bredekamp 2008, 80-81(.

ت 
أدوا

المعلمة
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ما األنشطة التي يمكن أن أقدمها لألطفال الفطم في الخارج؟ 

الجواب: إليك بعًضا من األنشطة المقترحة التي يمكن تقديمها في البيئة الخارجية:

أدوات المعلمة 
قضاء الوقت مع الُفُطم في الخارج

االستمرار في إضافة مواد تعكس مهارات نمائية متنوعة.  	

الدمــى، 	  وعربــات  الســحب،  وعربــات  والدراجــات،  الركــوب  ألعــاب  إضافــة   
وغيرهــا.  يدفعونهــا،  كبيــرة  وشــاحنات 

تشــغيل بعــض الموســيقى فــي الخــارج؛ حتــى يتمكــن األطفــال مــن ممارســة 	 
ــق.  ــدوران فــي الهــواء الطل الرقــص والقفــز وال

تجهيز وإعداد ألعاب بسيطة. 	 

ق فــوق المــواد 	  تجهيــز وإعــداد ملعــب حواجــز؛ بحيــث يمكــن للُفُطــم التســلُّ
والعبــور مــن تحتهــا والمشــي فــي مســارات منحنيــة. 

التربيــة 	  إضافــة حديقــة خارجيــة حتــى يكتســب األطفــال خبــرات جديــدة عــن 
والحشــرات.  والنباتــات 

).Cobb, n.d(

ت 
أدوا

المعلمة
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 لمحة نمائية 

السؤال: ما طبيعة األطفال في مرحلة رياض األطفال؟

الجــواب: نعــرض فيمــا يلــي لمحــة نمائيــة حــول األطفــال فــي مرحلــة الروضــة )٣ – ٤ 
ســنوات(:

إرشادات للمعلمة
لمحة نمائية:

بمــا أن تطــور األطفــال فــي هــذه المرحلــة يتنــوع بشــكل كبيــر، فإننــا نعــرض عليــك بعــض 
األمــور الواجــب مراعاتهــا حــول أطفــال مرحلــة الروضــة: 

والمعرفيــة  	 اللغويــة  المهــارات  مــن  العديــد  المرحلــة  هــذه  فــي  األطفــال  يطــور 
األســئلة. مــن  العديــد  ويطرحــون 

مــع تطــور عضالتهــم الصغيــرة والكبيــرة فإنهــم يســتطيعون اســتخدام الدراجــات  	
ثالثيــة العجــالت ويســتطيعون ارتــداء المالبــس بأنفســهم.

يبدأ األطفال في هذه المرحلة بتكوين الصداقات ويستمتعون باللعب التعاوني. 	

يصبح لعبهم الدرامي أكثر تعقيًدا وتوسًعا. 	

مرحلــة  فــي  األطفــال  يعتبــر 
نشــطاء!  متعلميــن  الروضــة 
واألدوات  المــواد  يســتخدمون  فهــم 
بيئتهــم  فــي  المتاحــة  والفــرص 
المشــكالت  وحــل  لالستكشــاف 
حولهــم.  مــن  العالــم  علــى  والتعــرف 
فــي  ا  أساســيًّ أمــًرا  ُيَعــدُّ  األمــر  وهــذا 
خلــق بيئــات التعلــم المســتجيبة لقــدرات الطفــل المختلفــة والهتماماتــه ومســتوياته 
ــة المقدمــة  ــه يضمــن مشــاركة األطفــال فــي التجــارب التعليمي ــة، وهــذا بحــد ذات النمائي
االختالفــات  وتراعــي  باألطفــال  ترحــب  التــي  المكانيــة  المســاحات  فــإن  كذلــك،  لهــم. 

ت 
شادا

إر
للمعلمة

البيئة المادية ألطفال مرحلة الروضة 
)3-4 سنوات(

القسم الثالث
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الثقافيــة واللغويــة لــكل طفــل تعــزز إنشــاء بيئــة التعلــم الناجحــة. اقرئــي المــوارد التعليميــة 
الخاصــة بهــذه الصفحــة لمعرفــة الجوانــب الرئيســة لبيئــات التعلــم الخاصــة بأطفــال مرحلــة 

الروضة ”.

Head Start, Early Childhood Learning and Knowledge Center, ”Resourc-(
 .).es for Preschool Learning Environments” n.d

الســؤال: كيــف يمكــن للبيئــة الماديــة فــي غرفــة الصــف دعــم التعّلــم والنمــو لألطفــال 
فــي مرحلــة الروضــة )٣-4 ســنوات(؟

الجــواب: معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة )٣-٦( ســنوات تقــدم دليــاًل لمــا 
يتعلمونــه، ونعــرض فيمــا يلــي نقاًطــا تخــص كل معيــار مــع اقتراحــات حــول كيــف يمكــن 

للبيئــة الماديــة فــي صفــك أن تدعــم تعلــم ونمــو األطفــال:

أدوات المعلمة

ــم المبكــر ألطفــال مرحلــة الروضــة  بيانــات التقاطــع البيئــة الماديــة ومعاييــر التعلُّ
)عمــر ٣ ســنوات(

م المعيار األول: ُنُهج التعلُّ

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

 باستخدام حواسهم؛ الستكشاف البيئة. 	

البيئــة  	 باستكشــاف  واهتمــام  حمــاس  بإظهــار 
األنشــطة. فــي  والمشــاركة  المحيطــة 

بتركيــز انتباههــم فــي األنشــطة لفتــرات زمنيــة أطــول؛  	
علــى الرغــم مــن ســهولة تشــتيت انتباههــم.

لحــل  	 والخطــأ  المحاولــة  اســتراتيجية  باســتخدام 
البســيطة. المشــكالت 

المــواد  	 الستكشــاف  لألطفــال  الفــرص  توفيــر 
وملمســها  ورائحتهــا  وصوتهــا  شــكلها  خــالل  مــن 
وقوامهــا ومذاقهــا )ضــوء الطاولــة، يشــم القواريــر، 

ذلــك(. إلــى  ومــا   ... اإلســطوانات،  أصــوات 

توفيــر بعــض الصــور لألطفــال مثــل: الصــور التــي تصــور  	
األشــخاص فــي مناصــب وظــروف مختلفة.

توفيــر المــواد واألنشــطة التــي تتطلــب مــن الطفــل  	
وقًتــا أطــول إلنهائهــا مثــل: األحاجــي وبنــاء المكعبــات 

والفنــون المتعــددة الخطــوات ومشــاريع البنــاء.

تســاعد  	 التــي  المــواد  و  المفتوحــة  األدوات  توفيــر 
األطفــال علــى حــل المشــاكل مثــل: األكــواب و الــدالء 

واألنابيــب البالســتيكية و البكــرات.

ت 
أدوا

المعلمة:
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إرشادات للمعلمة 
م حول معيار نهج التعلُّ

واســتخدمي  لألطفــال،  وممتعــة  جاذبــة  بطريقــة  التعليميــة  الماديــة  البيئــة  رتبــي 
األطفــال.  لذائقــة  تــروق  التــي  المفتوحــة  المــواد 

المعيار الثاني: التطور االجتماعي العاطفي 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بإكمال بعض المهام المألوفة بمفردهم. 	

بإظهار اهتمام بلغة الكبار وسلوكهم. 	

يســتجيب الطفــل للفــرص المقدمــة لــه وأحياًنــا يحتــاج  	
إلــى بعــض اإلشــراف عليــه.

بالمشاركة في لعبة تعاونية مع أقرانهم. 	

توفيــر المــواد ذات الحجــم المناســب لألطفــال مثــل:  	
األباريــق، ونظــارات لألطفــال الســتخدامها بأنفســهم. 

توفيــر أدوات التدبيــر المنزلــي التمثيليــة المتعــددة  	
فيمناطــق اللعــب الدرامــي.

اهتمــام  	 بمجــاالت  خاصــة  واضحــة  مناطــق  إنشــاء   
األطفــال. عنــد  المســتقل  االختيــار  لتعزيــز  األطفــال؛ 

المتعــددة؛  	 والمــواد  المكانيــة  المســاحات  توفيــر 
التعاونــي. اللعــب  لدعــم 

إرشادات للمعلمة
حول معيار التطور االجتماعي والعاطفي

قومــي بتصميــم البيئــة الماديــة التعليميــة بشــكل يحفــز ويتحــدى األطفــال، بغــض النظــر 
عــن مســتواهم النمائــي، وقّدمــي لهــم مــواد توفــر لهــم مســتويات مختلفــة مــن التحــدي.

المعيار الثالث: التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

اللغــة  	 فــي  األصــوات  بيــن  والتفريــق  بالســماع 
المحيطــة. البيئــة  فــي  واألصــوات  المســموعة 

بسرد حدث ما أو قصة مألوفة مع المساعدة. 	

ــم القــراءة  	 ــره للكتــب ومــواد تعل ُيظهــر الطفــل تقدي
والكتابــة األخــرى.

باللعب والتجريب باستخدام حروف الهجاء. 	

بالكتابة العشوائية والتظاهر بالكتابة.  	

الحيوانــات فــي مركــزي  	 توفيــر تســجيالت بأصــوات 
واالســتماع. الكتــب 

وإعــادة  	 القصــص  تأليــف  علــى  األطفــال  تشــجيع 
ــة  إنشــائها وتزويدهــم بمجــالت فارغــة ومــواد الكتاب

والرســم.

توفيــر مجموعــة مــن المــواد المطبوعــة فــي منطقــة  	
الكتــب والكتــب المصــورة والمجــالت، ... ومــا إلــى 

ذلــك.

وضــع الحــروف المغناطيســية فــي منطقــة القــراءة  	
والكتابــة.

الكتابــة  	 ومــواد  فارغــة  بمجــالت  األطفــال  تزويــد 
ســبورة. وأقــالم  صغيــرة  بيضــاء  وســبورات 

ت 
شادا

إر
للمعلمة

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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إرشادات للمعلمة 
حول معيار التطور اللغوي ومعرفة القراءة والكتابة

وّفــري كتًبــا حــول مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع، بمــا فــي ذلــك الكتــب التــي تحتــوي 
علــى صــور حقيقيــة، وقصًصــا يمكــن لألطفــال أن يفهموهــا.

المعيارالرابع: العمليات المعرفية والمعلومات العامة

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بإظهار اهتماٍم بالعد واألرقام. 	

بوضع األشياء المتشابهة في مجموعات. 	

بالبــدء فــي استكشــاف مفهــوم الســعة مــن خــالل مــلء  	
األوعيــة وتفريغها.

بطــرق  	 والقيــاس  المالحظــة  أدوات  باستكشــاف 
إبداعيــة.

بإظهار اهتمامهم باللعب باألشياء المتحركة. 	

بالتعرف على بعض النباتات والحيوانات. 	

يســتخدم الطفــل المــواد المتنوعــة مــع التركيــز علــى  	
اآلليــة أكثــر مــن المنتــج.

يســتخدم الطفــل األدوات التمثيليــة واألزيــاء بطريقــة  	
واقعيــة فــي اللعــب الدرامــي.

بإظهار فهمهم لبعض التقنيات. 	

توفيــر المــواد المفتوحــة؛ ليســتخدمها األطفــال فــي  	
عمليــة العــد مثــل: الحصــى وأغطيــة القواريــر ... ومــا 

إلــى ذلــك.

الحيوانــات  	 عــن  مصــورة  ببطاقــات  األطفــال  تزويــد 
بفرزهــا. يقومــوا  لكــي  واألشــخاص  والنباتــات 

توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن األوعيــة /المســتوعبات  	
بحســب حجمهــا ووظيفتهــا: منطقــة أحــواض المــاء أو 

الرمــل.

وضع عدسات التكبير والموازين في منطقة العلوم. 	

