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٥-٠٦٥-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

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

١٤٤٣/٣٥٢١ ٣٧٥٫٠٩٥٣١ ديوي 

١٤٤٣/٣٥٢١ رقم اإليداع: 
٥-٠٦٥-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ 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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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 وعلى آله 
وصحبــه أجمعيــن وبعد.

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )2030( والتــي ركــزت علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
وحرصت على أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وانطالقًا 
مــن األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم المرتبطــة بتطوير المناهج وأســاليب التعليــم والتقويم، و 
باالســتناد إلــى وثيقَتــي إطــار المنهــج الوطنــي ومعاييــر التعليــم المبكــر النمائيــة في المملكــة العربية 
الســعودية لألطفــال مــن الميــالد وحتــى ســن السادســة قامــت وزارة التعليــم بالتعــاون مــع شــركة 
تطويــر للخدمــات التعليميــة وبيــت الخبرة الجمعية الوطنية لتعليــم األطفال الصغــار )NAEYC( ، على 

بنــاء أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي للمعلمــات فــي الحضانــات وريــاض األطفال. 

تســتند األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي علــى نظريــات التعلــم األساســي والمبــادئ التوجيهيــة 
التــي تقــر بــأن األطفــال قــادرون علــى التعلــم، ومتفــردون ويتطــورون بمعــدالت مختلفــة، وأن التعلــم 
يحــدث عندمــا يشــارك األطفــال فــي اللعــب النشــط والهــادف خصوًصــا عندمــا يتــم تشــجيعهم علــى 
استكشــاف بيئتهــم بحّريــة. ومــن أهــم هــذه المبــادئ 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 الذي يتمحــور حول الطفل. ويتــم ذلك في 
إطــار مبــادئ اإلســالم وثقافــة األســرة والمجتمــع حيــث تركــز األدلــة علــى شــراكة األســرة الفاعلــة في 

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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دليــل المعلمــة التطبيقــي لنهــج التعلــم هــو الدليــل الثالــث ضمــن سلســلة أدلــة المنهــج الوطنــي 
لريــاض األطفــال والحضانــات الــذي ُيعنــى بالتركيــز علــى تزويــد معلمــات األطفــال )مــن الميــالد 

حتــى 6 ســنوات( بمــا يلــي:

المعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا لفهــم مظاهــر النمــو الخاصــة باألطفــال مــن مختلــف الفئات  	
العمريــة )مــن الميــالد - ســنوات 6(.

مجموعــة مــن األدوات الالزمــة للتخطيــط والتدريــس، والمصــادر الالزمــة لبنــاء خبــرات تعّلــم  	
رفيعــة المســتوى لجميــع األطفــال.

ينقســم هــذا الدليــل إلــى قســمين اثنيــن؛ حيــث يقــدم القســم األول منــه نظــرة موجــزة حــول معيــار 
نهــج التعلــم، فيتنــاول تعريفــه وأهميتــه، ويقــدم القســم الثانــي مناقشــة تمهيديــة لالعتبــارات 
الرئيســة الداعمــة لنهــج التعلــم خــالل الســنوات األولــى مــن الميــالد حتــى ســن السادســة، ويتبــع 
ذلــك إرشــادات شــاملة لتطبيــق الممارســات التدريســية وتخطيــط المناهــج لألطفــال فــي خمــس 

فئــات عمريــة مرتبــة حســب التصنيــف اآلتــي:

فئة الرضع الصغار )الميالد - 9 أشهر(. 	

فئة الرضع الدارجين )6 - 18 شهرًا(. 	

فئة الفطم )15-36 شهرًا(. 	

فئة أطفال مرحلة الروضة )3-4 سنوات(. 	

فئة أطفال مرحلة الروضة )4-6 سنوات(. 	

مــن خــالل الدليــل سنســتعرض أفضــل الممارســات التربويــة الالزمــة للمعلمــات فيمــا يختــص 
بــكل فئــة عمريــة مــن هــذه الفئــات، وهــي علــى النحــو اآلتــي:

الطفــل،  لــدى  النمــو والتطــور  بمبــادئ  المهنيــات  المعلمــات  األولــى: وعــي  الممارســة 
والطريقــة التــي يمكــن مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه. يتنــاول هــذا القســم مجموعــة مــن النصائــح 
والمصــادر العلميــة التــي تعيــن علــى فهــم عمليــة التعلــم والمســتويات النمائيــة بصــورة أعمــق، 
ــة  ــد كل فئ ــة دعــم نهــج التعلــم عن ــم إرشــادات عامــة للمعلمــات لمعرفــة كيفي ــى تقدي إضافــة إل

ــات اآلنفــة الذكــر. ــة مــن الفئ عمري

الممارســة الثانيــة: توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبنــاء 
علــى هــذه المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة. 

والتوثيــق  المالحظــة  بعمليــة  تختــص  علميــة  ومصــادر  نصائــح  مجموعــة  القســم  هــذا  يقــدم 
التــي تجريهــا المعلمــات علــى األطفــال بصــورة فرديــة أو ضمــن مجموعــات. ونســتعرض كذلــك 
ــا، ومــا يجــب فعلــه وعــدم فعلــه فــي هــذا البــاب، إضافــة إلــى  الممارســات التربويــة المالئمــة نمائيًّ

نصائــح إلشــراك األســر فــي تعلــم أطفالهــم.

مقدمة دليل معيار نهج التعلم
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الممارســة الثالثــة: تطبيــق المعلمــات المهنيــات لخبــرات التعلــم القائمــة علــى االســتقصاء 
المصممــة  واألدوات  واإلرشــادات  المصــادر  مــن  مجموعــة  المعلمــة  ســتجد  وهنــا  العلمــي. 
لتعميــق المعرفــة بالمحتــوى، وإثــراء التفاعــالت اليوميــة مــع األطفــال، إضافــة إلــى دليــل مكــون 
مــن عــدة خطــوات لإلســهام فــي تخطيــط المنهــج الدراســي. فأمــا فيمــا يختــص بتخطيــط منهــج 
أطفــال مرحلــة الروضــة فســيتم بنــاء معاييــر التخطيــط اســتناًدا إلــى مواضيــع االســتقصاء العلمــي 
ودورة التخطيــط القائمــة علــى االســتقصاء المشــار إليهــا فــي كتــاب الدليــل األساســي. فــي حيــن 
ســتعتمد المعلمــة علــى المعاييــر الخاصــة بمرحلــة الحضانــة )الرضــع والفطــم( كتطبيــق مبســط 
لــدورة التخطيــط التــي ســتراعي االحتياجــات التعليميــة الفرديــة لهــؤالء األطفــال والمهــام النمائيــة 
المرتبطــة بهــم. وفــي المجمــل فــإن هــذه الخطــوات ستشــمل االعتبــارات المتعلقة بالبيئــة المادية 
التعليميــة )مراكــز التعلــم والمــواد التعليميــة(، والجــدول اليومــي )بمــا يحتويــه مــن تفاعــالت 
وأعمــال رعايــة اعتياديــة ولعــب األطفــال(، ودمــج معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة )المواءمــة بيــن 

هــذه المعاييــر والــدور الــذي تقــوم بــه المعلمــة(.

الممارســة الرابعــة: حــرص المعلمــات المهنيــات علــى التطــور المهنــي والتعلــم المســتمر. 
تــم تصميــم هــذا القســم لتزويــد المعلمــات بالمصــادر العلميــة والمــواد المقــروءة التــي ســتمكنهنَّ 
مــن تعميــق فهمهــنَّ لمواضيــع محــددة، وُيختتــم القســم بسلســلة مــن التوجيهــات أو التنبيهــات 
أطلقنــا عليهــا اســم "لحظــات التأمــل"، وهــي أســئلة للتأمــل الذاتــي الســريع حــول التجــارب والخبرات 

والممارســات الشــخصية.

استخدام الدليل:
ُأِعدَّ الدليل ليكون مكماًل للمراجع الستة المهمة اآلتية: 

)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للفئــة العمريــة   	
مــن 3-6 ســنوات، 2015(.

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد - 3 سنوات، 2018 (. 	

 )إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد - 6 سنوات، 2018(. 	

 )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة  	
لألطفــال مــن الميــالد - 6 ســنوات(.

)دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية من  3-6 سنوات(. 	

)دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية من  الميالد - 3 سنوات( 	

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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وســتجديَن أن هــذا الدليــل يشــير إلــى المراجــع الســابقة فــي كثيــر مــن المواطــن. ولذلــك ننصحــك 
قبــل اســتخدام هــذا الدليــل باالطــالع علــى هــذه المراجــع وزيــارة الروابــط اإللكترونيــة حيثمــا وردت. 
يحتــوي الدليــل علــى عــدد مــن األيقونــات للمســاعدة علــى تصفــح الدليــل وإيجــاد المعلومــة 
ــد مــن الدعــم لفهــم  ــم المزي ــو لتقدي ــة. كمــا تمــت إضافــة صــور ومقاطــع فيدي والمصــادر العلمي

أوضــح للمحتــوى فــي حــال تــم تقديمــه بصــورة عمليــة.

إرشــادات للمعلمة مصــادر المعلمةفيديو أدوات المعلمــةموقــف افتراضي

وأخيــًرا فقــد تــم إدراج مواقــف افتراضيــة لمجموعــة مــن المعلمــات خــالل هــذا الدليــل لتقديــم 
أمثلــة علــى ممارســات تدريســية معينــة، وكيــف يمكــن للمعلمــة التعامــل معهــا، ومعالجتهــا، 
ووضــع الخطــط المناســبة لذلــك. وســيتبع هــذا الدليــل خطــوات مجموعــة مــن المعلمــات، بعضهــن 
متخصصــات بمرحلــة الحضانــة )الميــالد - 3 ســنوات(، والبعــض اآلخــر متخصصــات بمرحلتــي الروضــة 
)3 - 6 ســنوات(. وســتتمكنيَن أيتهــا المعلمــة مــن متابعتهــنَّ فــي مواطــن رئيســة فــي الدليــل، بمــا 
فــي ذلــك االطــالع علــى كيفيــة تطويــر كل معلمــة مــن هــؤالء المعلمــات لخطط المنهج الدراســية 
حســب كل فئــة عمريــة. وكيــف تمكنــت كل معلمــة مــن هــؤالء المعلمــات إلــى توظيــف الموضــوع 
ــه باإلمــكان اســتخدام هــذه المواضيــع االســتقصائية مــع  الدراســي نفســه، وذلــك لبيــان كيــف أن
كافــة المراحــل والفئــات العمريــة لألطفــال. وســنجد كذلــك كيــف أنــه باإلمــكان توســيع مراكــز 
التعلــم )أركان التعلــم( واألنشــطة وتعميقهــا تبًعــا ألعمــار األطفــال وقدراتهــم، وتبًعــا لتفضيــالت 

المعلمــات واختياراتهــنَّ أيًضــا. 

يسرنا اآلن أن نعرفك على هؤالء المعلمات من مركز تعليم الطفولة المبكرة

مرحلة الحضانة:

المعلمة جنان: معلمة فصل الرّضع الصغار )الميالد - 9 أشهر( .

المعلمة سمر: معلمة فصل الرّضع الدارجين )6 - 18 شهًرا(.

المعلمة نورة: معلمة فصل الفطم )15 - 36 شهرًا( .

مرحلتا الروضة:

المعلمة فاطمة: معلمة فصل الروضة )3 - 4 سنوات(.

المعلمة إيمان: معلمة فصل الروضة )4 - 6 سنوات(.



1212دليل معيار نهج التعلم | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

التعلــم  نهــج  معيــار  يتنــاول 
كيفيــة تعلــم األطفــال. الــذي 
األدوات  خاصــة  بصفــة  يصــف 
ــم  ــة تعل ــي تســهل عملي والمهــارات الت
األطفــال. ويتضمــن ذلــك الســلوكيات 
واالتجاهــات التــي تدعــم عمليــة التعلــم 
النمائيــة  الجوانــب  جميــع  فــي 
والتعليميــة، مثــل: االهتمــام الفطــري 
علــى  والقــدرة  االســتطالع،  وحــب 
االنتبــاه للمهــام التــي يتــم التكليــف بهــا 
والمشــاركة فيهــا والمثابــرة علــى أدائهــا، والتفكيــر المنطقــي وحــل المشــكالت بطريقــة 
فرديــة أو تعاونيــة" )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

للفئة العمرية من  3-6 سنوات، 2015، 17(.

مواقف افتراضية

ترغــب معلمــات مرحلــة الحضانــة باالســتمرار فــي التركيــز علــى تكويــن عالقــات مــع 
األطفــال الرضــع وأســرهم، ومســاعدة هــؤالء األطفــال علــى تطويــر الشــعور بالــذات 
الــالزم ألن يصبحــوا متعلميــن واثقيــن بأنفســهم ومســتقلين بذواتهــم عندمــا يتلقــون 
الرعايــة ضمــن مجموعــات. وتعلــم هــؤالء المعلمــات أن الُنهــج التــي يتبعهــا األطفــال فــي 
التعلــم جــزء مهــم مــن تطورهــم. ويعلمــَن كذلــك أن هــذه الُنهــج تتشــكل أول مــا تنشــأ مــن 

اهتمــام األطفــال بالعالــم المحيــط بهــم والرغبــة فــي التســبب بحــدوث األشــياء. 

تخطــط كل مــن المعلمــة جنــان )معلمــة الرضــع الصغــار( والمعلمــة ســمر )معلمــة الرضــع 
الدارجيــن( بنــاء علــى معارفهــن الســابقة بالرضــع، وكيــف أنهــن يطــورن نُهًجا خاصــة بالتعلم. 
وســيعملن علــى وضــع خطــط فرديــة يمكــن اســتخدامها مــع أطفــال محدديــن، تقــدم 
فرًصــا تعليميــة يمكــن دمجهــا فــي أعمــال الرعايــة االعتياديــة، والتفاعــالت المســتمرة 

لألطفــال، وبيئــة اللعــب. 

مدخل إلى معيار ُنُهج التعلم

القسم األول

ف 
موق

ي
ض

افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
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الحظــت المعلمــة جنــان أن العديــد مــن الرضــع الصغــار )مــن الميــالد - 9 أشــهر( قــد 
أصبحــوا مذهوليــن بقدرتهــم علــى التســبب بحــدوث األشــياء، وذلــك مــن خــالل إمســاك 
مــا تقــع أيديهــم عليــه والتجريــب والمحاولــة مــراًرا وتكــراًرا حتــى يحــدث أمــر معيــن. وهــذا 
يــدل علــى فضــول األطفــال ونشــوء حــب االســتطالع ومهــارة حــل المشــكالت لديهــم؛ 
ولذلــك تخطــط المعلمــة لتوفيــر مــواد تعليميــة وتفاعــالت مــن أجــل البنــاء علــى هــذه 

االهتمامــات المبكــرة لألطفــال.

 أمــا المعلمــة ســمر فقــد الحظــت أن الرضــع الدارجيــن )مــن 6 - 18 شــهًرا( يعملــون علــى 
اختبــار مهاراتهــم الجديــدة مــن خــالل اقتحــام البيئــة المحيطــة بهــم بمفردهــم، والعمــل 
ــات؛ ســعًيا إلــى  علــى حــل المشــكالت مــن خــالل االلتفــاف حــول مــا يعترضهــم مــن عقب
الوصــول إلــى لعبــة أو شــيء مــا. كمــا أنهــم يلجــؤون إلــى اســتخدام األدوات، ويظهــرون 
علــى  وتقــوم خطتهــا  الجديــدة وكيفيــة عملهــا.  األشــياء  لمعرفــة عمــل  وإرادة  عزًمــا 
توظيــف هــذه المعلومــات؛ لتوفيــر الكثيــر مــن الفــرص التــي تتحــدى األطفــال خــالل اليــوم، 

ــة والتجريــب. بهــدف تعميــق تجاربهــم فــي االستكشــاف والمحاول

اســتقصائي  موضــوع  لتقديــم  تخطــط  فهــي  الفطــم،  فصــل  معلمــة  نــورة،  المعلمــة 
لألطفــال يركــز علــى الحيوانــات وعائالتهــا ومســاكنها. وعندمــا كانــت الوحــدة الدراســية 
المقــررة هــي وحــدة " أنــا وأســرتي" كانــت أركان التعلــم تركــز علــى األســرة والمنــزل بشــكل 
كبيــر خــالل األســبوع األول مــن الســنة الدراســية. ويســود لــدى المعلمــة نــورة اعتقــاد بــأن 
ــات وأســمائها، وكذلــك  ــة بصغــار الحيوان ــة العناي ــر بقضي الفطــم ســيكونون مهتميــن أكث
تنــوي اســتخدام  الحيوانــات؛ لذلــك  التــي تعيــش فيهــا  العديــدة  استكشــاف األماكــن 
هــذا التركيــز علــى الحيوانــات وســيلًة لمســاعدة الفطــم علــى ممارســة ُنُهــج مهمــة مــن 
مهمــات نهــج التعلــم وأســاليبه. وتريــد المعلمــة نــورة اســتغالل مهــارات الفطــم اللغويــة 
تعكــس  وتفاعــالت  أنشــطة  ولتخطيــط  يعرفونــه،  مــا  الكتشــاف  الناشــئة  والمعرفيــة 

مهاراتهــم واهتماماتهــم الفرديــة والجماعيــة.

أمــا معلمــات مرحلتــي الروضــة فإنهــنَّ يعكفــن على وضع خطط دراســية إلشــراك األطفال 
فــي اســتقصاءات علميــة عــن الحيوانــات. وتعلــم هــؤالء المعلمــات أن األطفــال الصغــار 
ينتبهــون للحيوانــات، وينجذبــون لفكــرة الحديــث عنهــا؛ لذلــك أخــذَن يفكــرَن بالمواضيــع 
الدراســية التــي لربمــا توفــر فرًصــا لدعــم معيــار ُنُهــج التعلــم عنــد األطفــال. وعلــى الرغــم 
مــن اختــالف كل مــن المنطقــة التعليمــي المســتخدم، ودرجــة تعقيــد األنشــطة، والمــواد 
التعليميــة فــي كل فصــل مــن الفصــول الدراســية؛ فــإن المعلمــات متيقنــات بــأن هــذا 
الموضــوع ســيثير فضــول األطفــال وحــب االســتطالع لديهــم، وســيؤدي إلــى العديــد مــن 
االكتشــافات الجديــدة، ويفتــح البــاب أمــام معــارف لــم تكــن موجــودة مــن قبــل لــدى 

األطفــال.
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ويتبنــى هــذا النهــج االســتقصائي فكــرة النهايــة المفتوحــة للعمليــة.  وعندمــا يتــم تقديــم 
أنشــطة أو خبــرات تعليميــة لألطفــال الصغــار فنحــن ال نعلــم مــا الــذي ســيفعلونه بهــذه 
األنشــطة والخبــرات.  وردودهــم تعــد تلميًحــا وإشــارة لمــا "يجــب فعلــه الحًقــا"، ومــا 
الســبب فــي أنــه ســتكون هنــاك اختالفــات فــي عمليــة االســتقصاء العلمــي لــدى كل فئــة 

عمريــة وفصل دراســي. 

إيمــان، معلمــة مرحلــة  المعلمــة فاطمــة، والمعلمــة  الروضــة،  وأمــا معلمــة فصــل 
الروضــة، فكلتاهمــا تعكفــان علــى خطــة دراســية تركــز علــى الحيوانــات التــي تعيــش فــي 
المزرعــة. وستســتخدمان فــي خطتيهمــا كتًبــا وخبــرات تعليميــة أخــرى مــن أجــل مســاعدة 
األطفــال علــى التعلــم أكثــر عــن المــزارع وحيواناتهــا. وســتصغيان جيــًدا لمــا يطــرأ علــى 
اهتمامــات وأســئلة األطفــال، ثــم توفيــر الخبــرات التي تعكس هــذه االهتمامات الخاصة.  

ولقــد ناقشــت المعلمــات الخمــس هــذه المواضيــع االســتقصائية فيمــا بينهــن، وكيــف 
أن هــذه المواضيــع ســتتغير أو يتــم توســيعها علــى األرجــح كلمــا عرفــن أكثــر عــن األطفــال 
أو تعلمــن منهــم مــن خــالل إشــراكهم فــي أنشــطة مختلفــة، وتعريضهــم ألفــكار جديــدة، 
ومالحظــة تفاعالتهــم وتحرياتهــم العلميــة. كمــا تــدرك هــؤالء المعلمــات أن كل دورات 
االســتقصاء العلمــي الخاصــة بالفئــات العمريــة لألطفــال مرتبطــة فيمــا بينهــا، ولكنهــا 

ا.  تصبــح أكثــر تعقيــًدا ودقــًة عنــد األطفــال األكبــر ســنًّ

السؤال: ما هو ُنُهج التعلم؟

الجــواب: تشــير ُنُهــج التعلــم إلــى الطرائــق التــي يســتجيب مــن خاللهــا األطفــال للخبــرات 
والفــرص التعليميــة. فعلــى عكــس المجــاالت النمائيــة األخــرى التــي تركــز علــى المعرفــة 
بالمحتــوى العلمــي، والمهــارات النمائيــة، وتطويــر المفاهيــم العلميــة، أي أن التركيــز يكون 
علــى مــا يتعلمــه األطفــال؛ تركــز ُنُهــج التعلــم علــى الطرائــق التــي يســلكها األطفــال مــن 

أجــل اكتســاب المعــارف الجديــدة.

ا؟ السؤال: لماذا ُيعّد معيار ُنُهج التعلم معياًرا مهمًّ

الجــواب: تؤثــر النهــج اإليجابيــة للتعلــم فــي التطــور فــي مختلــف المجــاالت األخــرى، 
وتســهم إســهاًما مباشــًرا فــي النجــاح المدرســي، وتــؤدي إلــى بنــاء ميــول واســتعدادات 
تكــون محــل تقديــر مــن قبــل معلمــات مرحلــة الروضــة والمرحلــة االبتدائيــة. وإن دعــم 
المعلمــات لهــذا المعيــار يســاعد األطفــال فــي اكتســاب المعــارف الجديــدة، وتطويــر 

المهــارات الالزمــة، وتحديــد األهــداف وبلوغهــا بنجــاح.
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 هل تعلمين؟ 

هناك بعض الدروس من أحد البحوث التي تبين مدى أهمية ُنُهج التعلم:

" لوحــظ ان أطفــال مرحلــة الروضــة الذيــن اتيحــت لهــم مرونــة أكثــر خــالل  	
مهــام حــل المشــكالت كانــوا أفضــل تحصيــاًل مــن غيرهــم عندمــا بلغــوا 

الصــف األول مــن المرحلــة االبتدائيــة ". 