تزويــد األطفــال بالدمــى المتحركــة والمعــدات األخــرى  	
بمــا فيهــا ألعــاب الســيارات والكــرات وألعــاب الركــوب.

للصلصــال  	 باإلضافــة  والرســم  الطــالء  مــواد  توفيــر 
األخــرى.  التشــكيل  النمذجــة/  ومــواد 

المحمــول  	 الهاتــف  وأجهــزة  المفاتيــح  لوحــات  وضــع 
الدرامــي. اللعــب  منطقــة  فــي  المعطلــة 

إرشادات للمعلمة
حول معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة

 حــول معيــار العمليــات المعرفيــة والمعلومــات العامــة: اجعلــي العنايــة بالبيئــة الداخليــة 

والخارجيــة جــزًءا مــن الجــدول اليومــي.

المعيار السابع: الصحة والتطور البدني
البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

يبدأ الطفل بتنفيذ مهارات العناية بالذات.  	

يظهــر علــى الطفــل عالمــات نمــو العضــالت الكبيــرة  	
واالســتقرار. والتــوازن 

ُيظهــر الطفــل قدرتــه علــى التنســيق بيــن حركــة اليــد  	
والعيــن باســتخدام عضالتــه الصغيــرة واألشــياء الكبيــرة.

ــر المغاســل بأحجــام مناســبة لعمــر الطفــل؛  	 يجــب توفي
ــه باســتقاللية. ليتمكــن مــن غســل يدي

توفير الساللم والممرات المنحدرة في الخارج. 	

توفير ألعاب األحاجي والتطابق الكبيرة.  	

ت 
شادا

إر
للمعلمة

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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إرشادات للمعلمة
حول معيار الصحة والتطور البدني

لــدى  التنســيق  ومهــارات  العضليــة  المهــارات  تعــزز  التــي  المعــدات  لألطفــال  ــري  وفِّ
األطفــال مثــل: الكــرات والدراجــات ثالثيــة العجــالت وألعــاب التــوازن... ومــا إلــى ذلــك.

إرشادات للمعلمة
يمكنهــا  وكيــف  النمائيــة  المبكــر  التعلــم  معاييــر  حــول  المزيــد  معرفــة  تريديــن  هــل   

المعاييــر؟  علــى  القائمــة  التعلــم  لبيئــات  التخطيــط  فــي  مســاعدتك 

ــار - دليــل المعلمــة  اســتعيني بورقــة عمــل رقــم )٣( ”المســح البيئــي” الخاصــة بــكل معي
ــة مــن ٣-٦ ســنوات. ــم المبكــر النمائي ــر التعل لتطبيــق معايي

ــم المبكــر ألطفــال مرحلــة  بيانــات تقاطــع البيئــة الماديــة مــع معاييــر التعلُّ
الروضــة )عمــر ٤ ســنوات(

م المعيار األول: ُنُهج التعلُّ

البيئة التعليمية الماديةالمعيار والمسارات والمؤشرات

بإظهــار حمــاس واهتمــام باستكشــاف البيئــة المحيطــة  	
والمشــاركة فــي األنشــطة.

باســتقاللية  	 حلهــا  ومحاولــة  المشــكالت  بمعرفــة 
أكثــر. أو  واحــدة  اســتراتيجية  باســتخدام 

علــى  	 الحصــول  أجــل  مــن  ويجــرب  الطفــل  يبحــث 
 . ت مــا لمعلو ا

تقديــم المــواد والتجهيــزات التــي تحفــز علــى المشــاركة  	
وتدويرهــا بيــن األطفــال.

توفيــر األحاجــي ومــواد البنــاء الصغيــرة األخــرى التــي  	
تعتمــد علــى المحاولــة والخطــأ.

توفيــر مجموعــة مــن المــواد المفتوحــة وأدوات البحــث  	
مثــل: الموازيــن والعدســات المكبــرة وشــرائط القيــاس.

إرشادات للمعلمة 
م حول معيار نهج التعلُّ

ــا بقربهــم  ــي دوًم ــدة، وكون ــة واستكشــاف األنشــطة الجدي ــى تجرب شــجعي األطفــال عل
ــزم األمــر. للمســاعدة إذا ل
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المعيار الثاني: التطور االجتماعي العاطفي

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

الكاملــة ووصــف  	 أنفســهم بأســمائهم  بالتعريــف عــن 
أنفســهم مــن حيــث الخصائــص والقــدرات والتفضيــالت.

بالتنقل بين األنشطة بإشراف محدود من الكبار. 	

بتجربة العواطف من خالل اللعب الدرامي. 	

بطلب التوجيه وقبوله من الكبار.  	

بالمشاركة في ألعاب جماعية. 	

توفيــر مــواد الكتابــة والرســم للطفــل لتأليــف كتــب حــول  	
شخصياتهم.

اســتخدام اإلشــارات التحذيريــة ووضــع الجــداول المرئيــة  	
لمســاعدة األطفــال أثنــاء االنتقــال بيــن األنشــطة.

تغييــر الموضــوع فــي منطقــة اللعــب الدرامــي؛ لتوفيــر  	
)زيــارة  عواطفهــم  الستكشــاف  لألطفــال  الفــرص 

الطبيــب(.

إنشــاء مســاحات متعــددة فــي غرفــة الصــف؛ إلتاحــة  	
اللعــب لألطفــال فــي مجموعــات )اللعــب بالمكعبــات 

واللعــب الدرامــي فــي الهــواء الطلــق(.

إرشادات للمعلمة
حول معيار التطور االجتماعي العاطفي

 شجعي األطفال على الشعور بالمسؤولية عن محتويات غرفة الصف.

المعيار الثالث: التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بالســماع والتفريــق بيــن األصــوات فــي اللغــة العربيــة  	
الفصحــى المســموعة واللغــة المحليــة.

باستخدام المفردات المناسبة لفئات أوأشياء. 	

بالمشاركة في محادثة يسيرة وقصيرة. 	

بتحديــد أنــواع مختلفــة مــن المــواد المطبوعــة مثــل:  	
والملصقــات،  والعالمــات  والصحــف  والتذاكــر  الكتــب 

أو غيرهــا.

يجــرب الطفــل اإلمســاك وحركــة الجســد عندمــا يقــوم  	
باســتخدام مــواد الكتابــة والرســم. 

العربيــة فــي  	 المــواد المســجلة حــول القصــص  توفيــر 
االســتماع. منطقــة 

المــواد  	 علــى  تعرفــوا  قــد  األطفــال  أن جميــع  ضمــان 
مــن  يتمكنــوا  بحيــث  الصــف؛  غرفــة  فــي  والتجــارب 

وتصنيفهــا. األشــياء  تســمية 

دمــج المــواد المطبوعــة فــي منطقــة اللعــب الدرامــي  	
مثــل: قائمــة المأكــوالت والتذاكــر عنــد تمثيــل موضــوع 

المطعــم.

تزويــد األطفــال بمجموعــة مــن مــواد الكنتابــة والرســم  	
بأحجــام مختلفــة. 

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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إرشادات للمعلمة
 حول معيار التطور اللغوي ومعرفة القراءة والكتابة:

وّفري لألطفال مكاًنا ممتًعا وجاذًبا للقراءة.

المعيار الرابع: العمليات المعرفية والمعلومات العامة
البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

يســتطيع الطفــل العــد حتــى عشــرة أشــياء باســتخدام  	
مفهــوم المقابلــة )واحــد مقابــل واحــد(.

بالتعرف على األنماط السهلة ووصفها وصنعها. 	

بترتيب ثالثة أشياء على األكثر حسب أحجامها. 	

واالختــالف  	 التشــابه  ألوجــه  وفًقــا  األشــياء  بمقارنــة   
بينهــا.

بالمشــاركة فــي األعمــال اليوميــة التــي ُتظهــر اهتماًمــا  	
بالبيئــة.

يســتخدم الطفــل عــدًدا مــن المــواد إلنشــاء األعمــال  	
الفنيــة.

األدوار  	 الستكشــاف  األدوار  بلعــب  الطفــل  يقــوم 
المألوفــة.  االجتماعيــة 

األشــياء  	 مــن  ومجموعــات  العــد  مكعبــات  توفيــر 
المألوفــة لألطفــال )الصــدف والنقــود المعدنيــة ... ومــا 

إلــى ذلــك(.

منطقــة  	 فــي  المزخرفــة  الخشــبية  الكتــل  توفيــر 
ت. ضيــا يا لر ا

توفيــر المكعبــات والمــواد األخــرى مثــل: األســطوانات  	
وألعــاب الــرصِّ التــي يمكــن ترتيبهــا وفًقــا ألحجامهــا. 

توفير بطاقات الفرز واأللعاب لألطفال. 	

ــات  	 ــات وإطعــام الحيوان إشــراك األطفــال فــي ري النبات
األليفــة الموجــودة فــي غرفــة الصــف. 

للقيــام  	 الالزمــة  والمــواد  لألطفــال  الفــرص  توفيــر 
والنحــت  والتصويــر  الرســم  مثــل:  الفنيــة  باألعمــال 

الكــوالج. وألعــاب  والتشــكيل 

التمثيليــة  	 بــاألدوات  الدرامــي  اللعــب  منطقــة  تجهيــز 
التــي تعكــس الحيــاة اليوميــة لألطفــال )ألبســة الكبــار، 
ومهــام التدبيــر المنزلــي والكــي، وتحميــم األطفــال ... 

ــك(. ــى ذل ومــا إل

إرشادات للمعلمة
حول معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة:

المهارات لديهم، مثل: الخرز والمكعبات والدالء للقياس واألشكال وأكوب القياس.

المعيار الخامس: الوطنية والدراسات االجتماعية

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

والشــخصيات  	 الوظائــف  لبعــض  فهمهــم  ُيظهــرون 
المجتمــع. فــي  المهمــة 

فــي  	 المختلفيــن  األشــخاص  أن  فهمهــم  بإظهــار 
الجنســيات ويتكلمــون لغــات مختلفــة لديهــم قــدرات 

. مختلفــة

بإظهار فهمهم لتسلسل األحداث. 	

التضاريــس  	 استكشــاف  أنشــطة  فــي  بالمشــاركة 
. ) فيــا ا لطبوغر ا (

بالســلع  	 النقــود  مبادلــة  يمكــن  أنــه  فهمهــم  بإظهــار 
والخدمــات.

فــي  	 المشــهورين  للقــادة  وملصقــات  صــور  وضــع 
. لمجتمــع ا

الصــف  	 التنــوع فــي  عــن  تتحــدث  التــي  المــواد  توفيــر 
واأللــوان. والدمــى  والموســيقى  الكتــب  مثــل: 

توفير البطاقات المصورة المتسلسلة. 	

توفيــر الخرائــط ومجســمات الكــرة األرضيــة فــي غرفــة  	
الصــف.

تضميــن المواضيــع التــي تتحــدث عــن تبــادل األمــوال  	
مقابــل البضائــع فــي اللعــب الدرامــي، مثــل: البقــاالت 

والمطاعــم.
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المعيار السادس: التربية اإلسالمية

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بإظهار ألفة/إلمام بمناطق اإلسالم. 	

بتالوة بعض السور القصيرة. 	

إظهــار االهتمــام بالنبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم  	
وســيرته.

إظهار اهتمام بتعلم أسماء الله الحسنى. 	

بالتعامل مع القرآن الكريم باحترام. 	

وفــري أجهــزة اســتماع، وتســجيل؛ لتمكيــن األطفــال مــن  	
االســتماع للســور أو تســجيل أصواتهــم وهــم يرددونهــا.

وفــي  	 المكتبــة  منطقــة  فــي  المســاجد  صــور  ضعــي 
الصــف. أنحــاء  جميــع 

 ضعي قصصًا مصورة عن سيرة الرسول 	

محمد )صلى الله عليه وسلم( لألطفال وقراءتها لهم.