)George & Greenfield, 2005(.

" لوحــظ أن األطفــال الذيــن توفــرت لهــم "مهــارات تعّلميــة" أفضــل فــي  	
مرحلــة الروضــة تفوقــوا فــي مهــارات الرياضيــات والقــراءة فــي الصفــوف 

)2006  ,McClelland, Acock & Morrison(. الالحقــة"  الدراســية 

الهيــد  	 ببرنامــج  التحقــوا  الذيــن  لألطفــال  اللغويــة  الحصيلــة  أن  لوحــظ   "
ســتارت )Head Start( للطفولــة المبكــرة، وكانــوا مثابريــن ومنتبهيــن أكثــر 
مــن غيرهــم؛ حيــث كانــت أكثــر ثــراًء".  ) برنامــج "هيــد ســتارت" هــو برنامــج تابــع 
لــوزارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، والــذي 
يوفــر خدمــات شــاملة لتعليــم الطفولــة المبكــرة، ودعــم الصحــة، والتغذيــة، 

ودعــم الشــراكة األســرية ودعــم  األســر مــن ذوي الدخــل المنخفــض(.

" أكــدت دراســات عديــدة أن اهتمامــات األطفــال ومــدى عمقهــا كانــت  	
)Renninger,Hidi & Krapp, 1992( العلمــي"  تحصيلهــم  إلــى  ثابًتــا  مشــيًرا 

ــة الروضــة مــن مــدى انخراطهــم  	 ــؤ بنجــاح األطفــال فــي مرحل " يمكــن التنب
 )Rimm-Kaufman et el., 2005( "فــي األنشــطة الصفيــة

ــر علــى الضبــط  	 ــر مقــدرة أكب ــوا مــن تطوي ــن تمكن " لوحــظ أن األطفــال الذي
ــل الدراســي"  ــن فــي التحصي ــوا فــي الغالــب ناجحي ــي كان الذات

)Blair, 2002Hyson, n.d.(
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السؤال: ما االستراتيجيات التدريسية التي تدعم معيار ُنُهج التعلم؟

ــا يمكــن لهــا أن  الجــواب: نســتعرض فيمــا يأتــي عشــر اســتراتيجية تدريســية مالئمــة نمائيًّ
تدعــم معيــار ُنُهــج التعلــم لــدى األطفــال مــن مختلــف الفئــات العمريــة ومراحــل التطــور 
)NAEYC, “10 Effective DAP Teaching Strategies”, n.d.(

ــا  	 ــر مــا يقولــه األطفــال ومــا يفعلونــه. والتأكــد مــن أن األطفــال يعلمــون بأنن " تقدي
قــد الحظناهــم مــن خــالل إيــالء االنتبــاه اإليجابــي لهــم الــذي قــد يكــون فــي شــكل 
تعليقــات نقولهــا لهــم، أو قــد يكــون مــن خــالل الجلــوس بجانبهــم والمراقبــة. )مثــال: 

" شــكًرا لــك يــا أحمــد. لقــد وجــدت طريقــة أخــرى لتحديــد الرقــم )5(".

تشــجيع األطفــال علــى المثابــرة وبــذل الجهــد بــداًل عــن مجــرد الثنــاء عليهــم وتقييــم  	
مــا فعلــوه. )مثــال: أنــت تفكــر بكثيــر مــن الكلمــات لكــي تصــف األرنــب فــي القصــة. 

هيــا، لنتابــع!".

إعطــاء مالحظــات محــددة بــداًل عــن التعليقــات العامــة. )مثــال: "لــم تدخــل الكــرة فــي  	
الســلة يــا عــادل. مــاذا لــو رميتهــا بقــوة أكثــر"(.

نمذجــة المواقــف، وأســاليب التعامــل مــع المشــكالت، والســلوكيات تجــاه اآلخريــن،  	
والتمثيــل العملــي لألطفــال وليــس مجــرد إخبارهــم مــا الــذي عليهــم فعلــه. )مثــال: " 
مممــم! لــم ينجــح ذلــك. يجــب علــيَّ أن أفكــر فــي الســبب". " اعذرنــي يــا ســعد. لقــد 

فاتنــي شــيء ممــا قلــت. هــال أعــدت علــي مــا قلتــه"!(.

بيــان وإظهــار الطريقــة الصحيحــة لفعــل شــيء مــا. وعــادة مــا يشــمل ذلــك وجــود  	
عمليــة ينبغــي فعلهــا بأســلوب معيــن )مثــل كيفيــة اســتخدام خافــق البيــض، أو 

طريقــة كتابــة حــرف الجيــم(.

إيجــاد أو إضافــة تحــدٍّ إلــى مهمــة مــا بحيــث تزيــد درجــة صعوبتــه قليــاًل عمــا يســتطيع  	
ــذرة أو البطاطــس  ــاًل: تضــع المعلمــة مجموعــة مــن حبــوب ال األطفــال فعلــه. فمث
علــى ســطح نظيــف وتعدهــا مــع األطفــال، ثــم تطلــب مــن مجموعــة صغيــرة منهــم 
أن يخبروهــا كــم عــدد الحبــوب الباقيــة عندمــا تزيــل بعًضــا منهــا. فيقــوم األطفــال 
بعــدِّ الحبــوب المتبقيــة مــن أجــل معرفــة الجــواب:. وإلضافــة نــوع مــن التحــدي إلــى 
هــذا النشــاط، فقــد تقــوم المعلمــة بإخفــاء الحبــوب الباقيــة بعــد أن تزيــل عــدًدا منهــا. 
وهنــا علــى األطفــال إيجــاد طريقــة أخــرى لمعرفــة العــدد المتبقــي ســوى طريقــة 
عّدهــا. ولتســهيل التحــدي قــد تطلــب المعلمــة مــن األطفــال لمــس كل حبــة لمــرة 

واحــدة فــي أثنــاء قيامهــم بعــدِّ الحبــوب المتبقيــة.

طــرح أســئلة تثيــر تفكيــر األطفــال وتحفــزه. )مثــال: " كيــف يمكنــك إخبــار صديقــك  	
الــذي يلعــب معــك بمــا يفعــل دون كالم؟"(.
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تقديــم العــون )مثــل: تقديــم تلميــح أو إشــارة( لمســاعدة األطفــال علــى العمــل  	
وفًقــا لقدراتهــم )مثــال: " هــل يمكنــك التفكيــر بكلمــة علــى وزن اســمك يــا هــادي؟ 
مــا رأيــك بكلمــة "رامــي"؟ هــادي ورامــي لهمــا الــوزن نفســه، أليــس كذلــك؟ هــل 

يمكنــك التفكيــر بكلمــة أخــرى علــى الــوزن نفســه؟"(.

تقديــم المعلومــات والحقائــق واألســماء لألطفــال بعبــارات لفظيــة مباشــرة. )مثــال"  	
هــذا الحيــوان الــذي يشــبه القــط ولكنــه أكبــر حجًمــا ولونــه أســود يســمى الفهــد"(.

توجيــه ســلوك األطفــال وتصرفاتهــم. )مثــال: " المســوا كل مكعــب مــن المكعبــات  	
ــا، أال  ــة إلــى هن مــرة واحــدة فقــط وأنتــم تعدونهــا". " عليــك أن تحــرك تلــك األيقون
تظــن ذلــك؟ حســًنا، اضغــط عليهــا اآلن واســتمر بالضغــط، ثــم اســحبها إلــى المــكان 

الــذي تريــد وضعهــا فيــه"(.
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مقدمة
دعم معيار نهج التعلم  من الوالدة وحتى 6 سنوات

حمــاس  ُيعــد 
األطفــــــــــــــال 
للتعلـــــــم وانخراطهــــم 
فـيــــــه مــــنـ المـبـــــــــادئ 
األســــــــاسيــــة للنجـــــاح 
المــدرســــــــي. وقــــــــــد 
برامــج  بيئــات  تلعــــــب 
الطفـولة المبكرة دوًرا 
ــا فـــي دعــم ذلــك  مهمًّ
المعيـــــــار أو هدمـــــــــه. 
وقد لوحظ أن العوامل البيئية المختلفة التي تزيد من تلك الدافعية تجاه التعلم واالنخراط 

).Hyson, n.d( " فيه موجودة في األصل في اللعب ذي الجودة العالية ومتضمنة فيه

 هل تعلمين؟ 

أن التعلم القائم على االستقصاء العلمي يدعم معيار ُنُهج التعلم.

" إن المحتــوى المعرفــي للمنهــج الدراســي الــذي ينبثــق مــن اهتمامــات األطفــال يفضــي 
إلــى المزيــد مــن االنخــراط فــي األنشــطة والخبــرات التعليميــة. وذلــك يــؤدي إلــى زيــادة 
النهــج اإليجابيــة التــي يتبناهــا األطفــال تجــاه التعلــم، بمــا فــي ذلــك حــب االســتطالع 

والمثابــرة ومهــارات حــل المشــكالت"

 )University of Nebraska Lincoln Extension, n.d(.

دليل المعلمة في التخطيط وتطبيق
الممارسات التربوية الداعمة لمعيار ُنهج التعلم

القسم الثاني

https://child.unl.edu/choosing-quality-childcare/curriculum-and-approaches-to-learning
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 هل تعلمين؟ 

ــة تعاملهــم  ــر فــي كيفي ــذ الصغــر، وتؤث ــاع األطفــال وميولهــم تتجلــى بوضــوح من أن طب
ــة. مــع الفــرص التعليمي

الطبــع هــو مزيــج مــن الميــول التــي تشــكل بمجموعهــا الطريقــة الطبيعيــة التــي يتفاعــل 
بهــا شــخص مــا مــع النــاس واألشــياء واألحــداث. ولــه ارتبــاط بالعديــد مــن األمــور المهمــة 
 )Shiner et al., 2012( فــي الحيــاة فيمــا بعــد، كالعالقــات والتحصيــل الدراســي والصحــة
وتتكــون معظــم الميــول الطبيعيــة فــي فتــرة مبكــرة مــن الحيــاة، وتؤثــر فــي الطريقــة 
التــي يــرى األطفــال مــن خاللهــا العالــم ويتفاعلــون معــه، ولهــذه الميــول محــددات مثــل: 
التعبيــر عنهــا  الوراثيــة والبيولوجيــة والبيئيــة )Shiner et al., 2012(، ويتــم  العوامــل 

.)WestEd, 2019( بمســتويات تختلــف مــن حيــث القــوة والمــدة

ــر مســتوى النشــاط عــن شــدة الحركــة وســرعتها والتعبيــر  	 "مســتوى النشــاط يعبِّ
.)Strelau & Zawadzki, 2012( "الصوتــي عنــد شــخص مــا

" التصــرف تجــاه غيــر المتوقــع مــا يتعــرض لــه الشــخص مــن قلــق وحــذر عنــد مقابلــة  	
.)Kagan, 2012( "أنــاس غربــاء، أو مواجهــة أشــياء والتعــرض لمواقــف غير مألوفــة

ــاه والضبــط وهــي قــدرة المــرء علــى تنظيــم وضبــط عواطفــه وســلوكياته  	 " االنتب
طوًعــا، والقــدرة كذلــك علــى توجيــه االنتبــاه والمحافظــة عليــه وتغييــره طوًعــا" 

.)Rueda, 2012(

"الغضــب وحــدة الطبــع واإلحبــاط مســتوى الحساســية تجــاه البيئــة االجتماعيــة  	
والماديــة الــذي يتجلــى فــي صــور كالغضــب أو االنفعــال أو اإلحبــاط" 

)Deater-Deckard & Wang, 2012(.

" البهجــة والحمــاس: مســتوى االســتمتاع المصاحــب لألنشــطة التعليميــة ومــا  	
.)Putnam, 2012( "يجــده الفــرد مــن متعــة الوصــول إلــى األهــداف
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دعم معيار ُنُهج التعلم عند أطفال الحضانة:

مالحظــة مهمــة: يجــب مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة اآلتيــة عنــد العمــل علــى تطويــر منهــج دراســي 

ــم: مخصــص للرضــع والفطــم يراعــي جميــع مجــاالت التعلُّ

م والتطور بالنسبة للطفل. 	 "األسرة هي محور التعلُّ

م والتطور لدى الرضع والفطم على العالقات اإلنسانية. 	 يعتمد التعلُّ

العواطف هي المحرك والدافع للتعلم والتطور المبكرين. 	

إن االستجابة لالستكشاف الذاتي لألطفال يعزز التعلم. 	

التعليم والرعاية المصممان حسب احتياجات كل طفل يفيدان جميع األطفال. 	

االستجابة للثقافة واللغة تدعم تعلم األطفال. 	

مية لألطفال. 	 التعليم والرعاية المقصودان يثريان الخبرات التعلُّ

الوقت الذي يتم تخصيصه للتأمل والتخطيط يعزز التعليم والرعاية“. 	

 )"California Infant/Toddler Curriculum Framework", 2012(

كما يجب مراعاة أن منهج الرّضع والفطم يعتمد على:

بيئة اللعب التي تقومين بتنظيمها وإعدادها. 	

التفاعالت والمحادثات التي تجرينها مع األطفال. 	

)تغييــر  	 االعتياديــة  الرعايــة  أوقــات  خــالل  لألطفــال  توفرينهــا  التــي  التعليميــة  الخبــرات 

المالبــس(. تغييــر  اإلطعــام،  الحفاضــات، 
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ــع الصغــار )مــن  تطبيــق معيــار نهــج التعلــم عنــد األطفــال الرضًّ
الميــالد إلــى 9 أشــهٍر(

معلمات الرضع الصغار يعلمن أن 
بالتعلــم عــن  يبــدؤون  األطفــال 
العالــم الجديــد الــذي قدمــوا إليــه منــذ 
يســتخدمون  فنراهــم  والدتهــم.  لحظــة 
جميع حواســهم الستكشــاف األشياء من 
حولهم ومعرفة كيف يتصرفون تجاهها“. 

 NAEYC, The What, Why, & How of( 
 High-Quality Programs for Infants,

)p.3

الســؤال: مــا الــذي تفعلــه المعلمــات المهنيــات لتوظيــف معيــار نهــج التعلــم ضمــن 
المنهــج الدراســي الخــاص بفئــة الرضــع الصغــار )مــن الميــالد إلــى 9 أشــهٍر(؟

الجواب: يمكن للمعلمات المهنيات اتباع أربع ممارسات مثلى، وهي:

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي 
يمكــن مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه. 

ــع الصغــار واألشــياء التــي         إن المعلمــات المهنيــات يفهمــن طبيعــة األطفــال الرضًّ
يتعلمونهــا.

يتنــاول دليــل معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة الســعودية لألطفــال )الميــالد- 3 
ســنوات( المعــارف والمهــارات األساســية التــي تبــدأ بالتشــكل والتطــور بوصفهــا 

ــى كل مــن:  ــي تركــز عل ــدى األطفــال. والت ــم ل جــزًءا مــن نهــج واتجاهــات التعل

حــب االســتطالع واإلبــداع والمبــادرة: ويقصــد بهــذا المســار رغبــة الطفــل فــي  	
االستكشــاف واالســتطالع ومعرفــة كيــف تجــري األمــور.

االنتبــاه والمشــاركة والمثابــرة: يتنــاول هــذا المســار قــدرة الطفل على االســتمرار  	
فــي التركيــز علــى مهمــة أو شــيء مــا، واالســتمرار فــي المثابــرة إلــى حيــن التغلــب 

علــى العقبــات.

علــى  	 المســار  هــذا  يركــز  المشــكالت:  وحــل  واالســتدالل  والتأمــل  المنطــق 
قــدرة الطفــل علــى ِفهــم العالــم مــن حولــه مــن خــالل االســتطالع واالستكشــاف، 
المنطــق  مهــارات  يســتخدم  عندمــا  للتفكيــر  والتوقــف  المالحظــة  يتعلــم  ثــم 

المشــكالت.  لحــل  واالســتدالل 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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الســؤال: مــا المؤشــرات الرئيســة النمائيــة المتوقعــة التــي يظهرهــا الرضــع الصغــار 
ــم؟ والمرتبطــة بمعيــار نُهــج التعلُّ

الجواب: من الميالد حتى تسعة أشهر: ُيالحظ أن األطفال في هذه المرحلة:

يستخدمون حواسهم الستكشاف البيئة. 	

يطورون اهتماًما وتفضياًل أللعاب أو أشياء معينة. 	

يبدؤون بتركيز االنتباه على الصور والوجوه واألشياء المثيرة لالهتمام. 	

يلجؤون إلى التواصل البصري للتواصل مع حاضناتهم. 	

يبدؤون بالقيام بأعمال بسيطة للتسبب في حدوث األشياء.  	

ا.        تعزز المعلمات المهنيات نمو األطفال نمائيًّ
 )إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-38(. 

الســؤال: مــا الــذي أســتطيع فعلــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة الرضــع الصغــار علــى 
إنجــاز المهــام المرتبطــة بمعيــار ُنُهــج التعلــم؟

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي

ــن إيمــاءات الرضــع وتلميحاتهــم. فهــذه اإلشــارات والتلميحــات  	 تعلمــي كيــف تقرئي
تســاعدك علــى التعــرف علــى اهتماماتهــم واألشــياء التــي يفضلونهــا.

كوني مرحة. العبي معهم فإن نُهج التعلم لدى الرضع تتطور من خالله. 	

وفــري مجموعــة مــن المــواد تختلــف فــي ألوانهــا وخاماتهــا وأصواتهــا وأشــكالها.  	
فهــؤالء األطفــال يتعلمــون مــن خــالل حواســهم؛ ألن التنويــع فــي المــواد ســيثير 

فضولهــم.

صممــي الجــدول اليومــي للرضــع بحيــث يكــون ثابًتــا، واحرصــي علــى أن تكــون أعمــال  	
الــالزم  باألمــان  اإلحســاس  لهــم  يوفــر  فذلــك  كذلــك.  ثابتــة  االعتياديــة  الرعايــة 

عالمهــم. الستكشــاف 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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الســؤال: مــا األشــياء التــي بوســعي فعلهــا إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار ُنُهــج 
التعلــم؟

الجواب: بوسعك القيام بما يلي:

احرصــي علــى أن تكــون مســاحات البيئــة التعليميــة جذابــة ومريحــة، وآمنــة أي أن  	
تكــون خاليــة مــن اإلزعــاج الصوتــي والمثيــرات البصريــة. 

احرصــي علــى أن يكــون كل مــا يحيــط بالرضيــع مــن أشــياء ينظــر إليهــا، أو يســتمع لهــا،  	
أو يلمســها، أو يستكشــفها قــد تــم توفيرهــا بصــورة مقصــودة لدعــم المشــاركة 

والتركيــز.

وفري مواد وأشياء تعكس ثقافة الطفل وأسرته. 	

غيــري المــواد التعليميــة مــن حيــن إلــى آخــر بمــا يتناســب مــع التطــور الســريع للرضيــع،  	
وبمــا يراعــي اهتماماتــه المتناميــة.

ضعــي األشــياء حيــث يســتطيع الرضيــع الوصــول إليهــا بمفــرده )أي ضعيهــا علــى  	
أرفــف منخفضــة االرتفــاع مــع عرضهــا بوضــوح ليختــار منهــا(.

رتبــي المــواد واألشــياء ضمــن مجموعــات تشــجع علــى نــوع معيــن مــن التعلــم )مثــاًل:  	
األشــياء الخاصــة بــاألركان الهادئــة ضمــن مجموعــة واحــدة، والمــواد الخاصــة بــأركان 

التعلــم الصاخبــة ضمــن مجموعــة أخــرى… ومــا إلــى ذلــك(.

إرشادات للمعلمة 

الجــدران  أن  مــن  الرغــم  علــى 

ــل  التــي تحتــوي علــى عــدد قلي

مــن الصــور واألشــياء المعلقــة قــد تبــدو 

أقــل جمــااًل، لكنهــا فــي الحقيقــة مريحــة 

أكثــر لعيــون الرضــع الصغــار مــن الجــدران 

التي تمتلئ بالصور واأللوان البراقة" 

)Luckenbill, Subramaniam & 

Thompson, 2019(.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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أدوات للمعلمة 
يتطلــب إعــداد وتنظيــم بيئــة تعليميــة تدعــم عمليــات التعلــم واالستكشــاف المتزايــدة 
متطلبــات  بيــن  الموازنــة  المعلمــة  وعلــى  والتأمــل.  التفكيــر  مــن  الكثيــر  الرضــع  عنــد 
الســالمة مــن جهــة وبيــن عناصــر التحــدي واهتمامــات األطفــال والمســاحة المتاحــة 

والمــواد التعليميــة المتوفــرة مــن جهــة أخــرى واأللــوان البراقــة" 

)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019(. 

أدوات المعلمة

سالل الكنوز

فإنهــم  بهــا  واإلمســاك  األشــياء  إلــى  الوصــول  علــى  قادريــن  الرضــع  يصبــح  عندمــا 
فــي  لالهتمــام  المثيــرة  والمــواد  األشــياء  مــن  بوجــود مجموعــة مختــارة  يســتمتعون 
الغرفــة مثــل:  أنحــاء  المعلمــة علــى وضــع أشــياء مختلفــة فــي  تحــرص  لذلــك  الجــوار؛ 
مالعــق الكيــل، والخشخيشــات، والكــرات القماشــية، والمكعبــات الطريــة، والكــرات ذات 
المالمــس المختلفــة، ونحــو ذلــك مــن المــواد. ثــم ضعيهــا فــي ســلة، وضعــي الســلة حيــث 
يســتطيع الرضــع الوصــول إليهــا. وسيســتمتع الرضــع بهــذه الســالل فــي أثنــاء الوقــت الذي 
يوضعــون فيــه علــى بطونهــم لالستكشــاف والحركــة. )نصيحــة تتعلــق بالســالمة تأكــدي 
مــن أن جميــع هــذه األشــياء ذات حجــم كبيــر بمــا يكفــي حتــى ال يبتلعهــا األطفــال، وتأكدي 

كذلــك مــن خلوهــا مــن الحــواف الحــادة أو أي شــيء قــد ُيلحــق الضــرر باألطفــال(.