ضعــي المصحــف فــي مــكان خــاص بالصــف وبطاقــات  	
مصــورة توضــح آداب التعامــل مــع القــرآن.

وفــري صــورًا حقيقيــة توضــح أداء المســلمين لشــعائر  	
اإلســالم مثــل: الطــواف، الصــالة، وغيرهمــا.

المعيار السابع: الصحة والتطور البدني

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

يتبع الطفل قواعد النظافة الشخصية. 	

باتبــاع قواعــد الســالمة بمســاعدة وتوجيــٍه محــدود مــن  	
الكبار.

بالتعامــل مــع األشــياء مــن خــالل وحــركات العضــالت  	
الكبــرى.

ُيظهــر الطفــل ســيطرته علــى عضالتــه الصغيــرة ويقــوم  	
بالتنســيق بدقــة متزايــدة. 

توفير مغاسل ومراحيض مناسبة لحجم األطفال. 	

تقديــم عــروض مرئيــة تتحــدث عــن قواعــد الســالمة فــي  	
الفصل.

توفير الكرات والعربات وألعاب الدفع. 	

توفيــر المقصــات ومــواد الكتابــة ذات الحجــم الصغيــر  	
وأحجيــات صغيــرة وخــرز مــع خيــوط.

إرشادات للمعلمة
حول معيار الصحة والتطور البدني

وفــري لألطفــال معــدات اللعــب اآلمنــة وحافظــي علــى صيانتهــا الســتخدامها فــي ألعــاب 
اللياقــة البدنية.

إرشادات للمعلمة 
هــل تريديــن معرفــة المزيــد حــول معاييــر التعلــم المبكر النمائية وكيف يمكنها مســاعدتك 

فــي التخطيــط لبيئــات التعلم القائمــة على المعايير؟ 
ــار - دليــل المعلمــة  ــكل معي اســتعيني بورقــة عمــل رقــم )٣( "المســح البيئــي” الخاصــة ب

ــة مــن ٣-٦ ســنوات. ــم المبكــر النمائي ــر التعل لتطبيــق معايي
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دليل المعلمة لتخطيط البيئة 
المادية التعليمية

الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــى المعلمــة اإللمــام بــه عنــد تخطيــط البيئــة الخاصــة 
بأطفــال الروضــة؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي األمــور األساســية الواجــب مراعاتهــا عنــد التخطيــط؛ إلنشــاء 
البيئــات الخاصــة بأطفــال الروضــة:

إرشادات للمعلمة 
قبل البدء تذكري:

أن البيئــة المثاليــة الخاصــة بأطفــال مرحلــة الروضــة )٣-٤ ســنوات( تعــزز االســتقالية  	
والمهــارات الناشــئة لديهم.

يجــب أن ينصــب اهتمامــك علــى تحقيــق متطلبــات الصحــة والســالمة وعلــى تطبيــق  	
أفضــل الممارســات بالمقــام األول.

أدوات المعلمة
اعتبارات الصحة والسالمة في تصميم البيئات التعليمية لمرحلة الروضة 

 يجــب القيــام بالرقابــة النشــطة طــوال الوقــت: اســتخدمي المالحظــة وإعــادة  	
ــة النشــطة االســتراتيجيات  التوجيــه لخلــق فــرص تعلــم آمنــة. وتشــمل الرقاب

الســت التاليــة:

 تهيئة البيئة المادية.	 

 تعيين الموظفين في أماكنهم المخصصة.	 

المسح والعد.	 

االستماع.	 

توقع سلوك األطفال.	 

المشاركة وإعادة التوجيه.	 

إنشــاء البيئــات اآلمنــة فــي الداخــل والخــارج: قومــي بإنشــاء المســاحات الداخليــة  	

وتأثيثهــا بأثــاث مالئــم لعمــر أطفــال الروضــة. واســتخدمي األقفــال وبوابــات األمــان؛ 
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يحجــب  الــذي  األثــاث  عــن  ابتعــدي  بأمــان.  باالستكشــاف  الروضــة  للســماح ألطفــال 

المشــاهدة الواضحــة، ويمنعــك مــن رؤيــة األطفــال وســماعهم فــي جميــع األوقــات. 
واســتخدمي أدوات اللعــب المالئمــة ألعمــار أطفــال الروضــة فــي أماكــن اللعــب الخارجيــة.

البيئــات  	 فــي  الســالمة  إجــراءات ومقومــات  تفقــدي  آمنــة:  بيئــات  علــى  الحفــاظ 
مخاطــر. أي  وأزيلــي  اســتخدامها  قبــل  والخارجيــة  الداخليــة 

تخزيــن المنتجــات الخطــرة ووضعهــا فــي مــكان مقفــل بعيــًدا عــن متنــاول األطفــال:  	
ــًدا عــن متنــاول أطفــال  ضعــي منتجــات التنظيــف واألدويــة فــي خزائــن مقفلــة بعي
الروضــة، وَضعــي المعاطــف والمحافــظ والحقائــب الخاصــة بمقدمــات الرعايــة فــي 

الخزائــن أو خــارج غرفــة الصــف.

 Head Start, Early Childhood Learning and Knowledge Center, ”Tips for)

).Keeping Children Safe: A Developmental Guide - Preschoolers” n.d

ترتيب غرفة الصف

الســؤال: مــا الــذي ينبغــي فعلــه عنــد التخطيــط لترتيــب غرفــة الصــف الخاصــة 

بأطفــال الروضــة؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض النصائــح واألدوات المفيــدة فــي التخطيــط لترتيــب 
غرفــة الصــف الخاصــة بأطفــال الروضــة:

إرشادات للمعلمة
 مواصفات البيئة الجيدة ألطفال الروضة

ما الذي يجعل مساحة غرفة الصف مناسبًة ألطفال الروضة؟

تساعد على التنبؤ. 	

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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المسارات الواضحة لألنشطة. 	

حدود واضحة المعالم. 	
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توفر الفرص الكافية للحركة. 	

توفر حرية االستكشاف. 	
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توفر الخصوصية. 	

تتسم بالتنوع.  	
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تتسم بمستوى كاٍف من التعقيد )وحدات مفتوحة متعددة االستخدامات(.  	

تتسم بالمرونة. 	

تنطوي على مستويات متنوعة من التحفيز. 	

تحتوي على مساحات فارغة على الشكل الصحيح. 	

جاذبة ومرّحبة وتجعل الطفل يشعر كما لو أنه في منزله. 	

.)Community Playthings 2012(    
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أدوات المعلمة 
 قائمة التأكد من جودة تقسيم مناطق غرفة الصف لفئة أطفال الروضة.

اسألي نفسك: هل تحتوي غرفة الصف على ما يلي:

أماكن للعناية الشخصية ” المرحاض وغسل اليدين”؟  	

مكان تناول الطعام؟ 	

ت 
أدوا

المعلمة
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مساحات مفتوحة تتيح الحركة لألطفال؟ 	

مجاالت االهتمام؟ 	
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المنطقة الخارجية؟ 	

أماكن مخصصة لألغراض الشخصية؟ 	
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منطقة استقبال لألسر واألهالي والترحيب بهم؟ 	
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السؤال: كيف يمكن تخطيط غرفة الفصل؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض المخططــات لترتيــب غرفــة الصــف بشــكل مناســب 
ألطفال الروضة. 
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واألبحــاث  الدراســات  تشــير 
إلــى أن طريقــة ترتيبــك للمــواد 
تؤثــر  الصــف  غرفــة  فــي  والمعــدات 
الحــظ  اســتخدامها.  طريقــة  علــى 
والمعــدات  المــواد  أن  نــاش  الباحــث 
المخزنــة بجانــب بعضهــا غالًبــا مــا يتــم 
الباحــث  وتوصــل  ًمًعــا.  اســتخدامها 
ترتيــب  يتــم  عندمــا  أنــه  إلــى  تيتــس 
المــواد بشــكل منظــم، يصبــح بإمــكان األطفــال فهــم تصنيــف تلــك المــواد واإلســتفادة 
منهــا بشــكل أكبــر. إن ترتيــب المعــدات يدعــم التعلــم وخاصيــة االعتمــاد علــى الــذات عنــد 

مســتمر”. بشــكل  المعلمــات  لتدخــل  الحاجــة  دون  األطفــال 

.)Nash, 1981 ; Teets, 1985, quoted in Community Playthings 2012, 20( 

الســؤال: مــا هــي مناطــق التعلــم الواجــب علــى معلمــة أطفــال الروضــة 
تضمينهــا فــي غرفــة الصــف؟

الجواب: تضم معظم غرف الصف ألطفال الروضة مناطق التعلم اآلتية:

إرشادات للمعلمة 
مناطق التعلم الخاصة بغرفة صف أطفال الروضة:

منطقة الموسيقى والحركة. 	

منطقة الهدوء واالسترخاء.  	

منطقة القراءة والكتابة. 	

منطقة المكعبات. 	

منطقة الفنون واإلدراك الحسي.  	

منطقة العمليات المعرفية/ اإلدراكية. 	

منطقة العلوم والطبيعة. 	

منطقة اللعب الدرامي. 	

المعلب الخارجي. 	

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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المواد و المعدات

الروضــة  أطفــال  معلمــة  علــى  الواجــب  والمعــدات  المــواد  مــا  الســؤال: 
؟ الفصــل  فــي  توفيرهــا 

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض النصائــح واألدوات لمســاعدتك علــى تخطيــط المــواد 
و المعــدات.

إرشادات للمعلمة 
هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تســاهم فــي تحديــد معالــم غرفــة الصــف وتشــجع 
التعلــم واالستكشــاف مــن خــالل اللعــب، وتجديــن فيمــا يلــي خمســة أمــور يجــب أخذهــا 

باالعتبــار لــكل منطقــة مــن مناطــق األنشــطة:

الموقــع: توضــع المــواد فــي غرفــة الصــف فــي المــكان الــذي يتناســب مــع دور مركــز  	
التعلم.

الحدود: ما مدى جودة تحديد مركز التعلم؟ 	

أسطح اللعب والجلوس: هل المناطق مناسبة لألنشطة التي تدعمها؟ 	

التخزيــن: يجــب تخزيــن المــواد التــي يحتاجهــا األطفــال فــي كل منطقــة مــن مناطــق  	
األنشــطة بشــكل مناســب وفــي متنــاول اليــد، ويجــب أن يتــم عرضهــا بشــكل جــاذب؛ 

لتحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا.

الجو العام: هل الجو العام للمنطقة يؤدي دوره؟ وهل يشبه بيئة المنزل؟ 	

.)Community Playthings 2012(

السؤال: ما األشياء الواجب توفرها في أماكن اللعب الخاصة بأطفال الروضة؟ 

 الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي لمحــة عامــة عــن مناطــق التعلــم واألدوات التــي يجــب أن 
تفكــري بتضمينهــا فيهــا:

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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أدوات المعلمة

منطقة الموسيقى والحركة:  	

الهزازات / الخشخيشات بأحجام أو أوزان أو أصوات أو ألوان مختلفة.	 

اآلالت مثــل: الطبــول وعصــي اإليقــاع، وغيرهــا التــي يتــم تغييرهــا مــن حيــن 	 
آلخــر.

األوشحة.	 

منطقة القراءة والكتابة )المكتبة(:  	

كتب خيالية وكتب واقعية.	 

كتب سماعية )مسجلة(.	 

كتب من صنع األطفال.	 

المجالت والصحف والمنشورات المصورة )الكاتالوجات(.	 

ورق ومواد الكتابة وحافظات الورق.	 

 صحائف لكتابة الرسائل وأحرف وأرقام متحركة.	 

منطقة المكعبات:  	

مكعبات خشبية.	 