إرشادات للمعلمة
تدعم سالل الكنوز معيار ُنُهج التعلم من خالل توفير الفرص التعليمية اآلتية:

التركيز واالنتباه. 	

االستكشاف باستخدام عدة حواس. 	

توفير عدة خيارات. 	

التجريب وحل المشكالت. 	

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ت 
أدوا

المعلمة:
ت 

أدوا
المعلمة:



2525دليل معيار نهج التعلم | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

إرشادات للمعلمة 
ما األلعاب التي يحب أن يمارسها الرضع؟ 

فــي حالــة الرضــع الذيــن ال يســتطيعون فتــح قبضاتهــم عنــد اإلمســاك بشــيء مــا، وفــري 
ــا وعلقيهــا فــوق ســجادة أو دعيهــا تتدلــى مــن الســقف كــي يتســنى للطفــل  لهــم ألعاًب
اللعــب بهــا ورفســها بقدمــه، أو ضربهــا بيــده، أو اإلمســاك بهــا وســحبها إليــه )وهنــا علــى 
المعلمــات مراقبــة الرضــع عــن كثــب عندمــا يصبحــون قادريــن علــى الســحب(. فهــذه 
ف األشــياء التــي يبصرونهــا واألصــوات التــي يســمعونها  األلعــاب تســاعد الرضــع علــى تعــرُّ

مــن حيــث اآلتــي:

بأنها تصدر األصوات. 	

ولها مالمس ممتعة. 	

وتتبع أنماًطا سهلة وأخرى غير ذلك. 	

وبمجرد أن يبدأ الرضع بالسيطرة على أيديهم قدمي لهم األشياء اآلتية:

خشخيشات بسيطة وخفيفة الوزن. 	

ألعاًبا بمالمس مختلفة. 	

كتًبا مصنوعة من القماش. 	

ووفري أشياء للنظر إليها مثل:

ــة )بعــض الرضــع الصغــار يفضــل الصــور  	 الكتــب والصــور التــي تحــوي رســومات جاذب
ذات اللونيــن األبيــض واألســود التــي تبــدو كالوجــوه(.

األعمال الفنية الدارجة بحيث يتم عرضها على الجدار. 	

أشياء ومجسمات معلقة في الهواء. 	

أحواض األسماك. 	

النباتات والزهور. 	

وفــري أشــياء للتعامــل بهــا باأليــدي لتجميعهــا: ابدئــي باألشــياء التــي تســاعد الرضــع فــي 
معرفــة كيفيــة عمــل األشــياء، وهــذا مناســب فــي حالــة الرضــع الصغــار، مثــاًل: وفــري لهــم 

األشــياء اآلتيــة:

دمــى حيوانــات مصنوعــة مــن القمــاش، حلقــات ومكعبــات، خشخيشــات، ويجــب أن  	
تكــون كل هــذه األشــياء ذات مالمــس وأحجــام مختلفــة:

دمى ومستلزمات مثل: القبعات واألكواب والمالعق. 	

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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ومــا إن يبــدأ الرضــع باكتســاب المهــارات الالزمــة وتــزداد قدراتهــم علــى االنتبــاه حتــى 
يبــدؤوا بالتحــول مــن تفحــص خصائــص األشــياء باســتخدام حواســهم إلــى اســتعمالها؛ 

لذلــك وفــري أشــياء كــي يتمكــن الرضــع مــن القيــام باآلتــي:

طرقهــا ببعــض، والتعامــل معهــا باأليــدي، وإلقائهــا مــن أيديهــم )مــن هــذه األشــياء  	
األشــكال  بعــض  إلــى  إضافــة  التصنيــف  عمليــات  فــي  تســتخدم  التــي  الصناديــق 
ــل علــى أن ُتمــأل بمناديــل قماشــية أو أوشــحة لســحبها،  الهندســية، وعلــب المنادي

ومكعبــات مــن مختلــف األحجــام واألشــكال(. 

)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019(.

الممارسة الثانية

توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبنــاء علــى هــذه 
المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة.

     تالحــظ المعلمــات المهنيــات وتوثــق تعلم وســلوكيات األطفال.)إطــار المنهج الوطني 
لألطفــال مــن الميالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل. 

بالرضــع والفطــم عندمــا تكتشــف  الخــاص  الدراســي  المنهــج  تبــدأ عمليــة تخطيــط   "
اإلنصــات  خــالل  مــن  إال  ذلــك  يكــون  وال  حــدة.  علــى  طفــل  كل  تطــور  المعلمــات 
المهــارات  أهــم  إحــدى  المالحظــة  عمليــة  وُتعــد  لألطفــال.  الشــديدة  والمالحظــة 
التدريســية. وعندمــا تالحــظ المعلمــات األطفــال بتمعــٍن فســوف يدمنطقــة كيــف يقــوم 
كل طفــل باكتشــافاته فــي لحظــات معينــة خــالل لعبــه وتفاعالتــه اليوميــة، وكيــف 

لــه"  تصبــح هــذه اللحظــات ذات معنــى بالنســبة 

.)California Department of Education, 2012, 26(

أدوات المعلمة

 استمارة مالحظة طباع األطفال في أثناء دعم نهج التعلم عند األطفال.

"ُيقصــد بالطبــع الخصائــص والميــول والســمات التــي تميــز أســلوب كل طفــل وســلوكه، 
ــه. وقــد  ويصــف األســلوب الشــخصي للطفــل فــي كيفيــة التعامــل مــع العالــم مــن حول
حــدد الباحثــون خصائــص وســمات مختلفــة تبيــن معنــى الطبــع. إن فهــم طبــاع األطفــال 
التعلــم وتقبلهــا ودعمهــا.  فــي  فــي فهــم ســلوكياتهم ونهجهــم  المعلمــات  يســاعد 
وتســاعد أداة المالحظــة هــذه فــي تحديــد خمــس مجموعــات مــن الخصائــص والصفــات، 

ت 
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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ا  يتعيــن علــى المعلمــة البحــث عنهــا فــي أثنــاء تفاعلهــا مــع الرضــع واألطفــال األكبــر ســنًّ
وهــي:

الحركــة  النشــاط مــدى قــدرة األطفــال علــى  النشــاط يقصــد بمســتوى  1-  مســتوى 
وإصــدار األصــوات وشــدة كل منهــا وســرعتها. عليــك االنتبــاه لمــا يلــي:

مســتوى منخفــض مــن النشــاط: يميــل األطفــال الذيــن يتمتعــون بمســتوى منخفــض  	
مــن النشــاط إلــى المراقبــة أكثــر وإصــدار األصــوات ببــطء.

مســتوى مرتفــع مــن النشــاط: يتحــرك هــذا النــوع مــن األطفــال دائًمــا ويصــدرون  	
أصواًتــا ذات وتيــرة ســريعة.

2-  التصــرف تجــاه غيــر المتوقــع أي طريقــة تصــرف الطفــل تجــاه المواقــف غيــر المألوفــة 
لــه، واألنشــطة والنــاس واألشــياء الغريبــة عليــه، وهــل يتملكــه الضيــق أو الخــوف عنــد 

 حــدوث ذلــك. عليــك االنتبــاه لمــا يلــي:

فاألطفــال الذيــن تكــون ردة الفعــل عندهــم خفيفــة تجــاه مــا هو غير متوقــع يتقبلون  	
المواقــف والنــاس الجديدة عليهم.

أمــا األطفــال الذيــن تكــون ردة الفعــل عندهــم شــديدة تجــاه مــا هــو غيــر متوقــع  	
يبــدؤون  أو  بالحاضنــة  يلتصقــون  )فتراهــم  والضيــق  الخــوف  يتملكهــم  فهــؤالء 

بالمراقبــة بحــذر مــن بعيــد(.

3-   االنتبــاه والضبــط أي قــدرة الطفــل علــى تنظيــم وضبــط عواطفــه وســلوكياته، وتركيــز 
انتباهــه طوًعــا والمحافظــة عليــه أو تحويــل انتباهــه إلــى شــيء آخــر. عليــك االنتبــاه لمــا 

يلي:

ينتقــل األطفــال الذيــن يتمتعــون بمســتويات منخفضــة مــن القــدرة علــى االنتبــاه  	
ضبــط  علــى  قادريــن  يكونــون  ال  وقــد  بســرعة،  أخــرى  إلــى  مهمــة  مــن  والضبــط 

وعواطفهــم. ســلوكياتهم 

االنتبــاه  	 مــن  مرتفعــة  بمســتويات  يتمتعــون  الــذي  األطفــال  يســتطيع  بينمــا 
والضبــط التركيــز لفتــرات طويلــة علــى مهمــة مــا )بالنســبة ألعمارهــم(، ويتحكمــون 

أكبــر. بســهولة  وعواطفهــم  بســلوكياتهم 

مالحظة: يتشكل الضبط لدى األطفال ويتطور بمرور الوقت وبدعم من الحاضنات.
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4- الغضــب وحــدة الطبــع واإلحبــاط ونعنــي بذلــك ميــل الطفــل ونزعتــه للتعبيــر عــن مثــل 
هــذه المشــاعر والعواطــف. والتعبيــر عــن هــذه المشــاعر بشــدة ولمــدة طويلــة قــد 

ــا للحاضنــات. عليــك االنتبــاه لمــا يلــي: يشــكل تحدًي

الشدة: أي قوة ردة الفعل. 	

العتبة: أي مستوى التحفيز واإلثارة الذي تبدأ معه ردة الفعل. 	

المدة: الوقت الذي تستغرقه ردة الفعل عادة. 	

5-  الهمــة والحماســة واالبتهــاج ونعنــي بذلــك ميــل الطفــل نحــو تجريــب هــذه المشــاعر 
ونزعتــه للتعبيــر عنهــا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الخصائــص والســمات قــد تبــدو جذابــة 
لــكل مــن الكبــار والصغــار، فــإن المبالغــة فيهــا قــد تــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى إربــاك 

األطفــال ويحــد مــن قدرتهــم علــى ضبــط الــذات. عليــك االنتبــاه لمــا يلــي:

الشدة: أي قوة العاطفة وشدتها. 	

العتبة: أي مستوى التحفيز واإلثارة الذي تبدأ معه العاطفة بالظهور. 	

المدة: المدة التي تستغرقها العاطفة. 	

اطرحي على نفسك األسئلة اآلتية في أثناء مالحظتك لألطفال: 

الشدة: ما مدى قوة التعبير العاطفي لدى الرضيع؟. 1

العتبة: ما الذي يؤدي بالرضيع لبلوغ تلك الحالة؟. 2

المدة: كم من الوقت يظل فيه الرضيع في تلك الحالة". 3

)Temperament: J. Ronald Lally, Peter Mangione, Elita Amini)Lally et al. 
2018(

      تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال. )إطــار 
المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات - اســتمارة المقابلــة لجمــع التغذيــة 

الراجعــة والمصــادر مــن األســرة ، 2018، 40-38(. 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة 
، ويجــب علــى المعلمــات تثقيــف األســر  مفهــوم )اإلرســال والــرد( هــو مفهــوم مهــمٌّ
واألهالــي حولــه. وفيمــا يأتــي دليــل موجــز لمشــاركته مــع أســر وأهالــي األطفــال عــن هــذا 

المفهــوم:

تتشــكل الروابــط العصبيــة التــي تســهم فــي دعــم عمليــة تطــور مهــارات التواصــل مــع 
الكبــار  اآلخريــن والمهــارات االجتماعيــة فــي دمــاغ الطفــل وتتقــوى عندمــا يســتجيب 
لبــكاء الصغــار أو إيماءاتهــم أو مناغاتهــم بالطريقــة المناســبة، ســواء أكان ذلــك مــن خــالل 
التواصــل البصــري معهــم أم باحتضانهــم أم التحــدث إليهــم. وذلــك أشــبه مــا يكــون بألعــاب 
التنــس والكــرة الطائــرة وكــرة الطاولــة؛ حيــث يتــم تبــادل الكــرة جيئــة وذهاًبــا بيــن الالعبيــن. 
وعــالوة علــى كــون اللعبــة مســلية فهــي تبنــي قــدرات الالعبيــن وتطورهــا كذلــك. وهــذا 
بالضبــط مــا يحــدث عندمــا تراعــي الحاضنــات إشــارات الطفــل الصغيــر واحتياجاتــه ويســتجبن 

لهــا. فإنهــن بذلــك يوفــرن بيئــة غنيــة بخبــرات اإلرســال والــرد التــي يحتاجهــا األطفــال. 

)Steps for Brain-Building Serve & Return,” Harvard University, n.d 5”(.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://developingchild.harvard.edu/resources/5-steps-for-brain-building-serve-and-return/
https://developingchild.harvard.edu/resources/5-steps-for-brain-building-serve-and-return/
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أدوات المعلمة

لبناء شراكات مع األسرة والمجتمع 

األمــر شــبيه بلعبــة التنــس أو كــرة الطاولــة؛ حيــث يقــوم الالعبــون بإرســال الكــرة إلــى 
الخصــم واســتقبالها منــه، وهكــذا يســتمر الحــال طــوال اللعبــة. وكذلــك األمــر عندمــا 
ينخــرط الكبــار فــي تفاعــالت متبادلــة مــع األطفــال الصغــار؛ فهــم يســاعدون فــي بنــاء 
أدمغتهــم، والعلمــاء يســمون هــذه العمليــة "اإلرســال والــرد".  وفيمــا يأتــي خمــس طــرق 

لكيفيــة االنخــراط فــي مثــل هــذه العمليــة مــع الرضــع:

مــا . 1 شــيء  فــي  األطفــال  يحــدق  فعندمــا  الطفــل:  يالحظــه  لمــا  انتبهــي 
أو يصــدرون صوًتــا أو يشــيرون إلــى شــيء مــا فهــذه هــي طريقتهــم فــي " 
اإلرســال". وبمجــرد أن تالحظــي عمليــة اإلرســال التــي قــام بهــا الطفــل، فإنــك 

ســتتعلمين الكثيــر عــن قدراتــه واهتماماتــه واحتياجاتــه.

ردي علــى إرســال الطفــل بمحــاكاة تعابيــر وجهــه واألصوات التــي يصدرها، . 2
ــه.  ــه، أو ابتســمي وأومئــي برأســك ل ــه كلمــات تــدل علــى فهمــك ل وقولــي ل
فعندمــا ترديــن علــى أي عمليــة إرســال للطفــل، فأنــت تشــعرينه بقيمتــه وأنــه 

محــل تقديــر، وتســاعدين فــي بنــاء الفضــول وحــب االســتطالع لديــه.

أن . 	 إذا الحظــِت  الكلمــات واألوصــاف فــي حديثــك للطفــل:  اســتخدمي 
يه لــه. فأنــت بذلــك تبنيــن مهاراتــه اللغويــة  الطفــل قــد الحــظ شــيًئا مــا فســمِّ

المبكــرة، حتــى وإن لــم يســتطع الطفــل الــكالم بعــد.  

تبادلــي األدوار مــع الطفــل لضمــان اســتمرار العمليــة فــي االتجاهيــن: . 4
ففــي كل مــرة ترديــن فيهــا علــى إرســال الطفــل توقفــي قليــاًل وانتظــري حتــى 
يــرد الطفــل عليــك. فهــذا االنتظــار يســاعد علــى اســتمرار ســير عمليــة اإلرســال 

والــرد فــي االتجاهيــن.

تمرنــي علــى مواضــع الوقــف واالبتــداء: فاألطفــال سيشــعرونك عندمــا . 5
ينتهــون ويكونــون مســتعدين لالنتقــال إلــى شــيء آخــر. ومــن ذلــك أنهــم 
يشــيحون بأبصارهــم، أو يحاولــون الوصــول إلــى لعبــة مألوفــة، وغيــر ذلــك مــن 
اإلشــارات. وعندمــا تســمحين لهــم بتولــي زمــام األمــور، فأنــت بذلــك تدعميــن 

مســاعيهم فــي استكشــاف العالــم.

)Steps for Brain-Building Serve & Return,” Harvard University, n.d 5”(.

ت 
أدوا

المعلمة:
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ــا.  )إطــار المنهــج الوطنــي         توظيــف المعلمــات المهنيــات للممارســات المالئمــة نمائيًّ
لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

 هل تعلمين؟ 

 أن الرضــع يطــورون نهــج تعّلمهــم مــن خــالل االستكشــاف واللعــب. فيمــا يلــي 
والممارســات  التعلــم  نهــج  معيــار  تدعــم  التــي  ــا  نمائيًّ المالئمــة  الممارســات 

الخاطئــة: 

 أدوات المعلمة 
الممارسات المالئمة نمائيا لدعم نهج التعلم

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ ممارسات تربوية غير مالئمة نمائيًّ

واللعــب  االستكشــاف  قيمــة  الحاضنــات  تــدرك 
وأهميتــه للرضــع. ويالحظــن كل طفــل ومــا يقــوم بــه أو 
يركــز عليــه، ثــم يعلقــن علــى مــا يفعلــه الطفــل، ويوفــرن 
االنخــراط  يشــجع  بــدوره  وهــذا  لــه.  آمنــة  مســاحة 

لألطفــال. النشــطة  والمشــاركة 

تلعــب الحاضنــات ألعاًبــا مناســبة  )مثــل: لعبــة تغطيــة 
الذيــن  الرضــع  مــع  فجــأة(  وإظهــاره  بالكفيــن  الوجــه 
علــى  يفرضــن  أال  ويحــذرن  بذلــك،  اهتماًمــا  يبــدون 
األطفــال طريقــة لعــب معينــة، أو يقاطعــن تركيزهــم.

ا يحبون أن يلعبوا  تــدرك الحاضنــات أن الرضــع الصغــار جدًّ
بأجســامهم فــي البدايــة؛ حيــث يقومــون باستكشــاف 
مــا تســتطيع عضالتهــم الرئيســة القيــام بــه، ويعملــون 
وأخيــًرا  حواســهم،  وتجربــة  وضعياتهــم،  تغييــر  علــى 

اكتشــاف أيديهــم وأقدامهــم.

تعمــل الحاضنــات علــى توفيــر أشــياء آمنــة للعــب بهــا 
مصنوعــة مــن مــواد مخصصــة وذات حجــم مناســب 
ليمســك بهــا الرضيــع، أو يضعهــا فــي فمــه، أو يتالعــب 
بهــا بيديــه،  مثــل: الكــرات ذات المقابــض، والعضاضــات، 
ودمــى  والتنظيــف،  للغســل  القابلــة  اللينــة  والدمــى 

الحيوانــات.

تتــم مقاطعــة األطفــال الرضــع، وإذا مــا تدلــت األلعــاب 
مــن أيديهــم توضــع مــرة أخــرى فــي أيديهــم أو تؤخــذ 
منهــم. فالحاضنــات يفرضــن أفكارهــن علــى األطفــال 
ــاء لعبهــم دون مراعــاة الهتماماتهــم، أو لربمــا  فــي أثن

ــن بأنفســهّن باأللعــاب بينمــا يراقــب األطفــال. يلعب

أو  الرضــع.  األطفــال  مــع  الحاضنــات  تلعــب  مــا  نــادًرا 
تكــون األلعــاب واألنشــطة مفروضــة علــى الرضــع بغــض 

النظــر عــن احتياجاتهــم.

تقيــد الحاضنــات حركــة الرضــع )كوضعهــم فــي المقاعــد 
فــي  وضعهــم  أو  تقميطهــم  أو  لهــم،  المخصصــة 
أســرتهم  فــي  إبقائهــم  أو  وأراجيــح(،  هــزازة  كراســي 

االستكشــاف. مــن  ومنعهــم  حركتهــم  لتقييــد 

تعطــي الحاضنــات ألعاًبــا ذات حجــم كبيــر يتعــذر علــى 
الطفــل اإلمســاك بهــا أو اللعــب بهــا، أو ربمــا تعطيــه 
ا تســبب االختنــاق أو يمكــن بلعهــا.  ألعاًبــا صغيــرة جــدًّ
وربمــا يعلقــن األلعــاب فــوق الرضــع الذيــن لــم يقــدروا 
علــى الحركــة بعــد، فــال يســتطيع الطفــل الوصــول إليها، 
يســتطيع  وربمــا  الوقــت.  معظــم  إليهــا  ينظــر  وإنمــا 
الوصــول إليهــا لكــن ال يمكنــه اإلمســاك بهــا، ووضعهــا 

فــي فمــه واستكشــافها، وإنمــا يضربهــا فقــط.

 )Copple and Bredekamp, 2008(

ت 
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي: دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.

       تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي 
معًنــى وتوفيــر فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن 

الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(.

إرشادات للمعلمة 
الضبــط الذاتــي: أي القــدرة علــى إدارة االنفعــاالت القويــة، والمحافظــة علــى االنتبــاه. 
التعلــم  ُنهــج  ــا فــي قــدرة األطفــال علــى توظيــف  الذاتــي دوًرا مهمًّ الضبــط  ويــؤدي 

بفاعليــة.  المختلفــة 

)Head Start, Early Childhood Learning & Knowledge Center, n.d(

أدوات المعلمة 
ــاه هنــاك العديــد مــن الطرائــق واألســاليب التــي تســتطيع المعلمــات مــن  لدعــم االنتب
خاللهــا مســاعدة الرضــع والفطــم علــى زيــادة فتــرة االنتبــاه لديهــم. وفيمــا يأتــي بعــض 

االســتراتيجيات لتحقيــق ذلــك:

إعطــاء الرضــع لعبــة أو لعبتيــن فــي كل مــرة للعــب بهمــا. وبمجــرد أن نالحــظ أنهــم  	
بــدؤوا يفقــدون االهتمــام بهــا نبــدل األلعــاب أو األشــياء التــي وفرناهــا لهــم بشــيء 

مختلــف. 

توفيــر المســاحة المكانيــة والوقــت واأللعــاب والمــواد المناســبة ألعمارهــم للنظــر  	
إليهــا واستكشــافها )مثــل: األلعــاب الطريــة التــي تصــدر أصواًتــا مختلفــة، أشــياء 
يمكــن تعليقهــا فــي الهــواء ليضربهــا األطفــال أو يمســكوها، صــور لوجــوه أو أشــكال 
بطريقتهــم  والمــواد  األلعــاب  باســتخدام  لألطفــال  نســمح  أن  وعلينــا  بســيطة(. 

الخاصــة، وأن يكــرروا األنشــطة واألفعــال.

تغييــر األلعــاب والمــواد والتبديــل بينهــا بانتظــام للحفــاظ علــى اهتمامــات األطفــال  	
أشــياء  لهــم  األلعــاب والمــواد فنوفــر  تنــوع هــذه  والبنــاء عليهــا، والحــرص علــى 

مألوفــة وأخــرى جديــدة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ت 
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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اســتغالل البيئــة الخارجيــة ومــا تحويــه مــن أشــياء كأجــراس الريــاح )األجــراس التــي  	
ــا عندمــا تحركهــا الريــاح( ووســائل تحديــد اتجــاه الريــاح أو األعــالم التــي  تصــدر أصواًت
ترفــرف فــي الهــواء، وغيــر ذلــك ممــا يمكــن اســتخدامه بوصفهــا وســائل لتطويــر 

مهــارات االنتبــاه لــدى األطفــال فــي الخــارج.

األلعــاب  	 المعلمــة  تالحــظ  أن  أي  اليــوم:  طــوال  ومالحظتهــم  األطفــال  مراقبــة 
والخبــرات والنــاس والتفاعــالت التــي تســهم فــي االســتحواذ علــى اهتمــام األطفــال 

ــه.  ــه ويســمعونه ويقومــون ب ــه وتطيــل مــن أمــده. وأن تصــف مــا يرون ــد من وتزي

منــاداة األطفــال بأســمائهم للفــت انتباههــم: قولــي مثــاًل: " انظــري يــا نــوف" عندمــا  	
تبدئيــن بالحديــث عــن شــيٍء مــا.

تحويــل أعمــال الرعايــة االعتياديــة وغيرهــا مــن األنشــطة المتكــررة إلــى تجــارب مريحــة  	
وممتعــة لألطفــال )كالجلــوس فــي كرســي هــزاز ووضــع الطفل في حضنــك والقراءة 

لــه، أو إجــالس الطفــل علــى ركبتيــك ثــم هزهمــا بإيقــاع معيــن علــى أنغــام أنشــودة(.

تصفــح الكتــب، حتــى وإن كانــوا صغــاًرا ال يعرفــون القــراءة بعــد. وعلينــا أن نحــرص  	
علــى أن تحتــوي هــذه الكتــب علــى صــور ونصــوص وأناشــيد أصيلــة تعكــس ثقافــات 

أســر األطفــال ولغاتهــم.

)Head Start, Early Childhood Learning & Knowledge Center, “News You 
Can Use: Approaches Toward Learning Part 2”, n.d.(

       مــن الممارســات المهمــة التــي تقــوم بهــا المعلمــات العمل على تعميــق محتويات 
الخطــط التعليميــة فــي المنهــج، وذلــك باالنتبــاه لفــرص دعــم معيــار ُنُهــج التعلــم 
خــالل اليــوم الدراســي. )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج 

الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 71-68(.

تعميــق الخطــط: إن المعلمــات المهنيــات يعملــن علــى تعميــق مهــارات التخطيــط 
والتنفيــذ مــن خــالل اآلتــي:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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موقف افتراضي 
الحظــت المعلمــة جنــان أن العديــد مــن األطفــال الرضــع الصغــار فــي فصلهــا أصبــح لديهــم 
شــغف بجعــل األشــياء تحــدث؛ وذلــك مــن خــالل الوصــول إلــى األشــياء واإلمســاك بهــا 
وتجربتهــا مــراًرا وتكــراًرا. وتــدرك المعلمــة جنــان أن هــذا يعــد مؤشــًرا علــى النمــو المبكــر 
للفضــول وحــل المشــكالت عنــد الرضــع الصغــار، وعليــه فقــد خططــت لتقديــم المــواد 
والتفاعــالت التــي تعــزز هــذه االهتمامــات. كذلــك الحظــت المعلمــة جنــان أن عــدًدا مــن 
األطفــال الرضــع الصغــار فــي فصلهــا يبــدون اهتماًمــا باستكشــاف األشــياء مــن خــالل 
حواســهم؛ لــذا قــررت زيــادة فــرص التعلــم الحســي فــي غرفــة الصــف بوصفــه طريقــة 

لدعــم نمــو الُنُهــج المهمــة لمهــارات التعلــم.

فقــررت اتبــاع الخطــوات اآلتيــة لتخطيــط وتقديــم خبــرات تعلميــة تســهم فــي تطويــر 
مهــارات حــب االســتطالع وحــل المشــكالت عنــد األطفــال.

بإجــراء عمليــات مالحظــة لألطفــال فــي  التخطيــط  تبــدأ عمليــة  أن  الخطــوة األولــى 
ــا، ثــم ســتقوم بعــد ذلــك بتوثيــق  المجموعــة؛ لمعرفــة مــا يســتطيعون القيــام بــه حاليًّ
مالحظاتهــا لــكل طفــل مــن األطفــال؛ ألن ذلــك سيســاعدها فــي تحديــد أنمــاط االهتمــام 
والقــدرات بيــن أفــراد المجموعــة الواحــدة. )ستســتخدم المعلمــة أداة المالحظــة المشــار 
إليهــا فــي كتــاب دليــل المعلمــة التطبيقــي لألطفــال مــن الميــالد - 3 ســنوات، ص:18-17(. 

ــاًء علــى مالحظاتهــا فــي كيفيــة  الخطــوة الثانيــة بعــد ذلــك، ســتفكر المعلمــة جنــان بن
اســتخدام بيئــة غرفــة الصــف التعليميــة لتقديــم المــواد التــي يمكنهــا دعــم نهــج التعلــم 

فــي البيئــة.

البيئة التعليمية

ف 
موق

ي
ض

افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
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 منطقة الوصول 	

صور لكل طفل مع أسرته.	 

منطقة القيلولة / منطقة النوم 	

أشياء متحركة معلقة فوق السرير.	 

منطقة تغيير الحفاضات: 	

مرايا في أماكن مختلفة بحيث يستطيع األطفال رؤية أنفسهم.	 

يتــم تقديــم أشــياء ناعمــة أو خشخيشــات مألوفــة لألطفــال الرضــع؛ ليمســكونها 	 
بأيديهم.

منطقة اللعب 	

ضعــي مــرآة علــى ارتفــاع بحيــث يمكــن لألطفــال الرضــع رؤيــة انعــكاس صورهــم 	 
عليهــا.

بالنســبة للرضــع الذيــن يســتطيعون الجلــوس، قدمــي لهــم ســالاًل تحتــوي عــدد 	 
مــن المــواد المختلفــة الملمــس )مثــل: الكــرات الناعمــة والحلقــات البالســتيكية 

والخشخيشــات … ومــا إلــى ذلــك(.

وفــري مســاحة مفتوحــة لألطفــال الرضــع؛ بحيــث يمكــن وضعهــم علــى ســجادة 	 
أو بطانيــة بشــكل يمكنهــم تحريــك أيديهــم وأرجلهــم بطالقــة.

كتب مصنوعة من القماش وتحتوي صوًرا بسيطة.	 

مــواد معلقــة يمكــن لألطفــال ضربهــا وركلهــا بأيديهــم وأرجلهــم دون أن تســبب 	 
لهم األذى.

صناديق الفرز.	 

المكعبات اللينة.	 

كتب ذات ملمس قماشي.	 

منطقة الهواء الطلق 	

مناطق مظللة يمكن للرضع النظر إليها واالستماع لآلخرين.	 

ضعي سالل األشياء في الخارج لألطفال ليقوموا باستكشافها.	 
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الخطــوة الثالثــة بعــد دراســة المــواد التــي يمكــن تضمينهــا فــي الصــف، فكــرت المعلمــة 
جنــان فــي الجــدول اليومــي واألعمــال الروتينيــة وكيــف يمكنهــا توفيــر فــرص تدعــم نُهــج 

التعلــم علــى مــدار اليــوم. 

أدوات المعلمة 
عنــد قيامــك بالتخطيــط وبنــاء الجــدول أو الروتيــن اليومــي تذكــري دومــًا أن أســاس التعلــم 
فــي هــذه المرحلــة يرتكــز علــى بنــاء العالقــات اآلمنــة ومتابعــة الخطــوات الطبيعيــة التــي 

يقــوم بهــا الرضيــع لالكتشــاف والتعلــم.

الروتين اليومي

التجربة/ النشاطالروتين

 رحبي بكل طفل رضيع باسمه. 	الوصول والمغادرة.

ــة؛ الستكشــافها ريثمــا  	  زودي األطفــال بســالل تحتــوي دًمــى حســية آمن
يصــل األطفــال اآلخــرون.

الزمي األطفال الرضع في أثناء قيامهم باالستكشاف بأنفسهم. 	وقت اللعب/ وقت االستلقاء. 

أشــركي األطفــال الرضــع فــي اللعــب المتكــرر، مثــل: قيــام الطفــل بإلقــاء  	
شــيء علــى األرض وانتظــار المعلمــة لتلتقطــه.

اقرئي الكتب التي تحتوي الصور التوضيحية حول األشياء البسيطة. 	

اعرضي لألطفال صور األشياء البسيطة على مستوى نظرهم. 	منطقة تغيير الحفاضات. 

زودي األطفــال الرضــع بالخشخيشــات أو األشــياء الناعمــة التــي يســهل  	
اإلمســاك بهــا فــي أثنــاء تغييــر الحفاضــات.

راقبي أيَّ مؤشرات جديدة تدل على إبداء اإلعجاب أو عدمه. 	اإلرضاع/ اإلطعام.

اجلسي مع األطفال أو احمليهم وتحدثي معهم في أثناء إرضاعهم. 	

وتجولــي  	القيلولة. واحمليهــم  النــوم  مــن  يســتيقظون  عندمــا  باألطفــال  رحبــي 
بهــم فــي الفصــل، وأنــِت تنظريــن إلــى اللوحــات واألشــياء الموجــودة فــي 

الفصــل.

وفري لألطفال الرضع الفرص: 	طوال اليوم.

لرؤية بعضهم ورؤية األشخاص الكبار. 	

الستخدام حواسهم في االستكشاف. 	

لتجربة المواد الكتشاف ماذا سيحدث. 	

ت 
أدوا

المعلمة:
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الخطــوة الرابعــة ثــم ســتقوم المعلمــة بمراجعــة تطبيــق معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى ثــالث ســنوات فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــة. ــاة اليومي ــر فــي الحي ــذ تلــك المعايي وســتفكر بطــرق يمكــن اســتخدامها لتنفي

تطبيق المعايير النمائية معيار نهج التعلم

1.0 حب االستطالع واإلبداع والمبادرة

دور المعلمةالمؤشر

التحدث مع الرضع طوال اليوم. 	توجيه االهتمام لألشخاص المألوفين. 	

ويلعــب  	 يديــه،  )يراقــب  بنفســه  اهتماًمــا  يبــدي 
. بقدميــه(

وفــري مســاحة مفتوحــة لألطفــال الرضــع بحيــث يمكــن  	
نهــم مــن  وضعهــم علــى حصيــرة أو بطانيــة بشــكٍل يمكِّ

تحريــك أيديهــم وأرجلهــم بطالقــة.

يســتخدم حواســه )بعــض الحــواس أكثــر مــن بعضهــا  	
اآلخــر( الســتطالع واستكشــاف األشــياء.

األشــياء  	 مــن  مجموعــة  الرضــع  لألطفــال  وفــري 
بأيديهــم  باستكشــافها  ليقومــوا  االســتخدام  آمنــة 
اســتخدام(. كل  بعــد  تعقيمهــا  )ويجــب  وأفواههــم 

الشــيقة  	يبدي اهتماًما باألشياء. 	 األشــياء  مــن  مجموعــة  لألطفــال  وفــري 
الكــرات  مثــل:  باستكشــافها   ليقومــوا  ســلة  فــي 

والخشخيشــات. والحلقــات  والمكعبــات 

ا أو كرًها لبعض األنشطة والتجارب.   	 حــول  	يبدي حبًّ إلشــاراتهم  وانتبهــي  بعنايــة  األطفــال  راقبــي 
لألشــياء. مقتهــم  أو  حبهــم 

2.0 االنتباه والمشاركة والمثابرة:

دور المعلمةالُمؤشر

وفــري لألطفــال الرضــع مــواد يمكــن اســتخدامها بطــرق  	يستجيب بطرق متنوعة ألشياء مختلفة في البيئة. 	
مختلفــة مــن خــالل هزهــا وإمســاكها وضربهــا... وهكــذا.

مألوفــة  	يركز على األشياء التي تثير اهتمامه لمدة وجيزة. 	 غيــر  جديــدة  وأدوات  لعًبــا  لألطفــال  وفــري 
لديهــم. 

فــي  	 ليتســبب  مــرات؛  عــدة  المحاولــة  علــى  يواظــب 
مــا. حــدوث شــيء 

مثــل:  	 المتكــرر،  اللعــب  فــي  الرضــع  األطفــال  أشــركي 
قيــام الطفــل بإلقــاء شــيء علــى األرض وانتظــار المعلمــة 

لتلتقطــه.

انتباهــه  	 إليــه أو يركــز  يومــئ أو ينظــر للفــت االنتبــاه 
الكبــار. علــى نفســه وعلــى 

اســتجيبي إلشــارات األطفــال الرضــع، مثــل: رفــع أيديهــم  	
طالبيــن أن يتــم حملهــم.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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3.0 المنطق والتأمل واالستدالل وحل المشكالت:

دور المعلمة:الُمؤشر

يقــوم الطفــل بأعمــال يســيرة ليتســبب فــي حــدوث  	
األشياء.

وفــري لألطفــال الرضــع مــواد ودمــًى تشــير إلــى حــدوث  	
المقابــض  ذات  الصناديــق  ألعــاب  مثــل:  األشــياء، 

. للســحب

يكــرر األعمــال ليتســبب فــي حــدوث شــيء مــا مــرة  	
أخــرى.

 اسمحي لألطفال بتكرار األفعال عدة مرات. 	

حــل  	 إلــى  منــه  ســعًيا  جديــًدا  أســلوًبا  يســتخدم 
مــا. مشــكلة 

وفــري لألطفــال الرضــع مــواد ودمــًى، مثــل: الصناديــق  	
للمحاولــة  فرًصــا  لهــم  تقــدم  التــي  األشــكال  ذات 

الخطــأ. فــي  والوقــوع 

ضعي مواد مختلفة الملمس 	يستكشف خواص األشياء من نواٍح عديدة. 	

يســتجيب لألحــداث بطريقــة مناســبة، مثــاًل: يخجــل  	
مــن شــخص غريــب ويشــيح بوجهــه عنــه، ويبكــي 

عندمــا يكــون جائًعــا، ويتنــاول لعبــة يحبهــا.

الحظي ردة فعل األطفال نحو األشياء واألحداث.  	

يقــوم بتصــرف مــا مــن أجــل لفــت االنتبــاه عندمــا  	
يشــعر بالتوتــر أو الخــوف.

استجيبي لتلميحات األطفال الرضع بشكل مناسب. 	

 إرشادات للمعلمة 

اتبعي نمًطا ثابًتا في االستجابة لألطفال والبيئة واألعمال الروتينية. 	

قدمــي لألطفــال مجموعــة مــن المــواد المناســبة لعمرهــم التــي تتنــوع فــي لونهــا  	
وملمســها وصوتهــا ورائحتهــا وشــكلها.

 اتبعــي روتيًنــا منظًمــا ومرًنــا فــي الوقــت نفســه، فاألطفــال ينجحــون مــن خــالل ثبــات  	
الروتيــن والقــدرة علــى التنبؤ.

الخطــوة الخامســة وأخيــًرا ســتواصل المعلمــة مالحظتهــا الســتجابات األطفــال للمــواد 
المقدمــة لهــم وتفاعلهــم وكيفيــة اندماجهــم معهــا وتوثيــق ذلــك، والتأمــل فــي خبراتهم 
التعلميــة، والتفكيــر فــي طرائــق لدعــم اهتماماتهــم أو البنــاء عليهــا، ومتابعــة تقدمهــم. 
يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي دليــل 

المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر. 

)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-38(. 

مصادر المعلمة
مــن المراجــع المهمــة فــي هــذا الســياق مقالــة "االســتعداد المدرســي للرضــع 

نعــم!" حقــًا؟  والفطــم؟ 

 إذ تقــدم المقالــة لمحــة عامــة ومفيــدة عــن نهــج التعلــم لــدى الرضــع والفطــم، والــدور 
نصائــح  وفــي  الحًقــا،  األطفــال  لهــؤالء  المدرســي  النجــاح  فــي  الُنهــج  لهــذه  المهــم 
التعلــم فــي تفاعالتهــن مــع  ُنُهــج  الرئيســة لمعيــار  العناصــر  للمعلمــات لكيفيــة دمــج 

األطفــال. وفيمــا يلــي ملخــص لهــذه المقالــة:

خالصة المقال: 

فــي مرحلــة الرضاعــة، توضــع األســس للتعلــم الالحــق فــي كل مجــال مــن مجــاالت 
التطــور: اللغــوي، والحركــي، والمعرفــي، واالجتماعــي العاطفــي. ومــع ذلــك، هنــاك 
أيًضــا مهــارات تتقاطــع فــي جميــع المجــاالت. وهــذه هــي الطرائــق التــي نســتخدم 
ــم  ــا مــا ُتســمى أســس التعل ــا، والتــي غالًب ــم خــالل مســيرة حياتن ــا للتعل بهــا أدمغتن
بأنهــم  التعلــم  فــي  والمنخرطــون  الفاعلــون  المتعلمــون  يتميــز  التعلــم،  نهــج  أو 
فضوليــون ويركــزون االنتبــاه، ويتذكــرون الخبــرات الســابقة، ويجمعــون المعلومــات، 
ويحلــون المشــكالت، ويثابــرون حتــى لــو شــعروا باإلحبــاط عنــد مواجهــة مهمــة 
صعبــة. وتشــكل هــذه المهــارات- التــي يتــم تعلمهــا فــي مرحلــة الرضاعــة مــن خــالل 
وتعلــم  الحقــة  لمهــارات  األســاس  ومشــجعين-  متجاوبيــن  كبــار  مــع  العالقــات 

مســتقبلي.

)Petersen 2012, 11( 

وفيمــا يلــي الُنهــج المتبعــة فــي التعلــم التــي ناقشــتها الكاتبــة فــي المقالــة إضافــة إلــى 
مجموعــة مــن االقتراحــات لكيفيــة دعــم هــذه الُنهــج عنــد الرضــع والفطــم:

"حــب االســتطالع يولــد األطفــال ولديهــم رغبــة قويــة لالستكشــاف والتعلــم؛  	
الداخليــة لديهــم تشــمل حــب االســتطالع واالستكشــاف، والكفــاءة  فالدافعيــة 
الذاتيــة، واألهليــة، واإلتقــان، ويســتطيع الكبــار تشــجيع حــب االســتطالع والفضــول 

ــا: لــدى الرضــع باســتخدام طريقتيــن مالئمتيــن نمائيًّ

صادر 
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إيجاد بيئات آمنة يستطيع الرضع االستكشاف فيها بحرية.	 

تشجيع الرضع في أثناء القيام بعمليات االستكشاف لأللعاب والمواد.	 

بــل 	  وإنجــازات،  اكتشــافات  مــن  الرضــع  بــه  يقــوم  مــا  تجــاه  الحمــاس  إظهــار 
ذلــك. فــي  والمشــاركة 

االنتبــاه يولــد الرضــع ولديهــم ردة فعــل تجــاه مــا تتعــرض لــه أجســامهم مــن تجــارب  	
كالشــعور بالجــوع والتضايــق والتعــب والبــرد، ومــا إن يبــدأ الرضــع بتطويــر القــدرة على 
ــا حتــى تزيــد عندهــم  التحكــم باســتجاباتهم وردود األفعــال لديهــم وضبطهــا تدريجيًّ
مــدة التركيــز والبقــاء منتبهيــن، فالضبــط الذاتــي مهــارة ضروريــة للتعلــم، ويســتطيع 
ــا لمســاعدة الرضــع والفطــم علــى التحكــم  الكبــار اســتخدام ممارســات مالئمــة نمائيًّ

فــي اســتجاباتهم وردود األفعــال لديهــم، ومــن هــذه الممارســات مــا يلــي:

االستجابة السريعة والثابتة الحتياجاتهم البدنية.	 

االنتبــاه لمــا ينظــر الرضــع إليــه أو مــا يستكشــفونه، وإضافــة عناصــر جديــدة إلــى 	 
البيئــة المحيطــة تجــذب انتباههــم.

بــه،  	 التنبــؤ  يمكــن  مكاًنــا  بوصفــه  عالمهــم  رؤيــة  للرضــع  الذاكــرة  تتيــح  الذاكــرة 
وتســاعدهم علــى تخزيــن المعلومــات لكــي يفهمــوا العالــم فهًمــا أكثــر تعقيــًدا. 
ويســاعد الكبــار الرضــع علــى تطويــر الذاكــرة مــن خــالل تصرفهــم بطــرق يمكــن التنبــؤ 

بهــا.

يجــب علــى الكبــار التصــرف بصــور يمكــن التنبــؤ بهــا، وتكــرار األفعــال نفســها 	 
والممارســات، والتحــدث بنبــرات صــوت متشــابهة، وإظهــار العواطــف نفســها 

خــالل أعمــال الرعايــة االعتياديــة.