والشــاحنات 	  واألشــخاص  )الحيوانــات  األخــرى  التمثيليــة  واألدوات  الالفتــات 
والســيارات(.

مكعبات خشبية مجوفة كبيرة.	 

 األوتاد.	 

منطقة الفنون واإلدراك الحسي:  	

الصلصال والعجينة وأدوات اللعب.	 

حوامل اللوحات.	 

مقص، معجون وغراء.	 

ت 
أدوا

المعلمة
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التلويــن باألصابــع وفــرش التلوين.ألــوان مائيــة وطباشــير وألــوان تحديــد ذات 	 
ــرة. أحجــام كبي

 الورق بأنواعه: الملون والمختلف القوام.	 

الكوالج والمواد المفتوحة مثل: مواد الغزل والخيوط والشرائط.	 

منطقة العمليات المعرفية/ اإلدراكية:  	

خرزات كبيرة وخيوط.	 

المشابك واألكواب واألسطوانات.	 

مواد الفرز المفتوحة بناًء على الحجم واللون ... وما إلى ذلك.	 

مكعبات النمط وبطاقات األشكال.	 

الحروف واألرقام المغناطيسية.	 

 األحاجي والمواد األخرى التي ُتلعب باأليدي.	 

 ألعاب الطاولة.	 

منطقة الطبيعة والعلوم:  	

حــوض لألســماك أو الحشــرات أو النباتــات أو الحيوانــات الصغيــرة التــي توضــع 	 
فــي األقفــاص )حيوانــات الفصــل األليفــة(.

اآلالت البسيطة: مثل البكرات والتروس واألسطح المائلة.	 

المغناطيسات وموازين الحراراة وعدسات التكبير.	 

مجموعات من الحصى واألصداف واألعشاش والحشرات، ... وما إلى ذلك.	 

مدخرات )بطاريات( وأسالك وأجراس ومصابيح كهربائية.	 

بيئة للحيوانات مع الحيوانات.	 

خرائط ومجسمات الكرة األرضية.	 

ورق ومواد الكتابة وحافظات الورق.	 

منطقة اللعب بالرمل والماء:  	

مناخل /غرابيل وأقماع )جمع قمع(.	 
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مجارف ودالء.	 

قطرات العين وملونات الطعام.	 

المكانس والقوالب.	 

نواعير الماء.	 

 أرز وفاصوليا ومواد أخرى تصلح للغربلة والصب.	 

أدوات الحدائق.	 

زجاجات وأباريق وأكواب قياس وصواني.	 

أنابيب بالستيكية.	 

منطقة اللعب الدرامي:  	

دمى متنوعة بحسب األعراق وبطانيات ووسائد وسرير للدمية. 	 

أجهزة مطبخ كهربائية وطاولة وكراسي.	 

مكنسة كهربائية وأداة إزالة الغبار وطاولة كي ومعدات تنظيف.	 

واألطبــاق 	  الطعــام  وحاويــات  والســاعات  والمقالــي  واألوانــي  الهواتــف 
الفضيــة. واألوانــي 

سرير للدمية وبطانيات ووسائد.	 

التســوق 	  وأدوات  المنزليــة  األدوات  مثــل:  التمثيليــة  واألدوات  المالبــس 
الطبيــب. وعيــادة 

الملعب الخارجي: 	

مواد حسية )رمل، ماء، تربة(.	 

حامل لوحات مخصص ومواد الرسم والطباشير.	 

آالت موسيقية وإيقاعية )هزازات/خشخيشات/صفاقات(.	 

حــوض الرمــل ويكــون مجهــزًا بالمجــارف والــدالء والغربــال واألوعيــة ومالعــق 	 
الطبــخ والعربــات.

أجهزة التسلق والتزحلق.	 

الكرات.	 

 ألعاب بعجالت.	 
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استخدام المكان والمواد: 

الســؤال: مــا أفضــل الممارســات إلنشــاءمناطق اللعــب الفعالــة ألطفــال 
الروضــة؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي األمــور الواجــب مراعاتهــا عنــد إنشــاء مناطــق اللعــب المالئمــة 
ألطفــال الروضة:

أدوات المعلمة 

أفضل الممارسات مساحات اللعب لمرحلة الروضة )٣-٤ سنوات(

ا االممارسات المائمة نمائيًّ الممارسات غير المائمة نمائيًّ

آمنــة وصحيــة، وتســاعد  	 البيئــة  أن  المعلمــات  تضمــن 
واالســتقاللية. االستكشــاف  علــى 

تشرف المعلمات على األطفال بانتباه وحرص. 	

ــم مهــارات جديــدة لألطفــال ضمــن  	 تدعــم المعلمــات تعلُّ
الحــدود اآلمنة.

تعمــل المعلمــات علــى إنشــاء بيئــة تعلــم تحفــز األطفــال  	
علــى المبــادرة واالستكشــاف النشــط للمــواد، وتشــجع 
مشــاركة األطفــال المســتدامة باألنشــطة مــع األطفــال 

اآلخريــن ومــع الكبــار.

تأخــذ المعلمــات مســتوى الطفــل النمائــي واهتماماتــه  	
وخلفياتهــم الثقافيــة عنــد اختيارهــا للمــواد والمعــدات 
)تقديــم المــواد والتجــارب المألوفــة لهــم فــي منازلهــم(.

فــي  	 الســالمة  وإجــراءات  قواعــد  يجهلــن  المعلمــات 
مهتمــات  غيــر  أنهــن  أو  انتباًهــا،  يِعــرن  وال  المركــز 
باإلشــراف علــى ســالمة جميــع أجــزاء البيئــة الداخليــة 

ومراقبتهــا. والخارجيــة 

األطفــال  	 عــن  نيابــة  أعمــال  بعمــل  المعلمــات  تقــوم 
لألطفــال والتــي يمكنهــم القيــام بهــا بأنفســهم؛ لتوفيــر 

الوقــت واالبتعــاد عــن المتاعــب.

معينــة  	 تعليميــة  بأنشــطة  القيــام  المعلمــات  تتجنــب 
ألنهــن يعتبرنهــا غيــر آمنــة إمــا بســبب سياســات البرنامــج 
أو بســبب رغبتهــن بذلــك )مثــل: التســلق فــي ســاحة 
اللعــب أو الطبــخ ... ومــا إلــى ذلــك( بــداًل مــن إيجــاد 

الطــرق اآلمنــة إلشــراك األطفــال باألنشــطة.

تكــون البيئــة غيــر منظمــة وتفتقــر إلــى البنــاء الســليم  	
وال تســاعد علــى التنبــؤ، ونتيجــة لذلــك يصبــح ســلوك 

األطفــال هائًجــا وغيــر تفاعلــي.

تجعــل  	 لدرجــة  ا  جــدًّ عاليــًا  الضوضــاء  مســتوى  يكــون 
األطفــال والكبــار يشــعرون باإلرهــاق، ممــا يؤثــر علــى 

وحواراتهــم. تركيزهــم  مســتوى 

تحــدُّ  	 البيئــة  المعلمــات  بهــا  ترتــب  التــي  الطريقــة  إن 
مــن تفاعــالت األطفــال مــع أقرانهــم وتقلــل فرصهــم 
لمتابعــة أنشــطة التعلــم الجذابــة )علــى ســبيل المثــال: 
يجــب علــى األطفــال طلــب المــواد مــن المعلمــات(.

تعكــس البيئــة والمــواد والتجــارب ثقافــة واحــدة فقــط  	
أو تقــدم القليــل مــن التنــوع أو االهتمــام أو التجــارب 
أن  )مثــل:  األخــرى  المجــاالت  بعــض  فــي  لألطفــال 
تكــون جميــع األحاجــي المقدمــة لألطفــال تحمــل نفــس 

الصعوبــة(. مســتوى 

)Copple & Bredekamp 2008, 80-81(.

ت 
أدوا

المعلمة
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الســؤال: مــا األنشــطة التــي يمكننــي القيــام بهــا فــي الملعــب الخارجــي مــع 
أطفــال الروضــة؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض األنشــطة المقترحــة التــي يمكنــك تقديمهــا لألطفــال 
فــي الهــواء الطلــق:

إرشادات للمعلمة 

 ابدئــي بالتجميــع: اطلبــي مــن األطفــال جمــع أشــياء محــددة مثــل: أوراق الشــجر أو  	
أكــواز الصنوبــر أو الحصــى أو أي شــيء يثيــر اهتمامهــم، واســتخدمي هــذه العناصــر 
فــي أنشــطة الفــرز لــدى عودتــك إلــى الفصــل. يمكــن تنظيــم العناصــر المجّمعــة 

بحســب الشــكل أو اللــون أو الملمــس )القــوام(.

األطفــال  	 اكتشــافات  وتســجيل  الصــور  بالتقــاط  قومــي  االكتشــافات:  قــي  وثِّ
وتجاربهــم خــارج الصــف، وقومــي بنشــر تلــك الصــور أو مقاطــع الفيديــو فــي مــكان 
ــا خاًصــا بالفصــل يوضــح مــا يقــوم بــه  يمكــن لألطفــال وأســرهم رؤيتهــا. أنشــئي كتاًب

األطفــال ويتعلمونــه فــي الهــواء الطلــق.

شــجعي الفــن فــي الملعــب الخارجــي: جربــي الرســم علــى الرصيــف بالطباشــير، أو  	
اســتخدم أدوات الطــالء أو الفرشــاة الكبيــرة للرســم بالمــاء.

)Kinsner, 2019(.

البيئة المادية مرحلة الروضة 

)4-٦ سنوات(
 لمحة نمائية

السؤال: ماهي طبيعة مرحلة الروضة )٤-٦( سنوات؟

الجواب: نعرض فيما يلي لمحة نمائية حول أطفال مرحلة الروضة. 

إرشادات للمعلمة
ــن فيمــا يلــي  ــة يأخــذ أشــكااًل متنوعــة، تجدي  نظــًرا ألن تطــور األطفــال فــي هــذه المرحل

ــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(: بعــض األمــور الواجــب عليــك تذكرهــا حــول أطفــال مرحل

ــة عظيمــة؛ حيــث يمــرون  يقــوم األطفــال فــي عمــر الخامســة والسادســة بقفــزات فكري
ــرة تحــول رئيســة تجعلهــم يطــّورون: بفت

QRفيديو
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 المسؤولية الشخصية. 	

التوجيه الذاتي. 	

التفكير المنطقي. 	

ويؤثــر هــذا النمــو علــى التطــور في المجــاالت البدنية واالجتماعيــة والعاطفية والمعرفية 
واللغويــة. ويمكــن لمــدارس أطفــال الروضــة تشــكيل النظــرة العامــة للطفــل والمشــاركة 

فــي التعلــم مــدى الحيــاة. 

).NAEYC, ”DAP with KindergartnersAges 5-6” n.d(

 

إن مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات( هــي فتــرة التغييــر والتحــدي والفــرص؛ وبنــاًء 

علــى الفــروق الفرديــة بيــن أطفــال هــذه المرحلــة العمريــة واالختالفــات النمائيــة 

فيمــا بينهــم، فإنــه ينبغــي علــى المعلمــات مراعــاة تلــك التنوعــات النمائيــة والفرديــة 

والثقافيــة”

).NAEYC, ”DAP with KindergartnersAges 5-6” n.d(

الســؤال: كيــف يمكــن للبيئــة الماديــة فــي غرفــة الصــف دعــم التعّلــم والنمــو 
لفئــة أطفــال مرحلــة الروضــة؟

الجــواب: تقــدم معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لألطفــال )٣-٦ ســنوات( دليــاًل لمــا يتعلمــه 
أطفــال مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(، ونعــرض فيمــا يلــي نقاًطــا تخــص كل معيــار مــع 
اقتراحــات حــول كيــف يمكــن للبيئــة الماديــة فــي فصلــك أن تدعــم تعلــم ونمــو األطفــال:

أدوات المعلمة 

لألطفــال  النمائيــة  المبكــر  التعلــم  معاييــر  مــع  الماديــة  البيئــة  تقاطــع   بيانــات 
)عمر ٥ سنوات( 

م المعيار األول: ُنُهج التعلُّ
 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بإظهــار رغبتهــم ومبادرتهــم لتجربــة األدوات واأللعــاب  	
والبيئــة بأشــكال وطــرق غيــر مألوفــة لديهــم.