الصغــار 	  الرضــع  فحتــى  لهــم،  والقصــص  واألغانــي  األناشــيد  تكــرار  ينبغــي 
وخبــرات. تجــارب  مــن  بــه  يمــرون  مــا  تذكــر  يســتطيعون 

المالحظــة  	 باســتخدام  العالــم  عــن  معلومــات  الرضــع  يجمــع  المعلومــات  جمــع 
والحــواس، وذلــك مــن أجــل تجريــب طــرق جديــدة فــي اســتخدام المــواد، ويســتطيع 

ــي: ــة مــن خــالل اآلت ــار المســاعدة فــي هــذه العملي الكب

االنتبــاه لألطفــال والتفاعــل معهــم والمحافظــة علــى ســالمتهم فــي أثنــاء 	 
االستكشــاف. بعمليــة  قيامهــم 

استخدام لغة مفيدة لوصف ما يراه األطفال وما يقومون به. 	 
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حــل المشــكالت يواجــه الرضــع والفطــم الكثيــر مــن المشــكالت المربكــة لهــم خــالل  	
اليــوم. وقــد تتنــوع هــذه المشــكالت بيــن تكويــم األكــواب ورّصهــا فــوق بعــض، 
الملعقــة  باســتخدام  الصحــن  مــن  واألكل  والوقــوف،  النهــوض  بعــد  والجلــوس 
ووضعهــا فــي الفــم، وغيــر ذلــك مــن األمثلــة علــى التحديــات المالئمــة لنموهــم 
التــي عليهــم أن يتعاملــوا معهــا علــى مــدار اليــوم. ويســاعد الكبــار الرضــع والفطــم 

علــى تعلــم كيفيــة حــل المشــكالت مــن خــالل اآلتــي:

منح األطفال الوقت لمعرفة الحلول بأنفسهم من خالل التجربة والمحاولة.	 

تقديم ما يكفي من المساعدة عند الحاجة لالنتقال إلى الخطوة التالية. 	 

المثابــرة رغــم اإلحبــاط خــالل الســنة الثالثــة مــن العمــر، يصبــح معظــم الفطــم  	
قادريــن علــى ضبــط مشــاعرهم بمــا يكفــي لمواصلــة العمــل ضــد تحديــات مالئمــة 
ــة مــن ثــالث قطــع، أو تســلق  ألعمارهــم، مثــل: االنتهــاء مــن أحجيــة مصــورة مكون

ــر.  ــاء صغي بن

يدعــم الكبــار األطفــال فــي ســن الثالثــة فــي إدارة عمليــة ضبــط المشــاعر مــن  	
خــالل:
مســاعدتهم فــي ضبــط اســتجاباتهم وردود أفعالهــم، مبتدئيــن بذلــك فــي 	 

الرضاعــة. مرحلــة 
مواســاتهم وتهدئتهــم وتشــجيعهم علــى االســتمرار فــي المشــاركة واالندمــاج 	 

فــي العمــل أو المهمــة".

)Petersen, 2012(.

 

 لحظة تأمل

وجمــع  	 االســتطالع  وحــب  االنتبــاه  مهــارات  بدعــم  األســر  تقــوم  كيــف 
األطفــال؟ لــدى  المعلومــات 

مــا الســلوكيات التــي تالحظينهــا وتقوميــن بتوثيقهــا عندمــا يبــدي الرضــع  	
االنتبــاه، أو عندمــا يظهــرون بــوادر حــب االســتطالع والفضــول، أو عندمــا 

يقومــون بجمــع المعلومــات؟

كيــف تســاعد عناصــر االنتبــاه وحــب االســتطالع والمثابــرة المعلمــة فــي  	
عمليــة المالحظــة والتعلــم عــن األطفــال الذيــن تتولــى رعايتهــم؟
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تطبيــق معيــار ُنُهــج التعلــم علــى األطفــال فئــة الدارجيــن )6 إلــى 
18 شــهًرا(.

الفضـــول يقــود التعلــم؛ وعندما 
يتولــون  الذيــن  الكبــار  يدعــم 
رعايــة الرضــع والدارجيــن ويشــجعونهم 
فــإن فضولهــم ينمــو ويتطــور، ويمّكنهم 
مــن حــل المشــكالت كمــا أن إحســاس 
يوفــر  والتعجــب  بالدهشــة  الطفــل 
للمعلمــات فــرص متعــددة لدعــم تعلــم 

التعلم"

.)Wittmer & Honig, 2020, 55(

الســؤال: مــا الــذي تفعلــه المعلمــات المهنيــات لتوظيــف معيــار ُنُهــج التعلــم ضمــن 
المنهــج الدراســي الخــاص بفئــة الرضــع الدارجيــن )6- 18 شــهًرا(؟

الجواب: على المعلمات المهنيات اتباع الممارسات التربوية اآلتية:

يمكن للمعلمات المهنيات اتباع أربع ممارسات مثلى، وهي:

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي 
يمكــن مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

التــي  واألشــياء  الدارجيــن  األطفــال  طبيعــة  يفهمــن  المهنيــات  المعلمــات         إن 
. نهــا يتعلمو
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والمهــارات  المعــارف  النمائيــة  المبكــر  التعلــم  معاييــر  دليــل  يتنــاول 
ــم  ــزًءا مــن نهــج التعل ــدأ بالتشــكل والتطــور بوصفهــا ج ــي تب األساســية الت
واتجاهاتــه لــدى األطفــال. وتشــمل المعــارف والمهــارات التــي تركــز علــى 

كل مــن 

حــب االســتطالع واإلبــداع والمبــادرة: ويقصــد بهــذا المســار رغبــة الطفــل  	
فــي االستكشــاف واالســتطالع ومعرفــة كيــف تجــري األمــور.

االنتبــاه والمشــاركة والمثابــرة: يتنــاول هــذا المســار قــدرة الطفــل علــى  	
االســتمرار فــي التركيــز علــى مهمــة أو شــيء مــا، واالســتمرار فــي المثابــرة 

ــات. ــن التغلــب علــى العقب ــى حي إل

المســار  	 هــذا  يركــز  المشــكالت:  وحــل  واالســتدالل  والتأمــل  المنطــق 
علــى قــدرة الطفــل علــى فهــم العالــم مــن حولــه مــن خــالل االســتطالع 
واالستكشــاف، ثــم يتعلــم المالحظــة والتوقــف للتفكيــر عندمــا يســتخدم 

المشــكالت. لحــل  واالســتدالل  المنطــق  مهــارات 

الســؤال: مــا المؤشــرات النمائيــة المتوقعــة التــي يظهرهــا الرضــع الدارجيــن )6  إلــى 
ــم؟ 18 شــهًرا( والمرتبطــة بمعيــار نُهــج التعلُّ

الجــواب: مــن ســتة أشــهر حتــى ثمانيــة عشــر شــهًرا: ُيالحــظ أن األطفــال فــي هــذه 
المرحلة: 

هــذه  	 )وتشــمل  بيئاتهــم  الستكشــاف  الجديــدة  الحركيــة  مهاراتهــم  يســتخدمون 
المهــارات الحركيــة التقلــب، والزحــف، والــدْرج )أول المشــي(، ولحــل المشــكالت التــي 

تواجههــم كتجــاوز العقبــات مــن أجــل الوصــول إلــى األشــياء التــي يريدونهــا.

يتدربــون علــى اســتخدام عضالتهــم الصغــرى والكبــرى، ويصقلــون مهاراتهــم فــي  	
ذلــك. 

يبحثون عن أي فرصة من أجل اإلمســاك باألشــياء، أو طرقها، أو نقرها، أو التصفيق  	
عليهــا، أو رميهــا، أو إســقاطها، أو حملهــا، أو دفعهــا، أو التســلق عليهــا، وكل هــذه 
األفعــال مــا هــي إال اســتراتيجيات يســتخدمها هــؤالء األطفــال مــن أجــل التعبيــر عــن 

فضولهــم ومبادرتهــم، وعــن تفاعلهــم مــع المــواد، والبــدء بحــل المشــكالت.

ينخرطــون فــي اللعــب واالستكشــاف مســتقلين بأنفســهم عــن مســاعدة الكبــار إلــى  	
حــد مــا.

QRفيديو

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf


4444دليل معيار نهج التعلم | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

يبنــون المعرفــة والفهــم مــن خــالل استكشــاف حواســهم واســتخدامها، بمعنــى  	
أنهــم يتعمــدون تفحــص األشــياء لمعرفــة مــا تعمــل وكيــف تعمــل.

يكــررون األنشــطة مــراًرا وتكــراًرا ليفهمــوا أكثــر، وليطــوروا المزيــد مــن المهــارات  	
المعقــدة.

ا مــن عمــر 12 شــهًرا وحتــى 18 شــهًرا؛ فالمالحــظ  أمــا بالنســبة للرضــع الدارجيــن األكبــر ســنًّ
أنهــم:

ينخرطــون فــي نــوع مــن اللعــب األكثــر تعقيــًدا الــذي قــد يشــتمل علــى تنفيــذ عــدة  	
خطــوات، أو يتطلــب مهــارات حركيــة أكثــر إتقاًنــا )كاإلمســاك بفرشــاة التلويــن، أو 

ــرة(. ــادة دراجــة صغي قي

)موازنــة  	 األشــياء  عمــل  آليــة  الكتشــاف  المشــكالت  حــل  مهــارات  يســتخدمون 
مكعبــات، صناديــق التخزيــن متسلســلة األحجــام )مجموعــة مــن الصناديــق يدخــل 
األصغــر فــي قلــب األكبــر منهــا وهكــذا(، حــل بعــض األحاجــي المصــورة البســيطة 

)البــزل(، إلــخ.

ــا. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال          تعــزز المعلمــات المهنيــات نمــو األطفــال نمائيًّ
مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 39-37(. 

الســؤال: مــا الــذي أســتطيع فعلــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة الرضــع الدارجيــن علــى 
إنجــاز المهــام المرتبطــة بمعيــار ُنُهــج التعلــم؟

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي:

وفــري مســاحة لممارســة المهــارات الحركيــة الجديــدة بحيــث تكــون هــذه المســاحة  	
المكانيــة آمنــة وتراعــي اســتقاللية األطفــال.

منهــم  	 واحــد  كل  مهــارات  مســتوى  لتعرفــي  حــدة  علــى  كالًّ  األطفــال  الحظــي 
إشــارات. مــن  عنهــم  يصــدر  ومــا  أجســادهم  لغــة  ولقــراءة  واهتماماتــه، 

وفــري مجموعــة مــن المــواد والخامــات ذات المالمــس المختلفــة إلشــباع ميــول  	
ــع األطفــال. جمي

ابقــي علــى مقربــة مــن األطفــال بحيــث يمكنهــم رؤيتــك والوصــول إليــك فــي حــال  	
أرادوا ذلــك، كمــا لــو كنــت قاعــدة آمنــة منهــا ينطلقــون للمغامــرة واالستكشــاف.

QRفيديو

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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المــواد  	 استكشــاف  األطفــال  بهــا  يختــار  التــي  الطريقــة  وتقبلــي  كونــي منفتحــة 
والبيئــة.

العبي مع األطفال، لكن كوني مستعدة للمفاجآت في أيِّ لحظة.  	

سايري األطفال، لكن احرصي على تقديم فرص تعليمية جديدة أيًضا. 	

إرشادات للمعلمة
عندمــا تضعيــن األلعــاب حيــث يراهــا ويصــل إليها األطفال، وتخططين ألنشــطة تســتهدف 
ــك أن يســتخدم  ــة، فقــد يكــون قصــدك مــن وراء ذل ــة معين اهتمامــات واحتياجــات نمائي
األطفــال المــواد بطريقــة معينــة، لكــن العمــل مــع الرضــع والفطــم يتطلــب منــك أن 
تكونــي منفتحــة ومتقبلــة لطــرق مختلفــة يســتخدم فيهــا األطفــال األلعــاب ويتعلمــون 
منهــا، وكلهــا طــرق فــي غايــة األهميــة؛ ولذلــك فــإن لعــب األطفــال وتفكيرهــم يمكــن أن 

يعلمــك الكثيــر عــن نفســك وعــن مقدرتــك علــى التكيــف كذلــك. 

)Luckenbill et al. 2019, 15( 

الســؤال: مــا األمــور التــي بوســعي فعلهــا إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار ُنُهــج 
التعلــم لــدى الرضــع الدارجيــن؟

الرضـــع الدارجــون هـــــــم 

مستكـــشــــــفون بارعــون 

وســريعون؛ ولذلــك يجــب مراعــاة 

تصميــم الغرفــة وترتيبهــا، وبمــا 

بيــن  التنقــل  يســتطيعون  أنهــم 

أيــن  ويختــارون  التعلــم،  أركان 

ــدون  ــدون المكــوث ومــاذا يري يري

أن يفعلوا، فعليِك أن تجعلي كل 

مــكان مــن هــذه األمكنــة ســهل 

الوصــول إليــه، وعليــِك أن توفــري طائفــة مــن الخيــارات المختلفــة لتكــون محفــزة لهــؤالء 

األطفال لمد أجسامهم ونموه

)Luckenbill et al. 2019, 15(.

الجــواب: إليــك بعــض مــا تســتطيعين فعلــه إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار ُنُهــج 
التعلــم:

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

QRفيديو
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عندما تقومين بتهيئة المكان عليك مراعاة األمور اآلتية: 	

تأكــدي مــن أن المــكان آمــن ومناســب لألطفــال لالستكشــاف والحركــة بصــورة 	 
مستقلة. 

ا أنشــئي أركان تعلــٍم تشــجع علــى لعــٍب 	  وفــي حــال الرضــع الدارجيــن األكبــر ســنًّ
أكثــر تعقيــًدا، وأركاًنــا مخصصــة لألنشــطة الفنية والحســية، والعلــوم والطبيعة، 
وأنشــطة العضــالت الكبــرى، وأنشــطة المهــارات المعرفيــة )توفيــر مــواد فــي 
هــذا المنطقــة تتطلــب التخطيــط وحــل المشــكالت(، والمكعبــات، واللعــب 

اإليهامــي، الموســيقى، والمطالعــة. 

وتجب مراعاة اآلتي عند اختيار المواد والخامات: 	

اختــاري ألعاًبــا وأشــياء تســاعد األطفــال علــى فهــم وظائــف هــذه األلعــاب 	 
واألشــياء.
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وازنــي بيــن المألــوف والجديــد مــن المــواد، فالمــواد المألوفــة تزيــد مــن انخــراط 	 
ــرة لديــه. وأمــا المــواد الجديــدة فهــي تحفــز  الطفــل ومشــاركته وعنصــر المثاب

الفضــول لديــه وتدعــوه للتحــري واالســتقصاء.

ــدٍة، بمعنــى أن يكــون 	  ابنــي علــى مــا يعرفــه األطفــال عنــد إضافــة ألعــاٍب جدي
هنــاك تنــوع )مثــاًل: اســتبدلي المكعبــات المصنوعــة مــن الــورق المقــوى بأخــرى 
األنشــطة  فــي طاولــة  بالرمــل  المــاء  اســتبدلي  أو  القمــاش،  مــن  مصنوعــة 

الحســية(.

إرشادات للمعلمة

المواد واألدوات التي تدعم مهارة حل المشكالت ضمن البيئة التعليمية:

تســتطيع المعلمــات دعــم المهــارة المبكــرة فــي حــل المشــكالت مــن خــالل تأميــن المــواد 
اآلتيــة فــي أركان التعلــم:

في الخارج أو في منطقة األنشطة الحسية: مجارف ودالء.  	

منطقة اللعب الدرامي. 	

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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منطقة االستماع 	

منطقة العمليات المعرفية 	
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إرشادات للمعلمة
سالل الكنوز وصناديق االكتشاف للرضع الدارجين

ــوز خاصــة بالرضــع الدارجيــن بحيــث تحتــوي هــذه الصناديــق  اصنعــي وجهــزي صناديــق كن
علــى األشــياء اآلتيــة:

فهــم  	 لتعميــق  مخصصــة  الســتخدامات  وأخــرى  مفتوحــة  الســتخدامات  مــواد 
األطفــال للمفاهيــم، ولدعــم مســارات المشــاركة وحــب االســتطالع والمثابــرة وحــل 
المشــكالت عندهــم )ومــن هــذه األشــياء مثــاًل: أشــياء للصــب والغــرف، وأخــرى 

للتكويــم والتكديــس والبنــاء، وأخــرى إلصــدار األصــوات(.

موضوع األلوان:

موضوع الفتح واإلغالق:

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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الممارسة الثانية

هــذه  علــى  والبنــاء  الطفــل  تطــور  حــول  لمعارفهــّن  المهنيــات  المعلمــات  توظيــف 
المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــٍل فــي المجموعــة. 

       فالمعلمــات المهنيــات يالحظــن ويوثقــن ســلوك األطفــال وتعّلمهــم. )إطــار المنهــج 
الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 38-39(. )الدليــل األساســي: بنــاء 
وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد وحتــى 

عمــر 6 ســنوات، 2018، 71-68(.

تبدأ عملية تخطيط المنهج بـالمالحظة والتوثيق والتأمل 

اكتشــافات  مــن  والفطــم  الرضــع  الصغــار  األطفــال  مناهــج  تخطيــط  ”يبــدأ 
المعلمــات، وذلــك مــن خــالل االســتماع والمالحظــة الدقيقــة لنمــو كل طفــل. 
بعنايــة،  المعلمــون  يالحــظ  عندمــا  أساســية،  تدريــس  مهــارة  هــي  المالحظــة 
فــي  معنــى  ويصنــع  باكتشــافات  طفــل  كل  يقــوم  كيــف  يكتشــفون  فإنهــم 

اليوميــة“ والتفاعــالت  اللعــب  لحظــات 

)"California Infant/Toddler Curriculum Framework”, 2012, 26(.

إرشادات للمعلمة
ــا مــن عمليــة المالحظــة. والتوثيــق القائــم علــى المالحظة   ُتعــّد عمليــة التوثيــق جــزًءا مهمًّ
بتعلــم  الخاصــة  التاليــة  التربويــة  الممارســة  تحضيــر وتخطيــط  فــي  المعلمــات  يســاعد 
األطفــال، كمــا تثــري عمليــة التوثيــق الخطــط الدراســية الخاصــة بالمنهــج الدراســي؛ نظــًرا 
ألن المعلمــات يصبحــن قــادرات علــى التنبــؤ بمــا ســيفعله كل طفــل علــى األغلــب، وفيمــا 

يلــي بعــض الطرائــق التــي يمكــن مــن خاللهــا توثيــق التعلــم:

اســتخدمي ســجالت مكتوبــة لــكل مــا تشــاهدينه وتســمعينه )بعــض المعلمــات  	
يحملــن دائًمــا دفتــر مالحظــات صغيــًرا معهــن أو أوراق مالحظــات الصقــة لتســجيل 

مشــاهداتهن ومالحظاتهــن علــى الفــور(.

عــززي المالحظــات المكتوبــة بصــور فوتوغرافيــة أو مقاطــع فيديــو لتســجيل حــدث  	
مــا أو سلســلة مــن األحــداث.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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أدوات المعلمة

قائمة التدقيق والرصد لعملية المالحظة:
فيما يلي بعض األشياء التي يلزم البحث عنها وتوثيقها باستخدام عدة أساليب: 

حب االستطالع واإلبداع والمبادرة:  راقبي الرضع الذين يقومون بما يلي:

إظهــار الحمــاس تجــاه مــا يقومــون بــه. شــاهدي واســتمعي لعالمــات الحمــاس  	
والســعادة.

إظهــار عالمــات الفضــول وحــب االســتطالع مــن خــالل اإلشــارة نحــو األشــياء، أو  	
وضعهــا فــي أفواههــم، أو التعامــل معهــا باأليــدي.

تجاوز العقبات من أجل الوصول إلى األشياء والمواد التي تثير اهتمامهم. 	

استخدام المواد أو األشياء بطرق جديدة. 	

تفضيل بعض المواد على بعضها اآلخر كاختيار كتاب مفضل لقراءته. 	

إظهار الرغبة في المشاركة، وإبداء االهتمام بالمواد واأللعاب الجديدة. 	

حل المشكالت واالستدالل والتأمل: راقبي الرضع الذين يقومون بما يلي:

إعادة وتكرار األنشطة مرات عدة الكتشاف آلية عمل شيء ما. 	

تجريــب اســتراتيجياٍت مختلفــة لبلــوغ هــدف، أو إنجــاز مهمــة، أو إحــداث شــيء مــا  	
)مبــدأ التجربــة والخطــأ(. 

إظهــار الفهــم لحقيقــة أن األشــياء واألشــخاص إذا مــا غابــوا عــن البصــر فهــم ال  	
يزالــون موجوديــن. كالبحــث عــن األشــياء المخبــأة تحــت صنــدوق )وهــو مــا يســمى 

بديمومــة األشــياء(.

اســتخدام أدوات للتســبب بحــدوث أشــياء معينــة أو لحــل مشــكلة مــا )كســحب  	
خيــط مــن أجــل تقريــب شــيء مــا(.

تقليد تصرفات علقت بذاكرتهم، واستخدام األشياء التي تؤدي وظائف معينة.  	

االنتباه والمشاركة والمثابرة راقبي الرضع الذين يقومون بما يلي:

العكــوف علــى ممارســة نشــاط مــا أو االحتفــاظ بشــيء كانــوا قــد اختــاروه مــن قبــل  	
لمــدة طويلــة مــن الزمــن.

إنجاز المهام قبل االنصراف عنها إلى شيء آخر. 	

تكرار األنشطة التي تكللت بالنجاح مرات ومرات.  	

الرغبــة بمتابعــة المحاولــة حتــى بلــوغ هــدف مــا، حتــى وإن كان ذلــك صعًبــا أو ال  	
يمكــن بلوغــه.

البدء بالتعبير عما يفضلونه. 	

ت 
أدوا

المعلمة:
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       تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال )إطار 
المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

إرشادات للمعلمة 
ــز هــا فــي  ــاء األمــور عــن كيفيــة صنــع ســالل الكنــوز وتجهي صممــي نشــرة تثقيفيــة ألولي

ــزل )قــد تكــون النشــرة مــن صفحــة واحــدة وفيهــا الخطــوات مــع صــور توضيحيــة(. المن

دليل الوالدين إلى سالل الكنوز

إن أفضــل نشــاط يمكــن أن يقــوم بــه الصغــار هــو استكشــاف ســلة مملــوءة 
باألشــياء الممتعــة. مــا إن يتمكــن األطفــال الصغــار مــن الجلــوس حتــى يصبحــوا 
مســتعدين الستكشــاف ســالل الكنــوز، وهــي عبــارة عن ســالل منخفضــة االرتفاع 
علــى  وتشــجع  الطفــل،  الهتمــام  المثيــرة  األشــياء  مــن  بمجموعــة  مملــوءة 
االستكشــاف وبنــاء حــب االســتطالع والفضــول لديــه، وال تكلــف هــذه الســالل 
ــى أشــياء متواجــدة فــي  ــوي عل ــا، ومــن الســهل صناعتهــا، ألنهــا تحت شــيًئا تقريًب
ــزل، ويمكــن كذلــك تجديــد محتوياتهــا  ــا اليوميــة يمكــن أن تتوفــر فــي المن حياتن

بانتظــام كــي تظــل جاذبــة للطفــل ومحفــزة لالكتشــاف. 

وتتصف سالل الكنوز المثلى باآلتي

ال تحتــوي علــى ألعــاب ذات اســتخدام واحــد ومحــدد؛ وهــو مــا يحــد مــن  	
عمليــة االستكشــاف والتحــري لــدى الطفــل.

تحتوي على مزيج من األشياء التي نصادفها في حياتنا اليومية. 	

تحتوي على مواد طبيعية آمنة توفر الكثير من التجارب الحسية للطفل. 	

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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وهذه بعض األفكار حول المواد التي يمكن وضعها في سالل الكنوز: 

أشياء مصنوعة من الخشب مثل: 	

فرشاة حالقة أو فرشاة خشبية.	 

أوعية ومالعق خشبية.	 

حلقات ستائر وبكرات. 	 

مرآة يد صغيرة.	 

أشياء مصنوعة من المعدن مثل: 	

أوعية وعلب معدنية.	 

مالعق صغيرة.	 

مصفاة شاي.	 

مخفقة.	 

عالقة مفاتيح.	 

أشياء مصنوعة من القماش مثل: 	

أوشحة.	 

قطــع قماشــية مــن خامــات مختلفــة )جلــد، صــوف، قطــن، فــرو، حريــر، 	 
لبــاد(.

وكلمــة أخيــرة بخصــوص الســالمة تأكــدي مــن أن األشــياء والمــواد التــي 
اخترتهــا

ال تشكل خطًرا على الطفل وال تؤدي لالختناق. 	

ال تحتوي على أشياء حادة. 	

ال تحتوي على قطع صغيرة أو خيوط. 	

آمنة لوضعها في الفم. 	

ألوان المواد فيها ثابتة )ال تزول بالغسل أو كثرة اللمس(. 	
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ــا.  )إطــار المنهــج الوطنــي         توظيــف المعلمــات المهنيــات للممارســات المالئمــة نمائيًّ
لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

الممارسات المالئمة نمائيًا لدعم معيار نهج التعلم

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ ممارسات تربوية غير مالئمة نمائيًّ

تــدرك الحاضنــات قيمــة االستكشــاف واللعــب وأهميتــه  	
يركــز  أو  بــه  يقــوم  ومــا  ويالحظــن كل طفــل  للرضــع، 
ويوفــرن  الطفــل،  يفعلــه  مــا  علــى  يعلقــن  ثــم  عليــه، 
ــى االنخــراط  ــدوره يشــجع عل ــه. وهــذا ب ــة ل مســاحة آمن

لألطفــال. النشــطة  والمشــاركة 

تلعــب الحاضنــات ألعاًبــا مناســبة )مثــل: لعبــة تغطيــة  	
الذيــن  الرضــع  مــع  فجــأة(  وإظهــاره  بالكفيــن  الوجــه 
علــى  يفرضــن  أال  ويحــذرن  بذلــك،  اهتماًمــا  يبــدون 
تركيزهــم. يقاطعــن  أو  معينــة،  لعــب  طريقــة  األطفــال 

ا يحبــون أن يلعبوا  	 تــدرك الحاضنــات أن الرضــع الصغــار جدًّ
بأجســامهم فــي البدايــة؛ حيــث يقومــون باستكشــاف 
مــا تســتطيع عضالتهــم الرئيســة القيــام بــه، ويعملــون 
وأخيــًرا  حواســهم،  وتجربــة  وضعياتهــم،  تغييــر  علــى 

اكتشــاف أيديهــم وأقدامهــم.

تعمــل الحاضنــات علــى توفيــر أشــياء للعب بهــا مصنوعة  	
مــن مــواد مخصصــة وذات حجــم مناســب ليمســك بهــا 
الرضيــع، أو يضعهــا فــي فمــه، أو يتالعــب بهــا بيديــه، 
مثــل: الكــرات ذات المقابــض، والعضاضــات، والدمــى 
ــات. ــة للغســل والتنظيــف، ودمــى الحيوان ــة القابل اللين

تتــم مقاطعــة األطفــال الرضــع، وإذا مــا تدلــت األلعــاب  	
مــن أيديهــم توضــع مــرة أخــرى فــي أيديهــم أو تؤخــذ 
منهــم. فالحاضنــات يفرضــن أفكارهــن علــى األطفــال 
فــي أثنــاء لعبهــم دون مراعــاة الهتماماتهــم، أو لربمــا 

يلعبــن بأنفســهّن باأللعــاب بينمــا يراقــب األطفــال.

يتــم فــرض ألعــاب وأنشــطة معينــة علــى الرضــع بغــض  	
النظــر عــن اهتماماتهــم.

تقيــد الحاضنــات حركــة الرضــع )كوضعهــم فــي المقاعــد  	
فــي  وضعهــم  أو  تقميطهــم،  أو  لهــم،  المخصصــة 
أســرتهم  فــي  إبقائهــم  أو  وأراجيــح(،  هــزازة  كراســي 

االستكشــاف. مــن  ومنعهــم  حركتهــم  لتقييــد 

تعطــي الحاضنــات ألعاًبــا ذات حجــم كبيــر يتعــذر علــى  	
الطفــل اإلمســاك بهــا أو اللعــب بهــا، أو ربمــا تعطيــه 
ا تســبب االختنــاق أو يمكــن بلعهــا.  ألعاًبــا صغيــرة جــدًّ
ــم يقــدروا  ــن ل وربمــا يعلقــن األلعــاب فــوق الرضــع الذي
علــى الحركــة بعــد، فــال يســتطيع الطفــل الوصــول إليهــا، 
يســتطيع  وربمــا  الوقــت.  معظــم  إليهــا  ينظــر  وإنمــا 
الوصــول إليهــا لكــن ال يمكنــه اإلمســاك بهــا، ووضعهــا 

فــي فمــه واستكشــافها، وإنمــا يضربهــا فقــط.

 )Copple & Bredekamp, 2008(.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات. 

الممارسة الثالثة  

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي. 

       تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي 
ــر فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن  معنــى وتوفي

الميــالد-6 ســنوات، 2018، 39-38(. 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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أدوات للمعلمة
قائمة التحقق لتشجيع اإلبداع عند الرضع الدارجين

مفطــورون  وهــم  ويولــدون  للمعرفــة،  شــغف  ولديهــم  بالفطــرة،  فضوليــون  الرضــع 
علــى استكشــاف العالــم كذلــك. وإليــِك بعــض النصائــح مــن أجــل دعــم الفضــول وحــب 

لديهــم: االســتطالع 

وفــري الكثيــر مــن الفــرص التــي تخاطــب حواســهم الستكشــاف العالــم مــن  	
المثــال  الحــواس. علــى ســبيل  يتعلمــون مــن خــالل هــذه  إنمــا  حولهــم، فالرضــع 
يجــب توفيــر مــواد الستكشــافها باســتخدام حاســة البصــر )كاأللعــاب والمعروضــات 
الملونــة(، ومــواد تخاطــب حاســة الســمع )خشخيشــات وألعــاب تصــدر صوًتــا عنــد 
الضغــط عليهــا(، ومــواد الستكشــافها باللمــس )ألعــاب طريــة، ودمــى حيوانــات مــن 

الفــراء الناعــم، ونحــو ذلــك(. 

الحظــي األطفــال، وكونــي علــى مقربــة منهــم، بحيــث يمكنــك مراقبــة إشــاراتهم  	
واالســتماع لهــا )كاإليمــاءات وتعابيــر الوجــه، واألصــوات التي يصدرونهــا، وغير ذلك(، 
ــرون. اســتجيبي إلشــاراتهم، وأقريهــم  ممــا يــدل علــى اهتمامهــم بمــا يفعلــون أو ي

علــى مــا يفعلــون، واحتفــي باكتشــافاتهم الجديــدة، وشــاركيهم ســرورهم بذلــك. 

مــواد  	 علــى  وتحتــوي  آمنــة،  بهــم  المحيطــة  البيئــة  تكــون  أن  علــى  احرصــي 
ويطلــق  االستكشــاف.  حريــة  الدارجيــن  للرضــع  وتتيــح  ألعمارهــم،  مناســبة 
فــي  والتدخــل  للمراقبــة  فيهــا  الكبــار  وجــود  عــن  تســتغني  التــي  البيئــات  علــى 
األنشــطة التــي ُتعــد غيــر آمنــة وقــول " ال " للطفــل حفاًظــا علــى ســالمته البيئــات 
اإليجابيــة. والبيئــات اإليجابيــة هــي البيئــات التــي تقــول "نعــم" للطفــل، وتشــجع حــب 
االســتطالع والفضــول لديــه، وتوفــر مســاحات مكانيــة آمنــة وجاذبــة كــي يقــوم 
األطفــال باستكشــافها، وتتوفــر فيهــا ألعــاب ومــواد وأجهــزة يمكــن الوصــول إليهــا 

ويســر.  بســهولة  واســتخدامها 

وفــري العديــد مــن األلعــاب والمــواد المتعــددة االســتخدام يســتطيع الرضــع  	
اســتعمالها بطــرق عــدة. وتذكــري أن: هنــاك الكثيــر ليتعلمــه الطفــل عــن األشــكال 
الهندســية، واألجســام فــي الفــراغ، والتــوازن، والجاذبيــة مــن المكعبــات والصناديــق 

التــي يمكــن رصهــا فــوق بعــض.

تنحــي جانًبــا ودعــي الرضــع يجربــون ويحاولــون بمفردهــم. وفــي حيــن أنــه قــد  	
يصعــب ذلــك علــى البعــض منهــم، إال أن إعطاءهــم الفرصــة للمحاولــة والفشــل، 
ممــا يتســبب فــي بعــض األحيــان بقليــل مــن اإلحبــاط لهــم، كل ذلــك يســاعدهم 
فــي اســتيعاب حقيقــة مفادهــا أنــه ال ضيــر مــن المحاولــة والفشــل، فهــذا النــوع مــن 
الخبــرات يســاعد فــي دعــم ُنهــج التعلــم وأســاليبه عنــد الطفــل كالمثابــرة والتركيــز.
)Head Start, Early Childhood Learning and Knowledge Center, n.d.(

ت 
أدوا

المعلمة:
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       مــن الممارســات المهمــة التــي تقــوم بهــا المعلمــات العمــل علــى تعميــق محتويــات 
الخطــط التعليميــة فــي المنهــج وذلــك باالنتبــاه لفــرص دعــم معيــار ُنُهــج التعلــم 
خــالل اليــوم الدراســي. )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج 

ــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 71-68(. الطفول

موقف افتراضي
مهاراتهــم  يجربــون  فصلهــا  فــي  الدارجيــن  الرضــع  األطفــال  ســمر  المعلمــة  الحظــت 
الجديــدة مــن خــالل الخــروج إلــى البيئــة بأنفســهم وحــل المشــكالت عــن طريــق تجــاوز 
العقبــات للوصــول إلــى لعبــة أو مــادة مــا، كذلــك الحظــت أنهــم يســتخدمون األدوات 
ويظهــرون تصميًمــا أكثــر علــى معرفــة كيفيــة عمــل العناصــر الجديــدة ومــاذا تفعــل؛ وعليــه 
ــد مــن الفــرص التــي تتطلــب مــن  ــر المزي فقــد قــررت اســتخدام هــذه المعلومــات؛ لتوفي
األطفــال الرضــع الدارجيــن بــذل الجهــد لتعميــق االستكشــاف والتجريــب علــى مــدار اليــوم.

فقــررت اتبــاع الخطــوات اآلتيــة لتخطيــط وتقديــم خبــرات تعلميــة تســهم فــي تطويــر 
مهــارات حــب االســتطالع وحــل المشــكالت عنــد األطفــال:

أن تبــدأ عمليــة التخطيــط بإجــراء عمليــات مالحظــة لألطفــال فــي  الخطــوة األولــى 
ــا، ثــم ســتقوم بعــد ذلــك بتوثيــق  المجموعــة لمعرفــة مــا يســتطيعون القيــام بــه حاليًّ
مالحظاتهــا لــكل طفــل مــن األطفــال؛ ألن ذلــك سيســاعدها فــي تحديــد أنمــاط االهتمــام 
والقــدرات بيــن أفــراد المجموعــة الواحــدة. )ستســتخدم المعلمــة أداة المالحظــة المشــار 
إليهــا فــي كتــاب دليــل المعلمــة التطبيقــي لألطفــال مــن الميــالد - 3 ســنوات، ص: 19-

 .)20

الخطــوة الثانيــة بعــد ذلــك، ســتفكر المعلمــة بنــاًء علــى مالحظاتهــا في كيفية اســتخدام 
بيئــة غرفــة الصــف التعليميــة لتقديــم المــواد التــي يمكنهــا دعــم نهــج التعلم.

ف 
موق

ي
ض

افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
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البيئة التعليمية

 منطقة الوصول 	

صور لكل طفل ولكل أسرة.	 

منطقة القيلولة / منطقة النوم:	 

أشياء متحركة شيقة معلقة فوق السرير.	 

منطقة تغيير الحفاضات 	

مرايا في أمكنة بحيث يستطيع األطفال رؤية أنفسهم.	 

يتــم تقديــم أشــياء ناعمــة أو خشخيشــات مألوفــة لألطفــال الرضــع ليمســكونها 	 
بأيديهم.

منطقة اللعب 	

صناديق الفرز.	 

أوعية وأشياء لتفريغها وتعبئتها مثل: ورق مكرمش، أوشحة.	 

مــواد تســبب الضوضــاء والصخــب مثــل: البراميــل، الخشخيشــات، الهــزازات… 	 
ومــا إلــى ذلــك.

األكواب المتدرجة الحجم.	 

خرز اللعب.	 

الكرات والساعات.	 

ساللم منخفضة وحصائر مصنوعة من الرغوة للتسلق.	 
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منطقة الهواء الطلق 	

مجارف ودالء.	 

ضعي سالل األشياء في الخارج لألطفال؛ ليقوموا باستكشافها.	 

الخطــوة الثالثــة بعــد دراســة المــواد التــي يمكــن تضمينهــا فــي غرفــة الصــف، فكــرت 
المعلمــة فــي الجــدول اليومــي وباألعمــال الروتينيــة وكيــف يمكنهــا بنــاء الفــرص لتطوير 

نُهــج التعلــم علــى مــدار اليــوم.

إرشادات المعلمة
الروتين اليومي

التجربة/النشاطالروتين

- شــاركي األطفــال الذيــن يعانــون مــن قلــق االنفصــال األناشــيد وقــراءة  	الوصول والمغادرة.
الكتــب .

باســتخدام  	وقت اللعب/ وقت االستلقاء. المشــكالت  وحــل  باستكشــاف  الدارجيــن  للرضــع  اســمحي 
عندمــا  المســاعدة  أو  االقتراحــات  بعــض  عليهــم  واقترحــي  المــواد 

اإلحبــاط. مــن  نوًعــا  يظهــرون 

اســتخدام  	 وكيفيــة  اإلجــراءات  علــى  وعلميهــم  األطفــال  مــع  العبــي 
المــواد.

راقبــي األطفــال الرضــع الدارجيــن بعنايــة وهــم يجربــون مهــارات حركيــة  	
جديــدة.

ضعــي األلعــاب لألطفــال الرضــع الدارجيــن علــى أرفــف منخفضــة للســماح  	
لهــم باالختيــار بينهــا.

زودي األطفال الرضع باألشياء التي يمكن اإلمساك بها.  	منطقة تغيير الحفاضات.

مراعــاة قــدرات األطفــال الرضــع الدارجيــن الناشــئة وتفضيالتهــم إلطعــام  	اإلرضاع/ اإلطعام.
أنفســهم.

ــا فــي الذهــاب للنــوم واالســتيقاظ، مثــل: قــراءة كتــاب  	القيلولة. ــا ثابًت اتبعــي روتيًن
مــع األطفــال فــي أثنــاء االســتيقاظ.

ضمــان أن البيئــة آمنــة وتوفــر لألطفــال الرضــع الدارجيــن فــرص تجريــب  	طوال اليوم.
المهــارات الجديــدة فــي الوقــت نفســه.

األطفــال  	 اهتمامــات  لتتبــع  والتوثيــق  المالحظــة  عمليتــي  اســتخدمي 
ومقدراتهــم.

الخطــوة الرابعــة ثــم ســتقوم المعلمــة بمراجعــة تطبيــق معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
تلــك  لتنفيــذ  اســتخدامها  يمكــن  بطــرق  وســتفكر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 

المعاييــر فــي الحيــاة اليوميــة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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تطبيق المعايير النمائية معيار نهج التعلم

1.0 حب االستطالع والمبادرة

دور المعلمة: التفاعالت والمحادثات وتدعيم التعليمالُمؤشر

راقبي األطفال لتحديد اهتماماتهم. 	يظهر وعًيا واهتماًما بالبيئة. 	

البيئــة  	 فــي  واألشــياء  نفســه  يستكشــف 
. لمحيطــة ا

زودي األطفال بعدد من األشياء ليقوموا باستكشافها. 	

زودي األطفــال بالمعــدات التــي تســاعدهم علــى اختبــار مهاراتهــم  	
التــي اكتســبوها مؤخــًرا، مثــل: مهــارات التســلق والدفــع والســحب.

فعــل  	 كيفيــة  فــي  جديــدة  طرًقــا  يجــرب 
ء. األشــيا

متنوعــة  	 وفــرص  االســتخدام  مختلفــة  ومــواد  أدوات  وفــري   
للعــب. 

باألنشــطة وخصوًصــا  	 بالقيــام  الطفــل  يبــادر 
عندمــا يطلــب منــه ذلــك.

اتبعي أسلوب الطلبات البسيطة لدعوة الطفل للعب. 	

ويجــد  	 جديــدة  مهــارات  تجريــب  عــن  يبحــث 
ذلــك. فــي  متعــة 

اكتســبوها  	 التــي  الجديــدة  المهــارات  لتحديــد  األطفــال  راقبــي 
وقدمــي لهــم المزيــد مــن الفــرص لممارســة المهــارات الممتعــة 

بالنســبة لهــم.

2.0 االنتباه والمشاركة والمثابرة

دور المعلمة الُمؤشر

يقضــي وقًتــا أكثــر وهــو يركــز علــى األشــياء  	
التــي يجدهــا ممتعــة؛ علــى الرغــم مــن ســرعة 

تشــتت انتباهــه.

التركيــز  	 حالــة  فــي  البقــاء  علــى  قدرتــه  ووثقــي  الطفــل  راقبــي 
أطــول. لفتــرة  الطفــل  بهــا  يهتــم  التــي  األشــياء  والحظــي 

الروتينيــة  	 األعمــال  تكــرار  فــي  رغبــة  يبــدي 
التغييــرات. حــدوث  ويالحــظ  والطقــوس 

خططي لألنشطة الروتينية التي يمكن لألطفال توقعها. 	

يواظــب علــى المحاولــة ليتســبب فــي حــدوث  	
شــيء أو إنجــاز مهمــة مــا.

وفري مساحة ووقت كافي للعب.   	

ــا لالســتحواذ علــى انتبــاه  	 يشــير ويصــدر أصواًت
الكبــار.

ا. 	 ا وعمليًّ استجيبي ألصوات األطفال شفهيًّ

يبحــث عــن المســاعدة عندمــا تبــدو مهمــة مــا  	
صعبة.

الزمي األطفال لتقديم العون لهم عند الحاجة. 	

لهــم  	يبدأ بإظهار الرغبة في االختيارات. 	 ليتســنى  لألطفــال  والدمــى  المــواد  مــن  العديــد  قدمــي 
بينهــا بحريــة. االختيــار مــن 
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0.	 المنطق والتأمل واالستدالل وحل المشكالت

دور المعلمةالُمؤشر

يجــرب أشــياء غيــر مألوفــة لــه؛ ويجــرب كذلــك  	
اســتخداماٍت مختلفــٍة لألشــياء.

اســتخدامها  	 يمكــن  التــي  المفتوحــة  المــواد  لألطفــال  قدمــي 
بعــدة طــرق.

مشــكلة  	 لحــل  مختلفــة  اســتراتيجيات  يجــرب 
مــا .

تقبلي تكرار محاوالت الطفل وامنحيه وقتا لمعرفة ما فعله. 	

بانســجام ليســبب حــدوث اســتجابة  	 يتصــرف 
مرجــوة.

اذكري السبب والنتيجة فيما يفعله . 	

يعلــم بوجــود األشــياء والنــاس حتــى لــو كانــوا  	
غائبيــن.

ألعاًبــا مثــل: لعبــة االســتخفاء أو قومــي  	 العبــي مــع األطفــال 
عليهــا. العثــور  منهــم  واطلبــي  األشــياء  بإخفــاء 

يقلــد تصرفــات الكبــار بلعــب أدوارهــم، ويقلــد  	
أفعالهــم.

كالقبعــات  	 البســيطة  التمثيليــة  بــاألدوات  األطفــال  زودي 
والطناجــر. المالعــق  مثــل:  المطبــخ،  وأدوات  واألوشــحة 

والتصرفــات  	 األصــوات  بمحــاكاة  يســتمتع 
لكلمــات. وا

حافظــي علــى وضــع الجــدول اليومــي الــذي يســتطيع األطفــال  	
توقــع أنشــطته.

العبــي مــع األطفــال ألعــاب التقليــد، مثــل: لعبــة تأليــف القوافــي  	يتوقع أحداًثا مألوفًة قادمًة. 	
باســتخدام الهــزازات.