باســتخدام  	 حلهــا  ومحاولــة  المشــكالت  بتحديــد   
ومختلفــة. متنوعــة  اســتراتيجيات 

التأكــد مــن أن المــواد الموجــودة فــي الفصــل تعكــس  	
االهتمامــات الفرديــة لــكل طفــل، ويجــب توفيــر مزيــج 
مــن المــواد المألوفــة والمــواد الجديــدة علــى الطفــل.

بالمكعبــات  	 اللعــب  مــن  متنوعــة  مجموعــة  توفيــر 
بمختلــف النمــاذج واألحجــام مثــل: الســاللم واألنابيــب؛ 

المشــكالت. حــل  علــى  الطفــل  لتشــجيع 

QRفيديو
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إرشادات للمعلمة
م حول معيار ُنُهج التعلُّ

 قومــي بتنظيــم بيئــة الفصــل بطريقــة جذابــة وممتعــة واســتخدمي المــواد المفتوحــة 

ــروق لذائقــة األطفــال.  التــي ت

المعيار الثاني: التطور االجتماعي العاطفي

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بفهــم التنــوع وتحديــد بعــض التشــابهات واالختالفــات  	
بيــن خصائــص وأفكارومشــاعر اآلخريــن.

بمشاركة العواطف مع اآلخرين. 	

ببــدء تفاعــل مفتــوح يتطلــب تواصــاًل متبــاداًل مــع الكبــار  	
المألوفيــن لديهــم.

بالمشاركة في ألعاب تعاونية. 	

التمثيليــة  	 واألدوات  والعــروض  الكتــب  وضــع  يجــب 
فــي  التنــوع  توضــح  والتــي  الدرامــي  باللعــب  الخاصــة 

الصــف.

عــن  	 تتحــدث  التــي  والعــروض  الكتــب  اســتخدام 
المشــاعر لمســاعدة األطفــال علــى تســمية المشــاعر 

. قشــتها منا و

إشــراك األطفــال فــي المناقشــات الجماعيــة الكبيــرة  	
كجــزء مــن القــراءة الحواريــة.

للســماح  	 والخارجيــة  الداخليــة  المســاحات  توفيــر 
اللعــب  )منطقــة  مًعــا  واللعــب  بالعمــل  لألطفــال 
بالمكعبــات، منطقــة اللعــب الدرامــي منطقــة الرمــل، 

الخــاص(. المشــروع  منطقــة 

إرشادات للمعلمة
 حول معيار التطور االجتماعي العاطفي:

قومــي بتصميــم البيئــة الماديــة التعليميــة بشــكل يحفــز ويتحــدى األطفــال بغــض النظــر 
عــن مســتواهم النمائــي، وقّدمــي لهــم مــواد توفــر لهــم مســتويات مختلفــة مــن التحــدي.

المعيار الثالث: التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

باســتخدام اللغــة للعديــد مــن األغــراض المتقدمــة مثــل:  	
واالستفســار  المشــكالت  وحــل  والتوقــع  االســتدالل 

ــا. وفــي التواصــل االجتماعــي أيًض

باستخدام المفردات المناسبة لتصنيف األشياء. 	

ومفاتيــح  	 إشــارات  تحمــل  الصــور  أن  فهمهــم  بإظهــار 
المعنــى. لفهــم 

بالتعــرف علــى كثيــر مــن الحــروف؛ وبعــض مــن المفردات  	
المطبوعــة المألوفة؛ وخاصة أســماءهم.

ألغــراض  	 الحــروف  تشــبه  أشــكال  أو  حــروف  بكتابــة 
. عــة متنو

أثناء  	 التفكير  عمليات  مناقشة  على  األطفال  تشجيع 
مشاركتهم في اكتشاف المواد.

توفير مجموعة من الصور واألشياء والمواد المفتوحة  	
المعدة للفرز والتصنيف.

استخدام الكتب المصورة والصور مع األطفال إلنشاء  	
القصص بأنفسهم.

توفير الحروف الممغنطة وبنوك كلمات في منطقة  	
الكتابة وتسمية جميع أعمال األطفال بأسمائهم.

جميع  	 في  الكتابة  ومواد  الورقية  الحافظات  وضع 
الكتابة  على  األطفال  لتشجيع  االهتمام  مناطق 

والتوثيق.
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إرشادات للمعلمة
حول معيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة :

وفــري لألطفــال كتًبــا متنوعــة المواضيــع بمــا فــي ذلــك كتــب تحتــوي صــوًرا وقصًصــا مــن 
الحيــاة الواقعيــة؛ ليقــوم األطفــال بربطهــا بحياتهــم.

المعيار الرابع: العمليات المعرفية والمعلومات العامة

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

باســتخدام األشــياء المحسوســة للتعبيــر عــن العمليــات  	
الســهلة مــن الجمــع والطــرح.

بفــرز األشــياء وتصنيفهــا طبًقــا ِلســمة واحــدة أو أكثــر  	
)مثــل: الشــكل واللــون، وماشــابه ذلــك(. 

يقوم الطفل بفرز عدد من األشكال ثنائية األبعاد. 	

والقيــاس  	 المالحظــة  أدوات  اســتخدام  فــي  بالبــدء 
. لية ســتقال با

باستخدام مواد متنوعة لصنع عمل فني. 	

الرمزيــة  	 التمثيليــة  األدوات  باســتخدام  الطفــل  يبــدأ 
واقعيــة. أكثــر  الســيناريوهات  لجعــل  والحقيقيــة 

والمكعبــات  	 للعــد،  المخصصــة  الدببــة  دمــى  وضــع 
الصغيــرة واألشــياء الطبيعيــة )مثــل: األحجــار واألصداف 

... ومــا إلــى ذلــك( فــي الصــف.

وأشــكال  	 الفــرز  وبطاقــات  ملونــة  مكعبــات  توفيــر 
األبعــاد. وثالثيــة  ثنائيــة  هندســية 

المســاطر  	 )مثــل:  القيــاس  أدوات  مــن  عــدٍد  توفيــر 
وأشــرطة القيــاس والموازيــن، ... ومــا إلــى ذلــك( فــي 

الصــف.

الحســي  	 واإلدراك  الفــن  منطقــة  فــي  المــواد  زيــادة 
إلتاحــة الفــرص لألطفــال للقيــام بالرســم علــى عــدد مــن 
األســطح، وخلــق عمــل ثالثــي األبعــاد والمشــاركة فــي 

ــة(. ــة )لوحــات جداري مشــاريع جماعي

اللعــب  	 أدوات  مــن  عــدًدا  لديــك  أن  مــن  تأكــدي   
ــك المــواد  ــد، وكذل ــاول الي ــة فــي متن الدرامــي التمثيلي
مشــاهد  ورســم  التمثيليــة  األدوات  إلنشــاء  الخــام 

المعقــدة. اللعــب  لســيناريوهات 

إرشادات للمعلمة

حول معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة:

ليكن االهتمام باألنشطة الداخلية والخارجية جزًءا من روتين عملك اليومي.

المعيار السابع: الصحة والتطور البدني

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بأداء أنشطة العناية الشخصية بأنفسهم باستقاللية. 	

التعامــل مــع األشــياء بدقــة متزايــدة مــن خــالل التحكــم  	
والتوافــق فــي حركــة العضــالت الكبــرى.

ُيظهــر الطفــل إمكانيــة التنســيق بيــن حركــة العيــن واليــد  	
باســتخدام عضالتــه الصغيــرة.

توفيــر مــواد العنايــة الشــخصية لألطفــال مثــل: الصابــون  	
والمناشــف وفــرش األســنان، ... ومــا إلــى ذلــك.

)الســالل والصناديــق(؛  	 الكــرات واألوعيــة مثــل  توفيــر 
لرمــي الكــرات وإســقاطها فــي الســلة.

للقيــام  	 للتركيــب  القابلــة  الصغيــرة  المكعبــات  توفيــر 
الحــر.  بالبنــاء 
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إرشادات للمعلمة
 حول معيار الصحة والتطور البدني

التنســيق  ومهــارات  العضليــة  المهــارات  تعــزز  التــي  اللعــب  أدوات  لألطفــال  وفــري   

ذلــك. إلــى  ومــا   ... التــوازن  وألعــاب  العجــالت  ثالثيــة  مثل:الدراجــات 

إرشادات للمعلمة
يمكنهــا  وكيــف  النمائيــة  المبكــر  التعلــم  معاييــر  حــول  المزيــد  معرفــة  تريديــن  هــل   
مســاعدتك فــي التخطيــط لبيئــات التعلــم القائمــة علــى المعاييــر؟ اســتعيني بورقــة عمــل 
رقــم )3( ”المســح البيئــي” الخاصــة بــكل معيــار - دليــل المعلمــة لتطبيــق معاييــر التعلــم 

المبكــر النمائيــة مــن ٣-٦ ســنوات.

بيانــات تقاطــع البيئــة الماديــة مــع معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة لألطفــال 
)عمــر ٦ ســنوات(

م  المعيار األول: ُنُهج التعلُّ
البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بالبحث والتجربة الكتشاف المعلومات. 	

الخطــة؛  	 علــى  الســير  ومتابعــة  األهــداف  بوضــع   
ذلــك. إلــى  الضــرورة  دعــت  مــا  متــى  وتعديلهــا 

باســتخدام  	 حلهــا  ومحاولــة  المشــكالت  بتحديــد 
ومختلفــة. متنوعــة  اســتراتيجيات 

الطــالء؛  	 خلــط  مثــل: فرصــة  الفــرص لألطفــال  توفيــر   
بأنفســهم. ليستكشــفوها 

تخطيــط وتقديــم مشــاريع متعــددة الخطــوات تتطلــب  	
التخطيــط والوقــت إلكمالهــا مثــل: مشــاريع صنــع بيــوت 

الطيــور(.

توفيــر المــواد واألدوات المفتوحــة لدعــم األطفــال فــي  	
حــل المشــكالت مثــل: المكعبــات والرمــل والمــاء ... ومــا 

إلــى ذلــك.

إرشادات للمعلمة 
م حول معيار ُنُهج التعلُّ

لتقديــم  بقربهــم  دوًمــا  وكونــي  الجديــدة  باألنشــطة  القيــام  علــى  األطفــال  شــجعي   

األمــر. لــزم  إذا  المســاعدة 

المعيار الثاني: التطور االجتماعي العاطفي

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بإظهار االعتزاز بمنجزاتهم ومنجزات اآلخرين.  	

بتحديد مستويات العواطف وإدراكها. 	

بالمشاركة في ألعاب تعاونية وخيالية مع األقران. 	

الخاصــة  	 والمشــاريع  الفنيــة  األعمــال  عــرض  يجــب 
ل. باألطفــا

الكتــب والصــور؛ لمســاعدة األطفــال علــى  	 اســتخدام 
وتســميتها.  المشــاعر  تحديــد 

دعــم اللعــب الدرامــي المعقــد المتعــدد األدوار الــذي  	
ينطــوي علــى كتابــة أو توضيــح الســيناريوهات مــن خــالل 

المجموعــات.
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إرشادات للمعلمة
 حول معيار التطور االجتماعي العاطفي

 شجعي األطفال على اإلحساس بالمسؤولية عن الصف كما لو أنه ملكهم.

المعيار الثالث: التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

المتزايــدة،  	 الغنيــة  للمفــردات  فهمــه  الطفــل  ُيظهــر 
ومعرفتــه لمترادفــات اللغــة بالنســبة لألشــياء واألفعــال 

والســمات.

المتزايــدة  	 واســتقالليته  اســتمتاعه  الطفــل  يظهــر 
بهــا. المتعلقــة  واألنشــطة  والكتابــة  القــراءة  بمعرفــة 

الدقــة  	 مــن  بمزيــد  الخطابــات  بإنشــاء  الطفــل  يقــوم 
لتحكــم. وا

بالتعبير عن أفكارهم اإلبداعية بالرسم والكتابة. 	

يجــب تجديــد واســتبدال المــواد والمــوارد الموجــودة  	
فــي الفصــل باســتمرار لدعــم تطــور المفــردات الجديــدة.

الكتــاب  	 منطقــة  فــي  األنــواع  مــن  مجموعــة  توفيــر 
وإضافتهــا إلــى األدوات التمثيليــة لســرد القصــص مثــل: 

الدمــى، وألــواح الفالنيــل.

رصــاص  	 وأقــالم  الــورق  )مثــل:  الكتابــة  مــواد  توفيــر 
وحافظــات الــورق( فــي جميــع مناطــق الفصــل وتوفيــر 

والقوالــب. الحــروف  تتبــع  بطاقــات 

الــورق  	 مثــل:  الكتــب  صنــع  بمــواد  األطفــال  تزويــد 
واألقــالم وأقــالم التحديــد والصمــغ ومــواد الكــوالج ... 

ومــا إلــى ذلــك.

إرشادات للمعلمة
حول معيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة 

 وفري لألطفال مكاًنا جاذًبا وممتًعا للقراءة.

المعيار الرابع: العمليات المعرفية والمعلومات العامة

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

عمليــات  	 لنمذجــة  محــددة  أشــياء  الطفــل  يســتخدم 
البســيطة. والطــرح  الجمــع 

مســتخدمًا  	 تصنيفهــا  أو  األشــياء  بفــرز  الطفــل  يقــوم 
أكثــر.  أو  واحــدة  ســمة 

يقوم الطفل بفرز عدد من األشكال ثالثية األبعاد. 	

يظهر الطفل المبادرة باالعتناء بالبيئة. 	

المتنوعــة  	 والقيــاس  المالحظــة  أدوات  يســتخدم   
. لية ســتقال با

يســتخدم مــواد وأدوات وتقنيــات متنوعــة؛ لصنــع عمــل  	
فني.

يقــوم الطفــل بصنــع مجموعــات مــن األدوات اإلبداعيــة  	
خــالل اللعــب التمثيلي.

اســتخدام المــواد المخصصــة للعــد )مثــل: دمــى الدببــة  	
ــى المــواد  ــك(، باإلضافــة إل ــى ذل ــات ... ومــا إل والمكعب

المفتوحــة الخاصــة بعمليــات الجمــع والطــرح.

توفيــر عــدد مــن األشــياء ثالثيــة األبعــاد؛ لفرزهــا مــن  	
األطفــال. قبــل 

زيــادة إمكانيــة حصــول األطفــال علــى مــواد المالحظــة،  	
التجميــع  وأدوات  المكبــرة  العدســات  ذلــك  ليشــمل 
والموازيــن  والصناديــق(  والمجــارف  )المالعــق 

ذلــك. إلــى  ومــا   ... الكهربائيــة  والمصابيــح 

الفنيــة  	 المــواد  زيــادة إمكانيــة حصــول األطفــال علــى 
لتشــمل الطــالء باألصابــع واأللــوان المائيــة والتشــكيل 
األبعــاد  الثالثيــة  واألبنيــة  واألدوات  بالصلصــال 

الورقــي. والمعجــون 

توفير مواد الدهان لسيناريوهات اللعب الدرامي. 	
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إرشادات للمعلمة 
حول معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة

 وفــري عــدًدا متنوًعــا مــن المــواد المتاحــة لألطفــال باســتمرار؛ لتطويــر الفهــم الرياضــي ومهــارات 
التدريــب لديهــم، مثــل: الخــرز الخــاص بالعــد والمكعبــات ودالء الفــرز واألشــكال وأكــواب القيــاس.

المعيار الخامس: الوطنية والدراسات االجتماعية: 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بإظهــار فهمهــم لبعــض المهــن والشــخصيات المهمــة  	
فــي المجتمــع. 

بإظهــار معرفتهــم ببعــض المعالــم التاريخيــة فــي أرجــاء  	
المملكــة.

بمعرفة بعض أطباق الطعام التقليدية ومكوناتها. 	

الصحــراء؛  	 عــن  المعلومــات  ببعــض  معرفتهــم  إظهــار   
مــع  التكيــف  علــى  والحيــوان  اإلنســان  قــدرة  ومنهــا 

الصحــراء. فــي  الحيــاة  ظــروف 

النــاس يعملــون لكــي  	 أن  بالبــدء فــي إظهــار فهمهــم 
يحصلــون علــى النقــود والتــي يدفعونهــا مقابــل الســلع 

والخدمــات.

تصــور  	 التــي  والصــور  والملصقــات  الكتــب  توفيــر 
المعروفــة.  والمملكــة  المجتمــع  شــخصيات 

عرض الكتب وعروض المعالم. 	

 تقديم كروت مصورة وكتب طبخ مصورة.  	

توفير كتب إثرائية عن الصحراء في منطقة المكتبة. 	

البقالــة  	 )مثــل:  الدرامــي  للعــب  موضوعــات  إنشــاء 
بتبــادل  متعلقــة  أنشــطة  تتضمــن  التــي  والمطاعــم( 
المقلــدة(. الورقيــة  العمــالت  ذلــك  فــي  )بمــا  األمــوال 

المعيار السادس: التربية اإلسالمية 
البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

ألهميــة  	 الفهــم  مــن  ومزيــدًا  معرفــة  الطفــل  يظهــر 
اإلســالم. مناطــق 

يظهــر الطفــل معرفــة ببعــض المعلومــات عــن الرســول  	
محمــد )صلــى اللــه عليــه وســلم( وحياتــه.

يتعامل الطفل مع القرآن باحترام. 	

واألخــالق  	 اآلداب  ببعــض  التزاًمــا  الطفــل  ُيظهــر 
 . مية ســال إل ا

يمّكــن  	 اإليهامــي  اللعــب  منطقــة  فــي  مــكان  توفيــر 
األطفــال مــن تمثيــل الصــالة والتحــدث عمــا يعرفونــه 

اإلســالم. عــن 

وضــع كرســي عنــد أماكــن شــرب المــاء، ووضــع صــور  	
المــاء.  شــرب  آداب  تعكــس  التــي  الســلوكيات  تظهــر 

توفير قصص مصورة عن سيرة الرسول 	

محمــد )صلــى اللــه عليــه وســلم( لألطفــال وقراءتهــا  	
لهــم.

وضــع المصحــف فــي مــكان خــاص بالصــف، وبطاقــات  	
مصــورة توضــح آداب التعامــل مــع القــرآن.

لشــعائر  	 المســلمين  أداء  توضــح  حقيقيــة  صــور  توفيــر 
وغيرهمــا. الصــالة،  الطــواف،  مثــل:  اإلســالم 

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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المعيار السابع: الصحة والنمو البدني 

البيئة التعليمية الماديةمسارات المعيار ومؤشراته

بإظهار مزيد من الكفاءة بالعناية بأنفسهم. 	

بإظهار التوازن والثبات. 	

الصغــرى  	 العضــالت  فــي  والتوافــق  التحكــم  بإظهــار 
وقــوة. بدقــة 

توفيــر مــواد العنايــة الشــخصية لألطفــال مثــل: الصابــون  	
والمناشــف وفــرش األســنان ... ومــا إلــى ذلــك.

توفيــر الكــرات واألوعيــة )مثــل: الســالل والصناديــق(؛  	
لرمــي الكــرات وإســقاطها فــي الســلة.

وذلــك  	 للتركيــب،  القابلــة  الصغيــرة  المكعبــات  توفيــر 
الحــر.  بالبنــاء  للقيــام 

إرشادات للمعلمة
 حول معيار الصحة والتطور البدني

 وفــري لألطفــال معــدات اللعــب اآلمنــة وحافظــي علــى صيانتهــا؛ الســتخدامها فــي 

ألعــاب اللياقــة البدنيــة.

إرشادات المعلمة: 
هــل تريديــن معرفــة المزيــد حــول معاييــر التعلــم المبكر النمائية وكيف يمكنها مســاعدتك 
ــر؟ اســتعيني بورقــة عمــل رقــم )٣(  ــى المعايي ــم القائمــة عل ــات التعل فــي التخطيــط لبيئ
"المســح البيئــي” الخاصــة بــكل معيــار - دليــل المعلمــة لتطبيــق معاييــر التعلــم المبكــر 

النمائيــة مــن ٣-٦ ســنوات.

دليل المعلمة لتخطيط البيئة المادية التعليمية

الســؤال: مــا الــذي ينبغــي علــى المعلمــة اإللمــام بــه عنــد تخطيــط البيئــة 
الخاصــة بأطفــال مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي األمــور األساســية الواجــب مراعاتهــا عنــد التخطيــط؛ إلنشــاء 
البيئــات الخاصــة بأطفــال مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(:

إرشادات للمعلمة 
قبل البدء تذكري:

 أن البيئــة المثاليــة الخاصــة بأطفــال مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات( تعزز تعلم األطفال  	
كيفية القيام بأشــياء جديدة واكتســاب المهارات.

يجــب أن ينصــّب اهتمامــك علــى تحقيــق متطلبــات الصحــة والســالمة وعلــى تطبيــق  	
أفضــل الممارســات بالمقــام األول.

ت 
شادا

إر
للمعلمة

ت 
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إر
للمعلمة

ت 
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إر
للمعلمة
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أدوات المعلمة 
اعتبارات الصحة والسالمة: 

القيــام بالرقابــة النشــطة طــوال الوقــت: وذلــك باســتخدام المالحظــة وإعــادة  	
التوجيــه لخلــق فــرص تعلــم آمنــة. وتشــمل الرقابــة النشــطة االســتراتيجيات الســت 

اآلتيــة:

تهيئة البيئة المادية.	 

 تعيين مقدمي الرعاية في أماكنهم المخصصة.	 

 المسح والعد.	 

 االستماع.	 

 توقع سلوك األطفال.	 

 االمشاركة وإعادة التوجيه.	 

إنشاء البيئات اآلمنة في الداخل والخارج:  	

قومــي بإنشــاء المســاحات الداخليــة وتأثيثهــا بأثــاث مالئــم لعمــر أطفــال مرحلــة 	 
الروضــة )٤-٦ ســنوات(. 

اســتخدمي األقفــال وبوابــات األمــان فــي األماكــن التــي ال ترغبيــن أن يصــل 	 
إليهــا األطفــال؛ للســماح لهــم باالستكشــاف بأمــان. ابتعــدي عــن األثــاث الــذي 
يحجــب المشــاهدة الواضحــة ويمنعــك مــن رؤيــة األطفــال وســماعهم فــي 

جميــع األوقــات. 
 	 ٤-٦( الروضــة  مرحلــة  أطفــال  ألعمــار  المالئمــة  اللعــب  أدوات  اســتخدمي 

الخارجيــة. اللعــب  أماكــن  فــي  ســنوات( 

الحفاظ على بيئات آمنة:  	

تفّقــدي إجــراءات ومقّومــات الســالمة فــي البيئــات الداخليــة والخارجيــة قبــل 	 
اســتخدامها وأزيلــي أي مخاطــر.