مــع  	 للتفاعــل  طــرق  عــدة  الطفــل  يســتخدم 
واألشــياء. األشــخاص 

اســتخدامها  	 يمكــن  التــي  المفتوحــة  المــواد  لألطفــال  قدمــي 
بعــدة طــرق.

 

إرشادات للمعلمات

وفــري لألطفــال الرضــع الدارجيــن بيئــة آمنــة تســمح لهــم باالستكشــاف بأنفســهم،  	
وتمكنهــم مــن اســتخدام أجســادهم دون خطــر.

ا عندمــا يظهــرون حاجتهــم  	  اعرضــي المســاعدة علــى األطفــال الرضــع األكبــر ســنًّ
للمســاعدة.

توقعــي شــعور األطفــال باإلحبــاط عنــد قيامهــم بتجربــة األنشــطة الجديــدة واطلبــي  	
منهــم عــدم اليــأس والمحاولــة مجــدًدا.

الخطــوة الخامســة وأخيــًرا ســتواصل المعلمــة مالحظتهــا الســتجابات األطفــال للمــواد 
المقدمــة لهــم وتفاعلهــم وكيفيــة اندماجهــم معهــا وتوثيــق ذلــك، والتأمــل فــي خبراتهم 
ــاء عليهــا، ومتابعــة تقدمهــم.  ــر فــي طــرق لدعــم اهتماماتهــم أو البن التعلميــة، والتفكي
يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي دليــل 

المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.
)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-38(. 

مصادر المعلمة 

المــواد  مــن  وتشــكيالت  الكنــوز  ســالل  اســتخدام  أهميــة  حــول  المزيــد  إضافــة 
التعليميــة مــع الرضــع )مــن 6- 18 شــهرا( التعريــف، شــرح أهميتهــا، المعلمــات 

.)Masters, 2013( المســتخدمة  المــواد  علــى  وأمثلــة  والــدور 

نشــاط  	 عــن  الحديــث  االستكشــافي  اللعــب  يتنــاول  االستكشــافي؟  اللعــب  مــا 
األشــياء  بخصائــص  اللعــب  يمارســون  وهــم  خصوًصــا  والرضــع  عموًمــا  األطفــال 

واستكشــافها".

مــا اللعــب االستكشــافي الخــاص بالرضــع؟ ُتعــد ســالل الكنــوز مــن أفضــل الطرائــق  	
لدعــم اللعــب االستكشــافي عنــد الرضــع.

لكــن مــا ســبب أهميــة هــذا النــوع مــن اللعــب؟ نعلــم أن الرضــع يتعلمــون من خالل  	
حواســهم، وإن توفيــر ســلة مــن األشــياء اآلمنــة لالشــتغال بهــا باأليــدي، ولوضعهــا 

فــي الفــم ُيعــدُّ أولــى مراحــل المبــادرة والمشــاركة والمثابــرة.

مــا دور المعلمــة عندمــا يشــارك األطفــال فــي األنشــطة والمهــام؟ علــى الرغــم  	
ــُه يتوجــب عليهــن التــزام  مــن أن المعلمــات يكــّن علــى مقربــة مــن األطفــال؛ َفِإنَّ
الصمــت وأن يكــّن فقــط مجــرد مالحظــات حاذقــات، بمعنــى أن يمتنعــن عــن اإليحــاء 
لألطفــال بــأي شــيء أو تبيــان طريقــة عمــل شــيء مــا. وإذا مــا فعلــن ذلــك يســتطيع 
األطفــال الرضــع االستكشــاف علــى مهلهــم، وبالطريقــة التــي ترّســخ مشــاركتهم 
وانخراطهــم، ويتولــون فيهــا زمــام المبــادرة، ويبــدؤون بحــل المشــكالت الصغيــرة 

التــي تواجههــم.

أمور تخص سالل الكنوز ويجب تذكرها، وهي كاآلتي 	

هذه السالل ليست متاحة على مدار اليوم واألسبوع.	 

يتم تغيير األشياء التي فيها بصورة دورية.	 

المالمــس 	  مختلفــة  ومــواد  طبيعيــة  خامــات  علــى  الســالل  هــذه  تحتــوي 
ذلــك(. إلــى  ومــا  والقمــاش…  والمطــاط  والمعــدن  )كالخشــب 

صادر 
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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يقتصــر دور الكبــار علــى تقديــم صنــدوق أو حقيبــة أو ســلة األشــياء لألطفــال، ثــم التنحــي 
جانًبــا والســماح للطفــل بالتحــري واالستكشــاف واللعــب باألشــياء بحريــة دون تقييــد. وإذا 
مــا رغــب الطفــل فــي أن ينضــم لــه الكبــار؛ لتســهيل أمــر مــا عليــه فــال بــأس بذلــك، ولكــن 
ــا.  دون فــرض هــدف  نهائــي عليــه أو توجيــه مــا يمارســه مــن نشــاط ليأخــذ منحــى معيًن
وذلــك ألننــا نعلــم أنــه مــا إن نخبــر الطفــل ونقــول لــه مثــاًل: دعنــا نبــِن بيًتــا مــن هذه األشــياء 

بهــذه الطريقــة فعندهــا ســيفقد الطفــل االهتمــام ويتوقــف اإلبــداع لديــه

 )Ranson n.d(.

مصادر المعلمة 
 "االستعداد المدرسي للرضع والفطم؟ حقًا؟ نعم!"

إذ تقــدم المقالــة لمحــة عامــة ومفيــدة عــن نهــج التعلــم لــدى الرضــع والفطــم، والــدور 
نصائــح  وفــي  الحًقــا.  األطفــال  لهــؤالء  المدرســي  النجــاح  فــي  الُنهــج  لهــذه  المهــم 
التعلــم فــي تفاعالتهــن مــع  ُنُهــج  الرئيســة لمعيــار  العناصــر  للمعلمــات لكيفيــة دمــج 

يأتــي ملخــص مترجــم لهــذه المقالــة: األطفــال. وفيمــا 

خالصة المقال: 

فــي مرحلــة الرضاعــة، توضــع األســس للتعلــم الالحــق فــي كل مجــال مــن مجــاالت 
ذلــك،  ومــع  العاطفــي،  واالجتماعــي  والمعرفــي،  والحركــي،  اللغــوي،  التطــور: 
فهنــاك أيضــًا مهــارات تتقاطــع فــي جميــع المجــاالت، وهــذه هــي الطرائــق التــي 
نســتخدم بهــا أدمغتنــا للتعلــم خــالل مســيرة حياتنــا، والتــي غالًبــا مــا ُتســمى أســس 
التعلــم أو نهــج التعلــم. يتميــز المتعلمــون الفاعلــون والمنخرطــون فــي التعلــم 
ويجمعــون  الســابقة،  الخبــرات  ويتذكــرون  االنتبــاه،  ويركــزون  فضوليــون  بأنهــم 
عنــد  باإلحبــاط  شــعروا  لــو  حتــى  ويثابــرون  المشــكالت،  ويحلــون  المعلومــات، 
مواجهــة مهمــة صعبــة. وتشــكل هــذه المهــارات -التــي يتــم تعلمهــا فــي مرحلــة 
الرضاعــة مــن خــالل العالقــات مــع كبــار متجاوبيــن ومشــجعين- األســاس لمهــارات 
الحقــة وتعلــم مســتقبلي. وفيمــا يلــي النهــج المتبعــة فــي التعلــم التــي ناقشــتها 
الكاتبــة فــي المقالــة باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن االقتراحــات لكيفيــة دعــم هــذه 

ــد الرضــع والفطــم: الُنهــج عن

يولــد األطفــال ولديهــم رغبــة قويــة لالستكشــاف والتعلــم،  	 "حــب االســتطالع 
الداخليــة لديهــم تشــمل حــب االســتطالع واالستكشــاف، والكفــاءة  فالدافعيــة 
الذاتيــة، واألهليــة، واإلتقــان. ويســتطيع الكبــار تشــجيع حــب االســتطالع والفضــول 

ــا: لــدى الرضــع باســتخدام ثــالث طرائــق مالئمــة نمائيًّ

صادر 
م

المعلمة:
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إيجاد بيئات آمنة يستطيع الرضع االستكشاف فيها بحرية.	 

تشجيع الرضع في أثناء القيام بعمليات االستكشاف لأللعاب والمواد.	 

إظهار الحماسة تجاه ما يقوم به الرضع من اكتشافات وإنجازات.	 

االنتبــاه يولــد الرضــع ولديهــم ردة فعــل تجــاه مــا تتعــرض لــه أجســامهم مــن تجــارب  	
كالشــعور بالجــوع والشــعور بالضيــق والتعــب والبــرد، ومــا إن يبــدأ الرضــع بتطويــر 
ــا حتــى  القــدرة علــى التحكــم باســتجاباتهم وردود األفعــال لديهــم وضبطهــا تدريجيًّ
تزيــد عندهــم مــدة التركيــز والبقــاء منتبهيــن، فالضبــط الذاتــي مهــارة ضروريــة للتعلــم. 
ــا لمســاعدة الرضــع والفطــم  ويســتطيع الكبــار اســتخدام ممارســات مالئمــة نمائيًّ
علــى التحكــم فــي اســتجاباتهم وردود األفعــال لديهــم، ومــن هــذه الممارســات مــا 

يلــي:

االستجابة السريعة والثابتة الحتياجاتهم البدنية.	 

االنتبــاه لمــا ينظــر الرضــع إليــه أو مــا يستكشــفونه، وإضافــة عناصــر جديــدة إلــى 	 
البيئــة المحيطــة تجــذب انتباههــم.

بــه،  	 التنبــؤ  يمكــن  مكاًنــا  بوصفــه  عالمهــم  رؤيــة  للرضــع  الذاكــرة  تتيــح  الذاكــرة 
وتســاعدهم علــى تخزيــن المعلومــات لكــي يفهمــوا العالــم فهًمــا أكثــر تعقيــًدا، 
ويســاعد الكبــار الرضــع علــى تطويــر الذاكــرة مــن خــالل تصرفهــم بطــرق يمكــن التنبــؤ 

بهــا منهــا.

متشــابهة، 	  صــوت  بنبــرات  والتحــدث  نفســها،  والممارســات  األفعــال  تكــرار 
االعتياديــة. الرعايــة  أعمــال  خــالل  نفســها  العواطــف  وإظهــار 

ــي والقصــص لهــم، فحتــى الرضــع الصغــار يســتطيعون 	  تكــرار األناشــيد واألغان
تذكــر مــا يمــرون بــه مــن تجــارب وخبــرات.

المالحظــة  	 باســتخدام  العالــم  عــن  معلومــات  الرضــع  يجمــع  المعلومــات  جمــع 
والحــواس، وذلــك مــن أجــل تجريــب طــرق جديــدة فــي اســتخدام المــواد، ويســتطيع 

ــي: ــة مــن خــالل اآلت ــار المســاعدة فــي هــذه العملي الكب

االنتبــاه لألطفــال والتفاعــل معهــم والمحافظــة علــى ســالمتهم فــي أثنــاء 	 
االستكشــاف.  بعمليــة  قيامهــم 

استخدام لغة مفيدة لوصف ما يراه األطفال وما يقومون به. 	 

حــل المشــكالت يواجــه الرضــع والفطــم الكثيــر مــن المشــكالت المربكــة لهــم خــالل  	
اليــوم. وقــد تتنــوع هــذه المشــكالت بيــن جمــع ورص بعضهــا فــوق بعــض أو رصهــا 
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فــوق بعــض، والجلــوس بعــد النهــوض والوقــوف، واألكل مــن الصحــن باســتخدام 
الملعقــة ووضعهــا فــي الفــم، وغيــر ذلــك مــن األمثلــة علــى التحديــات المالئمــة 
لنموهــم التــي عليهــم أن يتعاملــوا معهــا علــى مــدار اليــوم. ويســاعد الكبــار الرضــع 

والفطــم فــي تعلــم كيفيــة حــل المشــكالت مــن خــالل اآلتــي:

منح األطفال الوقت لمعرفة الحلول بأنفسهم من خالل التجربة والمحاولة.	 

تقديم ما يكفي من المساعدة عند الحاجة لالنتقال إلى الخطوة التالية. 	 

المثابــرة رغــم اإلحبــاط خــالل الســنة الثالثــة مــن العمــر، يصبــح معظــم الفطــم  	
قادريــن علــى ضبــط مشــاعرهم بمــا يكفــي لمواصلــة العمــل ضــد تحديــات مالئمــة 
ــة مــن ثــالث قطــع، أو تســلق  ألعمارهــم، مثــل: االنتهــاء مــن أحجيــة مصــورة مكون
بنــاء صغيــر. ويدعــم الكبــار األطفــال فــي ســن الثالثــة فــي إدارة عمليــة ضبــط المشــاعر 

مــن خــالل:

مســاعدتهم فــي ضبــط اســتجاباتهم وردود أفعالهــم، مبتدئيــن بذلــك فــي 	 
الرضاعــة. مرحلــة 

مواســاتهم وتهدئتهــم وتشــجيعهم علــى االســتمرار فــي المشــاركة واالندمــاج 	 
فــي العمــل أو المهمــة". 

)Petersen 2012(

 

 لحظة تأمل

وجمــع  	 االســتطالع  وحــب  االنتبــاه  مهــارات  بدعــم  األســر  تقــوم  كيــف 
األطفــال؟ لــدى  المعلومــات 

مــا الســلوكيات التــي تالحظينهــا وتقوميــن بتوثيقهــا عندمــا يبــدي الرضــع  	
االنتبــاه، أو عندمــا يظهــرون بــوادر حــب االســتطالع والفضــول، أو عندمــا 

يقومــون بجمــع المعلومــات؟

كيــف تســاعد عناصــر االنتبــاه وحــب االســتطالع والمثابــرة المعلمــة فــي  	
عمليــة المالحظــة والتعلــم عــن األطفــال الذيــن تتولــى رعايتهــم؟ 
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تطبيــق معيــار نهــج التعلــم علــى األطفــال الفّطــم مــن )15- 6	 
شــهًرا( 

أن  الفطــم  معلمــات  تــدرك 
األطفــال فــي هــذه المرحلــة هــم 
عبــارة عــن علمــاء مستكشــفين، يقومــون 
بأبحاثهم الكتشاف كيف يسير العالم من 

.)Bucher & Pindra, 2020( "حولهم

الســؤال: مــا الــذي تفعلــه المعلمــات المهنيــات لتوظيــف معيــار ُنُهــج التعلــم ضمــن 
المنهــج الدراســي الخــاص بفئــة األطفــال الفطــم )15- 6	 شــهًرا(؟

الجواب: على المعلمات اتباع الممارسات التربوية اآلتية:

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي 
يمكــن مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.إن المعلمــات المهنيــات يفهمــن طبيعــة األطفــال 

ــع الصغــار واألشــياء التــي يتعلمونهــا. الرضًّ

ــع الصغــار واألشــياء التــي         إن المعلمــات المهنيــات يفهمــن طبيعــة األطفــال الرضًّ
يتعلمونهــا.

 

يتنــاول دليــل معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة المعــارف والمهــارات األساســية التــي 
تبــدأ بالتشــكل والتطــور بوصفهــا جــزًءا مــن نهــج واتجاهــات التعلــم لــدى األطفــال. 

وتشــمل المعــارف والمهــارات التــي تركــز علــى كل مــن: 

حــب االســتطالع واإلبــداع والمبــادرة: ويقصــد بهــذا المســار رغبــة الطفــل فــي  	
االستكشــاف واالســتطالع ومعرفــة كيــف تجــري األمــور.

االنتبــاه والمشــاركة والمثابــرة: يتنــاول هــذا المســار قــدرة الطفل على االســتمرار  	
فــي التركيــز علــى مهمــة أو شــيء مــا، واالســتمرار فــي المثابــرة إلــى حيــن التغلــب 

علــى العقبــات.

علــى  	 المســار  هــذا  يركــز  المشــكالت:  وحــل  واالســتدالل  والتأمــل  المنطــق 
قــدرة الطفــل علــى فهــم العالــم مــن حولــه مــن خــالل االســتطالع واالستكشــاف، 
المنطــق  مهــارات  يســتخدم  عندمــا  للتفكيــر  والتوقــف  المالحظــة  يتعلــم  ثــم 

المشــكالت. لحــل  واالســتدالل 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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الســؤال: مــا المؤشــرات النمائيــة المتوقعــة التــي يظهرهــا الفطــم والمرتبطــة 
ــم؟  بمعيــار نُهــج التعلُّ

الجواب: من )15 - 36 شهًرا(: ُيالحظ أن األطفال في هذه المرحلة: 

ــا بالــذات مــن خــالل التعبيــر عــن آرائهــم واحتياجاتهــم ومــا  	 يطــورون إحساًســا قويًّ
يفضلونــه.

يصبحون اجتماعيين أكثر ويستخدمون المزيد من الكلمات. 	

يستخدمون اللعب اإليهامي بوصفه طريقة من الطرائق الستكشاف العالم. 	

يطورون أفكاًرا عميقة عن كيفية استخدام األشياء وكيفية حدوثها. 	

أو  	 مــا  نشــاط  فــي  والمشــاركة  االنخــراط  قبــل  التخطيــط  إلــى  باللجــوء  يبــدؤون 
المعلمــة. ســؤال  أو  والخامــات  المــواد  استكشــاف 

يســتخدمون مهــارات العضــالت الصغــرى التــي تعلموهــا حديًثــا للتفاعــل مــع المــواد  	
بطــرق أكثــر تعقيــًدا.

يطرحون العديد من األسئلة لفهم الماهية واألسباب والكيفية. 	

ــا. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن         تعــزز المعلمــات المهنيــات نمــو األطفــال نمائيًّ
الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

السؤال: ما الذي أستطيع فعله بوصفي معلمة لدعم معيار ُنُهج التعلم؟

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي:

دعي الفطم يتولون زمام األمور  	

توفيــر 	  خــالل  مــن  باالســتقاللية  للفطــم  المتنامــي  اإلحســاس  ادعمــي  أي 
ــوا هــم المتحكميــن  المســاحة المكانيــة الالزمــة والفــرص التعليميــة كــي يكون

فــي أثنــاء اللعــب. 

QRفيديو

QRفيديو

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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وســاعدي فــي توســيع مجــال اللعــب كلمــا تكشــفت أشــياء جديــدة مــن خــالل 	 
تقديــم االقتراحــات وطــرح أســئلة تــؤدي إلــى ذلــك كأن تقولــي مثــاًل: " أتســاءل 

يــا تــرى ......"، أو تقولــي: " يبــدو أن ......".

توقعي أن يكون هناك شيء من التكرار وتقبلي ذلك 	

 ُيعــد التكــرار والممارســة مــن الطرائــق التــي يتعلــم بهــا الفطــم، ويســتخدمون 	 
فــي أثنــاء ذلــك الُنهــج المســاعدة علــى التعلــم كحــب االســتطالع والمثابــرة 

ــادرة.  والمب

 يمكــن للمعلمــة أن تســاعد مــن خــالل توفيــر األشــياء الالزمــة للتمثيــل لتوســيع 	 
لعــب األطفــال، وفــي الوقــت نفســه تجنــب الســيطرة علــى العمليــة أو تغييــر 

مســارها.

ابدئي بتقديم لغة التخطيط لهم وتعريفهم عليها. 	

 اطرحــي أســئلة تســاعد األطفــال علــى البــدء بالتفكيــر مقدًمــا، اســأليهم مثــاًل: 	 
" مــاذا ســتفعلون بعــد تنــاول الوجبــة؟" 

)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019(.

الســؤال: مــا األشــياء التــي بوســعي فعلهــا إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار ُنُهــج 
التعلــم لــدى الرضــع الفطــم؟

الجــواب: إليــك بعــض مــا تســتطيعين فعلــه إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار ُنُهــج 
التعلــم.

إرشادات للمعلمة 
توفــر الفصــول الدراســية الخاصــة باألطفــال الفطــم مســاحة مكانيــة آمنــة تحتــوي علــى 
أركان تعليميــة مخصصــة ويمكــن التنبــؤ بموقعهــا، كمــا توفــر عــدة ألعــاب متطابقــة 
مــن النــوع نفســه حتــى ال يختلــف األطفــال عليهــا وهــم يتعلمــون مهــارات اجتماعيــة 
جديــدة، ينمــو الفطــم ويتغيــرون بســرعة؛ لذلــك كونــي مســتعدة أيتهــا المعلمــة إلدخــال 
يطــورون  األطفــال  هــؤالء  نظــًرا ألن  الســنة؛  التعليميــة طــوال  البيئــة  علــى  تعديــالت 
مهــارات واهتمامــات جديــدة، وكلمــا اكتســبوا المزيــد مــن القــدرات اللغويــة والجســدية 

والمعرفيــة زادت الفــرص لدعــم ُنُهــج التعلــم عندهــم كذلــك. 
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عندمــا يتعلــق األمــر باألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )16 - 24 شــهًرا(، علــى المعلمة 
أن توفــر مســاحات مكانيــة ومــواد تســاعد هــؤالء الفطــم علــى استكشــاف ومعرفــة 

األمــور اآلتيــة:

معرفة ما الذي يستطيعون فعله بأجسادهم. 	

معرفة الطريقة التي تعمل بها األشياء. 	

معرفة كيف تبدو األشياء من زوايا مختلفة. 	

معرفة كيف تنسجم األشياء مع بعضها وكيف تفترق. 	

معرفة كيف تتغير األشياء عند استخدامها بطرق مختلفة. 	

االنخــراط  علــى  وتشــجعهم  لديهــم،  المثابــرة  نطــاق  مــن  ستوســع  كهــذه  وأنشــطة 
طويلــة. لمــدة  ومركزيــن  منتبهيــن  والبقــاء  والمشــاركة 

بيــن )24 - 30 شــهًرا( فعليــِك توفيــر  تتــراوح أعمارهــم  الــذي  الفطــم  وأمــا فــي حالــة 
علــى: األطفــال  هــؤالء  تســاعد  ومــواد  مســاحات 

خوض تحديات جديدة )بدنية ومعرفية(، وتعلم حل المشكالت. 	

طرح األسئلة )التساؤل( وإجراء التحريات لمعرفة األجوبة. 	