عــن متنــاول  	 بعيــًدا  الخطــرة ووضعهــا فــي مــكان مقفــل  المنتجــات  تخزيــن 
األطفــال: 

ضعــي منتجــات التنظيــف واألدويــة فــي خزائــن مقفلــة بعيــًدا عــن متنــاول 	 
أطفــال مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(، وَضعــي المعاطــف والمحافظ والحقائب 

الخاصــة بمقدمــي الرعايــة فــي الخزائــن أو خــارج غرفــة الصــف.

)Head Start, Early Childhood Learning and Knowledge Center, ”Tips for 
Keeping Children Safe: A Developmental Guide - Preschoolers” n.d.(

ت 
أدوا

المعلمة
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أن  المعلمات  تضمن  عندما 
بتجربة  استمتع  قد  طفل  كل 
فإنهم  التمهيدية،  السنة 
قدرة  إيجابي  بشكل  يعززون  بذلك 
ومع  كمتعلمين.  وفضولهم  األطفال 
المعلمات  لهؤالء  الصف  غرف  أن 
مرحلة  ألطفال  ممتعة  تكون  ما  غالًبا 
أنه سيكون  إال  )٤-٦ سنوات(،  الروضة 
المرحلة  هذه  في   - األطفال  على 
والفنون،  للعلوم  األساسية  المفاهيم  في  للمشاركة  تحديات  لمواجهة  االستعداد   -
والعمل بشكل تعاوني لحل المشكالت وتوسيع نطاق معرفتهم من خالل االستماع 

للكتب العالية الجودة ودراستها ومناقشتها"

 .)Hansel, 2018(

أدوات المعلمة 
ترتيب غرفة الصف:

السؤال: ما االعتبارات التي يمكن مراعاتها عند تخطيط البيئة الصفية؟ 

الجــواب: فيمــا يلــي بعــض األدوات والمقترحــات التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تخطيــط البيئــة 
الصفيــة لمرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(. 

مختلفة،  سنوات(   ٤-٦( الروضة  مرحلة  ألطفال  الصف  غرفة  تكون  أن  الطبيعي  من 
المعلمة  تحددها  أساسية  ركائز  على  يعتمد  الترتيب  أن  إلى  يعود  ذلك  في  والسبب 
فيما يخص المساحة والتأثيث والمواد المتوفرة. وفي وقت الحق، يتم تشكيل غرفة 
أمور  ثمة  ولكن  المنبثقة.  الجديدة  األطفال  وفًقا الهتمامات  هيكلتها  وإعادة  الصف 
  .” معينة يجب توافرها في جميع غرف الصف بغض النظر عن الموارد الخاصة بكل صفٍّ

.)Copple et al., 2014, 9(

أدوات المعلمة 
قائمــة التحقــق مــن معاييــر الجــودة لمناطــق غرفــة الصــف لفئــة أطفــال مرحلــة 

الروضــة )٤-٦ ســنوات(

ت 
أدوا

المعلمة
ت 

أدوا
المعلمة
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اسألي نفسك: هل تحتوي غرفة الصف على ما يلي:

مســاحة مخصصــة لخزائــن األطفــال؛ لوضــع أعمالهــم ومتعلقاتهــم الشــخصية  	
فيها، مثل: الخزائن أو سالل التخزين أو السالل؟

مــكان مخصــص لتجمعــات األطفــال )ويجــب أن تكــون مســاحته كبيــرة؛ حتــى  	
يتمكــن األطفــال مــن الجلــوس بشــكل مريــح إمــا علــى األرض أو علــى المقاعــد، 

ورؤيــة بعضهــم أثنــاء المحادثــات(؟

عــدد مــن المســاحات المخصصــة للعمــل )قــد يعنــي هــذا وجــود مراكــز تعليميــة  	
ويمكــن  األرض.  علــى  مفتوحــة  ومنطقــة  كبيــرة  وطاولــة  بعنايــة  مخططــة 
تحديــد المســاحات باســتخدام الفواصــل والخزائــن ورفــوف كتــب. ويتيــح األثــاث 
المتحــرك للمعلمــات إنشــاء مســاحات كبيــرة للقيــام بمشــاريع أكبــر وإيجــاد 
ــر راحــة لعــدد قليــل مــن األطفــال للعمــل فيهــا حســب الحاجــة(؟ مســاحات أكث

أماكــن هادئــة )يحتــاج األطفــال إلــى زوايــا وأماكــن مناســبة للجلــوس؛ بحيــث  	
يمكنهم االبتعاد أو العمل بهدوء مع صديق أو في مجموعة صغيرة(؟
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أماكــن لتخزيــن المــواد )يمِكــن التنظيــم الجيــد للمــواد األطفــال مــن العثــور  	
عليهــا بســهولة عنــد الحاجــة وإعادتهــا إلــى مكانهــا الصحيــح بعــد ذلــك. إن 
قيــام المعلمــة بوضــع ملصقــات عليهــا صــور وكلمــات بالتعــاون مــع األطفــال 
ال يســاعدهم فقــط فــي االهتمــام ببيئــة غرفــة الصــف ولكنــه أيًضــا يســاعدهم 

فــي تعلــم مفاهيــم الطباعــة(؟

 أماكــن لعــرض أعمــال األطفــال بطريقــة ملفتــة )عندمــا يتــم عــرض أعمــال  	
األطفــال وأعمالهــم األخــرى بشــكل جــذاب، فــإن هــذا األمــر يجعــل األطفــال 
يشــعرون بأهميــة مــا قامــوا بــه. كمــا أن عــرض أعمــال األطفــال أمــام أقرانهــم 

يحفزهــم علــى التفكيــر بهــا وتوســيع األفــكار(؟

.)Copple et al., 2014, 9( 

السؤال: كيف يمكن تخطيط غرفة الصف؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض المخططــات لترتيــب الصــف بشــكل مناســب ألطفــال 
مرحلة الروضة )٤-٦ سنوات(: 

أدوات الطبخمواد الرياضياتأرفف للكتب

مخدات

لوحة الرسائل

منطقة املكتبة

كتب كب�ة

منطقة االستع

مرسح العرائس

 منطقة مغطاة

بالسجاد

حاسب آيل

منطقة عرض األعلأدوات املوسيقى

منطقة عرض األعل

منطقة عرض األعل

كريس املؤلف

 منطقة اللعب
 الدرامي

حامل

دورة املياه

فصل الروضة

حوض
مغسلة 

نافذة

أرففنباتات

أرفف

أدوات اللعب الدرامي

 منطقة

الكتابة

 منطقة

الرياضيات

منطقة

الفن 

 منطقة

التحري

 طاولة

املعلمة

ال
طف

األ
ن 

زائ
خ

ف
جا

 ال
سح

امل
 �

اش
طب

 ال
حة

لو

مواد العلوم\الدراسات االجتعية

بيانو
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الســؤال: مامراكــز التعلــم الواجــب علــيَّ بوصفــي معلمــة ألطفــال مرحلــة 
الروضــة )٤-٦ ســنوات( تضمينهــا فــي الفصــل؟

الجــواب: تضــم معظــم غــرف الصــف ألطفــال مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(مراكز التعلــم 
اآلتيــة:

إرشادات للمعلمة 
المناطق التعليمية بغرفة صف أطفال مرحلة الروضة )٤-٦ سنوات(:

الكتب. 	

الكتابة. 	

الرياضيات واأللعاب. 	

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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العلوم/الطبيعة. 	

الموسيقى/الحركة. 	

الفن. 	

اللعب الدرامي. 	
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المكعبات. 	

التقنية. 	

إرشادات للمعلمة 
مراكز التعلم/المناطق التعليمية الخاصة بأطفال مرحلة الروضة )٤-٦ سنوات(

 تقــوم المعلمــات أثنــاء تخطيــط مراكــز التعلــم الناجحــة ألطفــال مرحلــة الروضــة )٤-٦ 
ســنوات( بمــا يلــي:

التفكيــر بقيــود المســاحة المكانيــة وتقريــر مــا إذا كانــت المراكــز سُتســتخدم فــي أيــام  	
محددة.

تدويــر وتبديــل المــواد فــي المركــز عندمــا تشــعر المعلمــة بــأن األطفــال فقــدوا  	
بهــا. االهتمــام 

تخصيص مساحة أكبر للمنطقة العامة؛ لتستوعب جميع األطفال. 	

ــر المناطــق األساســية المتبعــة(؛  	 ــات وطــرق إنشــاء المراكــز )غي ــر فــي إمكاني التفكي
لتلبيــة اهتمامــات األطفــال المتبدلــة ومنهــا:

ت 
شادا

إر
للمعلمة



١١9 ١١٩١١٩دليل البيئة المادية | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

الطبخ.	 

التجارب الحسية.	 

الرمل والماء.	 

األلعاب الجماعية.	 

االستقصاء )البحث في كيفية عمل األشياء(.	 

األنشطة المتعلقة بالمشاريع.	 

إن اســتخدام المراكــز لترتيــب وإدارة البيئــة 
تــم  اســتراتيجية  هــو  التعليميــة  الماديــة 
ــة الروضــة )٤-٦  تبنيهــا بحســب طبيعــة أطفــال مرحل
هــذه  فــي  يتعلمونهــا  التــي  واألشــياء  ســنوات( 
المهمــة  الفــرص  التعلــم  مراكــز  وتقــدم  المرحلــة، 
لألطفــال، وذلــك لالســتقالل والمخاطــرة والمثابــرة 
والمبــادرة واإلبــداع والتفكيــر وحــل المشــكالت. بمعًنــى آخــر، يتعلــم األطفــال كيفيــة 

المهــارات”. تعلــم 

.)Copple et al., 2014, 9(

المواد والمعدات:

الســؤال: مــا المــواد والمعــدات الواجــب علــى معلمــة أطفــال مرحلــة الروضــة 
توفيرهــا فــي الصــف؟

الجــواب: تجديــن فــي مــا يلــي بعــض النصائــح واألدوات لمســاعدتك علــى تخطيــط المــواد 
والمعدات:

إرشادات للمعلمة 
هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تســاهم فــي تحديــد معالــم الصــف وتشــجع التعلم 
واالستكشــاف مــن خــال اللعــب. وتجديــن فيمــا يلــي خمســة أمــور يجــب مراعاتهــا لــكل 

منطقــة مــن مناطــق األنشــطة:

الموقــع: توضــع المــواد فــي غرفــة الصــف فــي المــكان الــذي يتناســب مــع دور مركــز  	
التعلم.

الحدود: مدى جودة تحديد مركز التعلم. 	

أسطح اللعب والجلوس: تكون المناطق مناسبة لألنشطة التي تدعمها. 	

ت 
شادا

إر
للمعلمة
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التخزيــن: يجــب تخزيــن المــواد التــي يحتاجهــا األطفــال فــي كل منطقــة مــن مناطــق  	
األنشــطة بشــكل مناســب وفــي متنــاول اليــد، ويجــب أن يتــم عرضهــا بشــكل جــذاب 

لتحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا.

الجو العام: أن يكون الجو العام للمنطقة مناسبًا لدوره ويشبه بيئة المنزل. 	
.)Community Playthings 2012(

الســؤال: مــا األشــياء الواجــب توفرهــا فــي أماكــن اللعــب الخاصــة بأطفــال 
مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(؟ 

 الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي لمحــة عامــة عنمراكــز التعلــم واألمــور التــي يجــب أن تفكــري 
بتضمينهــا فيهــا:

أدوات المعلمة 

منطقة القراءة واالستماع:  	

كتــب متنوعــة )واقعيــة وخياليــة وكتــب شــعرية وكتــب ســماعية... ومــا إلــى 	 
ــك(. ذل

مركز االستماع )كتب سماعية مسجلة(.	 

سرد القصص وأدوات إعادة السرد )الدمى وألواح الفالنيل(.	 

 منطقة الكتابة:  	

ورق للكتابة وأظرف.	 

دفاتر صغيرة فارغة ومجالت.	 

أقالم حبر وأقالم رصاص وأقالم تحديد.	 

بنك للكلمات )قاموس(.	 

طوابع بريدية.	 

بطاقات الحروف األبجدية.	 

 كتب سماعية )مسجلة(.	 

ت 
أدوا

المعلمة
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منطقة الرياضيات واأللعاب:  	

مجموعات من األشياء )أزرار وملصقات وأغطية القوارير(.	 

بطاقات األحرف.	 

المكعبات القابلة للتركيب.	 

المكعبات المزخرفة.	 

ألعاب السمات.	 

ورق رسم المخططات.	 

صواني الفرز.	 

 ألعاب الورق.	 

ألعاب الطاولة.	 

 ألعاب النرد.	 

منطقة الطبيعة والعلوم:  	

نباتات 	 

الحيوانات المنزلية.	 

مشروعات بيئية. 	 

مواد متنوعة مثل: األصداف، الصخور، األوراق، الكرات.	 

أدوات المالحظــة واالستكشــاف )عدســات مكبــرة، مغناطيــس ، قمع، أشــرطة 	 
قياس(.

مجالت علمية وسبورة المالحظات. 	 

منطقة اإليقاع والحركة:  	

مجموعة من المواد السمعية.	 

اآلالت الموسيقية.	 

جهاز لوحي مع سماعات توضع على الرأس.	 

أدوات تمثيلية خاصة بالحركة )األوشحة والرايات(.	 
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منطقة الفن واإلدراك الحسي:  	

مــواد مخصصــة للطــالء والرســم )ورق الصحــف وورق الجــزار وورق الطــالء 	 
باألصابــع(.

ــات وأقــالم 	  ــن والدهان ــد وأقــالم التلوي أدوات الرســم والطــالء )أقــالم التحدي
ــر وأقــالم رصــاص وطباشــير(. الحب

مواد لعمل القوالب والنحت )الصلصال وعجينة اللعب واألدوات(.	 

مواد القص واللصق )مقصات، معجون، غراء، مواد كوالج(.	 

مــواد البنــاء )علــب الرغــوة، قصاصــات الخشــب، األســالك، منظفــات األنابيــب، 	 
المــواد المعــاد تدويرهــا(.

كتب فنية وملصقات وصور.	 

منطقة اللعب الدرامي: 	

األدوات والمالبس التمثيلية.	 

مواد تشبه المواد المنزلية والتي تعكس ثقافات األطفال المتعددة.	 

المــواد المفتوحــة )قطــع كبيــرة مــن القمــاش والصناديــق الكرتونيــة واألنابيــب 	 
المعدنيــة(.

مــواد خاصــة بمعرفــة القــراءة والكتابــة مثــل: المجــالت والكتــب والــورق وكتــب 	 
الطبخ.

مــواد خاصــة بالعلــوم والرياضيــات مثــل: اآلالت الحاســبة وموازيــن المطبــخ 	 
القيــاس.  المحاســبة ومالعــق وأكــواب  والحمــام والتقاويــم وآالت 

منطقة المكعبات:  	

المكعبات الخشبية	 

المكعبات المجوفة.	 

األدوات التمثيلية مثل: دمى األشخاص والحيوانات والقبعات والعربات.	 

وأنابيــب 	  الكرتونيــة  واللوحــات  الكرتونيــة  األنابيــب  مثــل:  المفتوحــة  المــواد 
المطــر. ومزاريــب  الصحيــة  التمديــدات 

مــواد تتعلــق بمعرفــة القــراءة والكتابــة مثــل: الــورق وأدوات الكتابــة والالفتــات 	 
وكتــب تتحــدث عــن الجســور والبنــاء.
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منطقة التقنية: 	

أجهزة الحاسب اآللي والطابعات.	 

خيــارات التقنيــة )األجهــزة اللوحيــة والكاميــرات الرقميــة والماســحات الضوئيــة 	 
ــات(. والميكروفون

استخدام المكان والمواد

الســؤال: مــا أفضــل الممارســات إلنشــاء مناطــق اللعــب الفعالــة ألطفــال 
مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي األمــور الواجــب مراعاتهــا عنــد إنشــاء مناطــق اللعــب المالئمــة 
ألطفــال مرحلــة الروضة )٤-٦ ســنوات(:

أدوات المعلمة 
أفضل الممارسات في تخطيط مساحات اللعب لمرحلة الروضة )٤-٦ سنوات(

ا االممارسات المائمة نمائيًّ الممارسات غير المائمة نمائيًّ

بعنايــة،  	 للصــف  الماديــة  البيئــة  المعلمــات  تخّطــط   
بحيــث  الغرفــة  فــي  منفصلــة  مناطــق  عــدة  ويوّفــرن 
واســتخدام  أقرانهــم  مــع  التفاعــل  لألطفــال  يمكــن 

بســهولة. المــواد 

 توفــر المعلمــات بيئــة آمنــة لألطفــال، ويشــرفن بحــرٍص  	
واهتمــام.

ــة تشــجع األطفــال  	 ــة تعليمي تعــزز المعلمــات وجــود بيئ
ــي مــع  ــادرة والتفاعــل اإليجاب ــى االستكشــاف والمب عل

األقــران وتشــجع نمــو األطفــال المعرفــي.

تتحــدى  	 التــي  المــواد  لألطفــال  المعلمــات  تختــار   
إزعاجهــم. دون  مهاراتهــم 

يضــم الصــف مكاًنــا مخصًصــا لألطفــال لحفــظ أعمالهــم  	
مخصًصــًا  آخــر  ومكاًنــا  الشــخصية،  ومتعلقاتهــم 
متنوعــة  أخــرى  ومناطــق  المجموعــة،  الجتماعــات 
للعمــل مثــل: مراكــز التعلــم والطــاوالت ذات األحجــام 
المختلفــة ومنطقــة هادئــة ومريحــًا مخصصــًا للمكتبــة، 
وأماكــن هادئــة أخــرى، وأماكــن لحفــظ المــواد، وأماكــن 

األطفــال. أعمــال  لعــرض 

الصــف  	 لغرفــة  الماديــة  البيئــة  المعلمــات  تولــي  ال 
الكافــي. االهتمــام 

عملية اإلشراف سيئة. 	

فــي  	 لألطفــال  التحذيــرات  بإعطــاء  المعلمــات  تْفــرط   
األطفــال. أنشــطة  يقيــد  ممــا  الصــف، 

تســاعد المعلمــات - غالًبــا- األطفــال فــي المهــام التــي  	
تعلــم  يمكنهــم  أو  بمفردهــم،  بهــا  القيــام  يمكنهــم 
ــاٍت  كيفيــة القيــام بهــا بمفردهــم بــداًل مــن توفيــر تحدي

لألطفــال لتعلــم مهــارات جديــدة.

البيئة غير منظمة وال تشجع على التنبؤ. 	

مســتوى الضوضــاء فــي غرفــة الصــف عــاٍل؛ ممــا يــؤدي  	
ــار واألطفــال، ويحــّد مــن إمكانيــة التركيــز  ــر الكب إلــى توت

وإجــراء المحادثــات.

مــن  	 األطفــال  يحــرم  الصــف  لغرفــة  الســيء  الترتيــب 
علــى  )يتعيــن  الجذابــة  التعلــم  تجــارب  فــي  فرصهــم 

المعلمــات(. مــن  المــواد  طلــب  األطفــال 

والمــواد  	 والتجــارب  الصــف  غرفــة  بيئــة  تعكــس   
الموجــودة ثقافــة واحــدة فقــط أو تقــدم فــي بعــض 
االختيــار  أو  االهتمــام  أو  التنــوع  مــن  القليــل  األحيــان 
فــي  كلهــا  األلعــاب  المثــال:  ســبيل  )علــى  لألطفــال 

الصعوبــة(. مــن  واحــد  مســتوى 

)Copple & Bredekamp 2008, 80-81(.
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إرشادات المعلمة 
أهميــة اللعــب: كيــف يقــوم األطفــال فــي مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات( باســتخدام 

مهاراتهــم والتــدرب عليهــا أثنــاء اللعــب؟

معرفة القراءة والكتابة: 	

يستخدم األطفال الكتابة لغرض ما.	 

يستخدم األطفال اللغة للتواصل مع اآلخرين.	 

يفهم األطفال مفاهيم الطباعة.	 

يكتب األطفال الحروف والكلمات.	 

يقرأ األطفال الكلمات البسيطة.	 

الرياضيات: 	

يستخدم األطفال مفاهيم الرياضيات.	 

يطور األطفال لغة الرياضيات.	 

يقوم األطفال بالتنبؤ والتخمين.	 

يقوم األطفال بإنشاء األشكال ثنائية وثالثية األبعاد.	 

يقوم األطفال بقياس الوقت ويحسبون النقود.	 

العلوم: 	

يستخدم األطفال المواد المعاد تدويرها.	 

يستكشف األطفال الخصائص الفيزيائية للمواد.	 

الدراسات االجتماعية: 	

يقوم األطفال بوضع القواعد بالتعاون مع اآلخرين ويطبقونها.	 

يستخدم األطفال مهارات التفكير الجغرافي ومهارات رسم الخرائط.	 

يدرك األطفال مفهوم المال وكيفية استخدامه.	 

الفنون: 	
يقوم األطفال بالرسم واإلنشاء.	 

التقنية: 	
يستخدم األطفال مهارات الحاسب اآللي األساسية.	 

يستطيع األطفال استخدام البرمجيات المختلفة.	 

.)Copple et al., 2014(

ت 
شادا

إر
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الســؤال: مــا األنشــطة التــي يمكننــي القيــام بهــا فــي الهــواء الطلــق مــع 
أطفــال مرحلــة الروضــة )٤-٦ ســنوات(؟

الجــواب: تجديــن فيمــا يلــي بعــض األنشــطة المقترحــة التــي يمكنــك تقديمهــا لألطفــال 
فــي الهــواء الطلــق:

إرشادات المعلمة 

استخدام األدوات لدعم أنشطة األطفال الخارجية

الرصــاص  وأقــالم  الــورق  حافظــات  )مثــل:  لألطفــال  العلميــة  األدوات  ُتتــاح  عندمــا   
والكاميــرات وحقائــب حفــظ العينــات وعدســات التكبيــر والمناظيــر( فإنهــم ســيميلون أكثــر 

العلمــاء والمستكشــفين. لتقمــص دور 

لكــن األطفــال يحتاجــون - فــي بدايــة األمــر – إلــى منحهــم الفرصــة لتجربــة تلــك  	
مختلفــة. بطــرق  األدوات 

واالستكشــاف  	 الحــر  باللعــب  المتعلقــة  األنشــطة  مــن  مزيًجــا  لألطفــال  قّدمــي 
الموّجــه والنمذجــة؛ وذلــك لدعــم فهمهــم لالســتخدامات المختلفــة لتلــك األدوات 

فــي المالحظــة والتقصــي.

التوثيــق  	 وبيانــات  المجــالت  )مثــل:  والتســجيل  التوثيــق  أدوات  لألطفــال  وفــري 
مشــاهداتهم  بتســجيل  يقومــون  لجعلهــم  وذلــك  الصــف(؛  غرفــة  ومخططــات 

منظــم. بشــكل  واستفســاراتهم 

نهــم مــن القيــام بدراســاتهم واستكشــافاتهم بجديــة  	 إن توفــر المــواد لألطفــال يمكِّ
أكثــر، فــاألدوات ُتقــدم لألطفــال وســائل لجمــع وتســجيل المعلومــات، وكذلــك فــإن 
األدوات تعــزز المنهــج القائــم علــى االســتقصاء الــذي يقــود األطفــال لطــرح المزيــد 

مــن األســئلة المتعمقــة.

.)Mankiw, Strasser & Mufson Bresson, 2018(
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