اســتخدام األدوات التمثيليــة بطــرق أكثــر تعقيــًدا فــي أثنــاء اللعــب اإليهامي. )راجعي  	
فقــرة إرشــادات للمعلمــة أدناه(

القيــام باكتشــافات مســتخدمين مــواد ذات اســتخدامات متعــددة )خصوًصــا فــي  	
أثنــاء وجودهــم فــي أركان الفنــون والعلــوم(.

تطويــر مفاهيــم جديــدة مــن خــالل اســتخدام المــواد التــي يمكــن فصــل أجزائهــا  	
عــن بعــض، وإعــادة وصلهــا وتركيبهــا، والمــواد التــي يمكــن مطابقتهــا وتصنيفهــا 

المشــكالت. المنطــق وحــل  باســتخدام مهــارات 
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إرشادات للمعلمة
 أفكار تصلح أن تكون مواضيع اللعب اإليهامي مع الفطم:

زيارة الطبيب. 	

الحركة. 	

النظافة. 	

التسوق في السوق. 	

العناية بالحديقة أو العمل في المزرعة. 	

الخروج للتخييم. 	

ركوب الحافلة أو القطار أو الطائرة. 	

تذكــري: أن هــذه المواضيــع يجــب أن تكــون متصلــة بخبــرات حقيقيــة يمــر بهــا الفطــم فــي 
)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019(.الحيــاة

موقف افتراضي

أهمية الوعي الذاتي عند المعلمة

الحظــت المعلمــة نــورة، وهــي معلمــة أطفــال فطــم،  أن محمــًدا الــذي يبلــغ مــن العمــر 
تســعة عشــر شــهًرا كان قــد بــدأ يتســلق ويصــل ألحــد رفــوف الكتــب الموجــودة فــي 
الفصــل، وكان أول مــا خطــر ببالهــا هــو اإلمســاك بــه ولومــه؛ ألنــه اســتخدم قطــع األثــاث 
للتســلق عليهــا. لكنهــا تعــي مــا يختلــج فــي نفســها مــن مشــاعر، وتــدرك ذلــك الميــل 
الفطــري للتصــرف تجــاه ســلوكيات المجازفــة، بيــد أنهــا تــدرك كذلــك حاجــة األطفــال 
ــا لقواعــد  ــاث يعــد مخالًف ــى الرغــم مــن كــون تســلق األث الفطــم للحركــة والتســلق. وعل
الفصــل، فإنهــا تعلــم أيًضــا أن مثــل هــذا الســلوك لــم يــزد عــن كونــه تعبيــًرا عــن حاجــة 
الطفــل محمــد للتســلق أكثــر مــن كونــه ســلوًكا ســيًئا؛ لذلــك أخــذت نفًســا عميًقــا، ومشــت 
باتجــاه محمــد وقالــت لــه: " أرى أنــك تريــد التســلق، لكــن ســالمتك عنــدي أهــم مــن كل 
شــي. فدعنــا نفكــر بطريقــة أخــرى نجعلــك تتســلق فيهــا ونحافــظ علــى ســالمتك فــي 
الوقــت نفســه ". أشــار محمــد بيــده إلــى الخــارج وقــال: " أنــا أتســلق عالًيــا". قالــت المعلمــة 
نــورة: "نعــم، أنــت كذلــك، أنــت تســتطيع التســلق عالًيــا علــى األجهــزة الموجــودة فــي 

ــك".  ــا نخــرج ونتســلق الجهــاز المخصــص لذل ســاحة اللعــب، دعن
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عندمــا تنظــر المعلمــات إلــى الســلوكيات االســتفزازية ويتعاملــن معهــا علــى أنهــا مجــرد 
تصرفــات يلجــأ إليهــا األطفــال مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم، فســيعدن صياغــة مثــل هــذه 

الســلوكيات ويرينهــا فرًصــا لتعلــم المهــارات وحــل المشــكالت. 

إرشادات للمعلمة 
تجنبــي التدخــل كثيــًرا عندمــا يجــري الفطــم تجاربهــم واستكشــافاتهم، وخاصــة فــي 
مواضيــع الفنــون والعلــوم. فاألطفــال فــي هــذا العمــر ينصــب تركيزهــم أكثــر علــى 
النتيجــة، وقــد بــدؤوا للتــو بفهــم كيــف تحــدث األشــياء، وعمليــة اللــف والــدوران 
علــى ســبيل المثــال أكثــر أهميــة لهــم مــن فهــم الســبب الــذي يــؤدي لهــذه العملية، 
ــي محــدد  ــج نهائ ــى منت ــؤدي إل ــي ت ــكار الت ــع واالبت ــة الصن ــة مــن عملي ــر أهمي وأكث

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

وأمــا فــي حالــة الفطــم الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )30 - 36 شــهًرا( فتبقــى المســاحة 
المكانيــة ومراكــز التعلــم نفســها، ويتــم تصميــم كلٍّ مــن المــواد والخبــرات التعليمية بحيث 
تســتمر بدعــوة األطفــال للتحــري والبحــث وحــل المشــكالت، وتقديــم طــرق مفتوحــة 

لألطفــال لتحــدي أنفســهم حســب مســتوياتهم. 

اقتبــاس تهيئــة غرفــة الصــف وإعــادة ترتيبهــا علــى مــدار العــام بمــا يتناســب مــع نمــو 
الفطــم قصــة إلحــدى المعلمات

" فــي بدايــة العــام، وعندمــا يكــون الفطــم أصغــر ســًنا، أقــوم بالتحضيــر والتخطيــط 
للمنهــج الدراســي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار قدراتهــم الناشــئة ..... وعندمــا أعــرض 
المــواد إلثــارة فضولهــم آخــذ بعيــن االعتبــار االختــالف فــي قدراتهــم، وأتأكــد مــن 
أنهــم يحظــون جميًعــا بالفــرص ليكونــوا ناجحيــن فــي المهــام التــي يختــارون القيــام 
بهــا مــع المحافظــة علــى عنصــر التحــدي فــي الوقــت نفســه.... وفــي نهايــة العــام 
يكــون األطفــال قــد كبــروا وأصبــح بعضهــم فــي ســن مرحلــة الروضــة؛ وهــو مــا 
يجعلنــي أعيــد ترتيــب غرفــة الصــف وأنظمهــا بمــا يتناســب وحاجاتهــم وقدراتهــم 
النمائيــة، وال أعــرض مــواد فــي غرفــة الصــف إال وهنــاك أطفــال معينــون يخطــرون 
ببالــي، كمــا أننــي أســتطيع إدخــال وتضميــن مواضيــع دراســية بالكامــل فــي الوقــت 

.)Luckenbill, Subramaniam & Thompson, 2019("الحالــي
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الممارسة الثانية

ــى هــذه  ــاء عل ــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبن توظيــف المعلمــات المهني
المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة.

المنهــج  )إطــار  األطفــال.  تعلــم وســلوكيات  المهنيــات وتوثــق  المعلمــات         تالحــظ 
 .)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6  مــن  لألطفــال  الوطنــي 

 

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل. 

"يبــدأ تخطيــط المنهــج للرّضــع الصغــار والفطــم باستكشــاف المعلمــات لتطــور كل  	
طفــل مــن خــالل اإلنصــات والمالحظــة بعنايــة؛ وُتعــد عمليــة المالحظــة إحــدى 
أهــم المهــارات التدريســية، وعندمــا تالحــظ المعلمــات األطفــال بتمعــن فســوف 
يدمنطقــة كيــف يقــوم كل طفــل باكتشــافاته فــي لحظــات معينــٍة خــالل لعبــه 

وتفاعالتــه اليوميــة، وكيــف تصبــح هــذه اللحظــات ذات معنــى بالنســبة لــه".

)California Infant/Toddler Curriculum Framework, 2012, 26( .

إرشادات للمعلمة 
ُتعــّد عمليــة التوثيــق جــزًءا مهًمــا مــن عمليــة المالحظــة، ويســاعد التوثيــق القائــم علــى 
مالحظــة المعلمــات فــي تحضيــر وتخطيــط الممارســة التربويــة التاليــة الخاصــة بتعلــم 
األطفــال، كمــا تثــري عمليــة التوثيــق الخطــط الدراســية الخاصــة بالمنهــج الدراســي؛ نظــًرا 
ألن المعلمــات يصبحــن قــادرات علــى التنبــؤ بمــا ســيفعله كل طفــل علــى األغلــب، وفيمــا 

يلــي بعــض  الطرائــق التــي يمكــن مــن خاللهــا توثيــق التعلــم:

اســتخدمي ســجالت مكتوبــة لــكل مــا تشــاهدينه وتســمعينه )بعــض المعلمــات  	
يحملــن دائًمــا دفتــر مالحظــات صغيــًرا معهــن لتســجيل مشــاهداتهن ومالحظاتهــن 

علــى الفــور(.

عــززي المالحظــات المكتوبــة بصــور فوتوغرافيــة أو مقاطــع فيديــو لتســجيل حــدث  	
مــا أو سلســلة مــن األحــداث.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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 إرشادات للمعلمة
استخدام الدعائم التعليمية Scaffolding لتوسيع التعلم.

مــا الدعائــم أو الســقاالت هــي عبــارة عــن هيــكل مؤقــت مصنــوع مــن ألــواح خشــب أو 
قضبــان معدنيــة تســمى الســقاالت يقــام خــارج المبنــى ويســتخدمه العمــال مــن أجــل 

ــاء مــا. تشــييد أو إصــالح أو تنظيــف بن

وأمــا الدعائــم التعليميــة Scaffolding بوصفهــا مصطلًحــا مســتخدًما فــي تربيــة 
وتعليــم الطفولــة المبكــرة فهــي مــا يســتخدمه المعلمــون مــن أنشــطة ذات مســتوى 
أعلــى بقليــل مــن مســتوى معرفــة الطفــل وقدراتــه الحاليــة، وتتألــف عمليــة التدعيــم 

هــذه مــن جزأيــن:

الجــزء األول يتــم فــي هــذا الجــزء دعــم 
النمائــي  مســتواهم  حســب  األطفــال 

الحالــي.

الجــزء الثانــي ويتــم هنــا توســيع عمليــة 
ــا لمســتوى أعلــى. التعلــم تدريجيًّ

وينحصــر دور المعلمــة فــي تجزئــة األنشــطة إلــى خطــوات يســهل التعامــل معهــا، بحيــث 
تســمح للطفــل باالنتقــال مــن مســتوى المهــارة الحاليــة إلــى مســتوى أعلــى، ويحــدث هــذا 
مــن خــالل تقديــم أمثلــة أو الحديــث عــن الخطــوات أواًل بــأول، وعندمــا تقــوم المعلمــات 
بتدعيــم عمليــة التعلــم مــن أجــل األطفــال فإنهــن يشــجعنهم علــى توظيــف ُنُهــج التعلــم 
التــي هــي المبــادرة والمثابــرة وحــل المشــكالت والمشــاركة و حب االســتطالع و المنطق 

و  االســتدالل. 

أدوات المعلمة
 قائمة المالحظة لتدعيم التعليم

متى نستخدم الدعائم التعليمية؟

ــا فــي عمليــة دعــم عناصــر المثابــرة والمشــاركة واالنتبــاه  تلعــب المعلمــات دوًرا مهمًّ
ــه الطفــل، ومــن  ــادر ب لــدى األطفــال، ويكــون ذلــك مــن خــالل مالحظــة اللعــب الــذي يب
الالزميــن لتوســيع عمليــة  المصــادر والدعــم  لتوفيــر  المناســبة  اللحظــة  خــالل معرفــة 
التعلــم. وهنــاك بعــض المؤشــرات التــي تظهــر للمعلمــة، فتعــرف مــن خاللهــا متــى يكــون 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ت 
أدوا

المعلمة:
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ــم اآلخــذة بالحــدوث، وإليــك أيتهــا المعلمــة مــا يجــب أن  ــة التعل باإلمــكان توســيع عملي
ــه: ــه ومــا يجــب أن تفعلي تبحثــي عن

تعابيــر الوجــه والمشــاركة المســتديمة فــي نشــاط مــا أو التفاعــل الدائــم مــع  	
مــادة مــن المــواد يعــد هــذا مؤشــًرا علــى االهتمــام الشــديد لــدى الطفــل، وعلــى 
المعلمــات فــي هــذه الحالــة دعــم ذلــك مــن خــالل توفيــر أشــياء أو مــواد لهــا عالقــة 

بمــا يقــوم بــه الطفــل، ويمكــن لهــا أن توســع عمليــة اللعــب فــي الوقــت نفســه.

التكــرار والمثابــرة ضمــن المهمــة أو النشــاط الواحــد ويمكــن أن يكون هذا مؤشــًرا  	
علــى فضــول الطفــل وحــب االســتطالع لديــه، أو ربمــا يكــون ذلــك مؤشــًرا علــى أن 
الطفــل يبــذل مــا بوســعه إلتقــان عمــل أو مهمــة مــا، ويتــم دعــم عنصــر المثابــرة لــدى 
األطفــال مــن خــالل قيــام المعلمــات بالتعليــق علــى تصرفــات األطفــال وجهودهــم 

بصــورة خاصــة.

الســعي للفــت االنتبــاه لمشــروع أو مهمــة تــم إنجازهــا فالفطــم يحبــون مشــاركة  	
إنجازاتهــم مــع الكبــار، وتســتطيع المعلمــات تعزيــز جهودهــم مــن خــالل التحــدث 
ــه الطفــل ومــا أنجــز، وكيــف حقــق النجــاح فيمــا فعــل. وقــد  ــل عمــا قــام ب بالتفصي
ــاء هــذا  ــت بجــٍد لتنجــز بن ــاًل: "لقــد عمل ــل مث تقــول المعلمــة   أشــياء مــن هــذا القبي

ــات".  ــرج العالــي مــن المكعب الب

أعمــال  	 تقليــد  يحبــون  فالفطــم  التخيلــي  أو  اإليهامــي  اللعــب  فــي  االنخــراط 
انخــراط  وقــت  مــن  تطيــل  أن  للمعلمــة  ويمكــن  حولهــم.  مــن  النــاس  وتصرفــات 
األطفــال ومشــاركتهم فــي مثــل هــذا النــوع مــن اللعــب وتعزيــزه بــأن تتقمــص هــي 

اللعــب. أحــد األدوار، وتشــارك األطفــال فــي  نفســها 

ويكتســبون  	 يطــورون  الفطــم  أن  فكمــا  بالنفــس  والثقــة  االســتقاللية  إظهــار 
المزيــد مــن المهــارات، ويبــدؤون بالنظــر إلــى أنفســهم بوصفهــم أفــراًدا مســتقلين، 
كذلــك نجدهــم يطــورون تفضيالتهــم التعليميــة الخاصــة بهــم. وتســتطيع المعلمــات 
مســاعدة األطفــال علــى تحقيــق اهتماماتهــم مــن خــالل تهيئــة البيئــة التعليميــة 

ــى الفصــل.  ــدة إل وتكييفهــا، أو بإضافــة مــواد جدي

)Worley & Goble, 2016(.

 

       تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال.  )إطــار 
المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات. 2018. 38-40(. )اســتمارة المقابلــة 

لجمــع التغذيــة الراجعــة والمصــادر مــن األســرة(.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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مصادر للمعلمة

 

مجموعة من النصائح والتوصيات ألولياء األمور  تدعم ُنُهج التعلم عند الفطم.

جميــع اآلبــاء واألمهــات يريــدون أن يتعلــم أطفالهــم الكثيــر مــن المهــارات قــدر اإلمــكان، 
مثــل: مفاهيــم الرياضيــات، وحــب االســتطالع الستكشــاف العالــم مــن حولهــم، والقــراءة 
والكتابــة، هــل تعلمــون أنكــم تســتطيعون دعــم التحصيــل العلمــي ألطفالكــم وتعلمهــم 

عــن طريــق اللعــب؟ فاللعــب والتعلــم يســيران جنًبــا إلــى جنــب!

مــا أفضــل أنــواع اللعــب الــذي يســاعد األطفــال علــى التعلــم؟ إنــه اللعــب الــذي ُيشــرك 
األطفــال ويجعلهــم أكثــر تركيــًزا وقــدرة علــى االســتمرار فــي اللعــب حتــى مــع ظهــور 
التحديــات والمشــاكل فــي اللعبــة، وهــذا النــوع مــن اللعــب ُيطــور نهــج التعلــم عنــد 

األطفــال، بمعنــى أنــه يطــور طرائــق اســتجابتهم للمواقــف التعليميــة. 

ومــن األمثلــة علــى نهــج التعلــم التــي يطورها األطفال من خالل اللعب: حب االســتطالع 
والفضول الستكشاف العالم والمبادرة وحل المشكالت والتركيز والمثابرة.

ويســتطيع األبــوان أن يطــورا المهــارات الدراســية ألطفالهــم منــذ ســن صغيــرة عــن طريــق 
اللعــب معهــم، ُيتوقــع مــن األطفــال فــي مرحلــة الروضــة والمرحلــة االبتدائيــة تعلــم 
األساســيات مثــل: األرقــام والحــروف، ولكــن إن لــم يطــور هــؤالء األطفــال ُنهــج تعلــم 

ــا كبيــًرا فــي البيئــة المدرســية. قائمــة علــى أســس متينــة فإنهــم لــن يحققــوا نجاًح

التعلــم عنــد  يأتــي خمســة أمثلــة ألمــور يمكــن قولهــا أو فعلهــا لدعــم نهــج  وفيمــا 
اللعــب: خــالل  االســتطالع  وحــب  الفضــول  وتشــجيع  األطفــال 

أن تضــع . 1 تحــاول  أنــك  أرى   " الُفطــم، مثــاًل:  أفعــال األطفــال  التعليــق علــى 
العمــود، لكنهــا ال تدخــل فيــه". الحلقــة األخيــرة فــي 

طــرح أســأله ســهلة ومباشــرة: "أيــن ذهبــت تلــك الكــرة؟" "هــل تراهــا مختبئــة . 2
خلــف الكرســي؟" 

ــاًل: " الحظــت أنــك تحــب . 3 ــة، مث ربــط اللعــب بالتعلــم مــن خــالل تأمــالت إيجابي
النظــر مــن خــالل الســلة، أيهــا الولــد الشــغوف باللعــب! هــل جميــع األمــور تبــدو 

مختلفــة إذا مــا نظــرت مــن خاللهــا؟" 

وإن . 4 حتــى  اللعــب  فــي  مندمجيــن  البقــاء  علــى  الُفطــم  األطفــال  مســاعدة 
شــعروا باإلحبــاط مثــاًل: "أوه! تلــك المكعبــات تســتمر فــي الســقوط، أليــس 
كذلــك؟ هــل يمكنــك أن تجــرب أن تضعهــا قطعــة قطعــة بلطــف؟ دعنــا نــرى 

مــا ســيحدث وسأســاعدك". 

المشــاركة الفعالــة فــي اللعــب مــع أطفالكــم الدارجيــن فأنتــم ترعــون وتعــززون 5. 
بعــض النهــج واألســاليب التــي ينتهجهــا الطفــل فــي التعلــم مثــل: المثابــرة 

والمبــادرة وحــل المشــكالت وحــب االســتطالع. 

)Gronlund, n.d.(.

صادر 
م

المعلمة:
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ــا.  )إطــار المنهــج الوطنــي         توظيــف المعلمــات المهنيــات للممارســات المالئمــة نمائيًّ
لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

أدوات المعلمة

الممارسات المالئمة نمائيًا لدعم معيار نهج التعلم

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ ممارسات تربوية غير مالئمة نمائيًّ

تبــذل الحاضنــات مــا بوســعهن لدعــم لعــب األطفــال  	
الُفطــم لإلبقــاء علــى اهتمامهــم بــأدوات معينــة أو 
نشــاط مــا لوقــٍت أطــول. فمثــاًل ال تتدخــل الحاضنــات 
مندمجيــن،  يكونــون  عندمــا  األطفــال  ويقاطعــن 
ســواء فــي اللعــب الفــردي أو المجموعــات الصغيــرة.

تحتــرم الحاضنــات اختيــارات األطفــال ســواء باللعــب  	
الفــردي أو الجماعــي.

تلعــب الحاضنــات مــع األطفــال، خاصــة عندمــا تكــون  	
هنــاك فرصــة لتوســيع مجــاالت اللعــب.

يتعلمــون  	 الُفطــم  األطفــال  أن  الحاضنــات  تعــي 
عــن العالــم مــن خــالل االستكشــاف، ويوفــرن لهــم 
النمائــي. مســتواهم  تناســب  استكشــافية  أنشــطة 

مــا  	 وعــادة  اللعــب،  أهميــة  الحاضنــات  ُتــدرك  ال 
يتحكمــن فــي فــرص اللعــب عنــد األطفــال أو يتدخلــن 

فيهــا.

ال تــدرك الحاضنــات قيمــة اللعــب الفــردي والمــوازي؛  	
ولذلــك فهــن يســعين دوًمــا لجعــل األطفــال يلعبــون 

ــا. لعًبــا جماعيًّ

الحاضنــات مــع األطفــال ألنهــن يعتقــدن  	 تلعــب  ال 
أو  لديهــن  مألــوف  غيــر  بمظهــر  ســيظهرن  أنهــن 

بالخجــل. لشــعورهّن 

للعــب  	 فرًصــا  لألطفــال  الحاضنــات  توفــر  ال 
ــا. االستكشــافي، وربمــا يقيدنــه عندمــا يحــدث تلقائيًّ

)Copple et al., 2013(.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات. 

الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي

ــاء منهــج ذي  ــدرس لبن ــوى مــادة ال ــات معرفتهــن بمحت        تســتغل المعلمــات المهني
معنــى وتوفيــر فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن 

الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

ت 
أدوا

المعلمة:
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أدوات المعلمة
استعمال مواد مرنة مع األطفال الفطم.

السؤال: ما المواد المرنة )متعددة االستخدامات(؟

الجواب: هي مواد ذات استخدامات متعددة تتمتع بالخصائص اآلتية: 

ال يستوجب استخدامها اتباع معلومات معينة. 	

ليس هناك طريقة صحيحة وخاطئة الستخدامها. 	

يمكن استخدامها منفردة أو مع مواد مرنة أخرى. 	

يمكن أن تستخدم مع فئات عمرية مختلفة.  	

السؤال: ما أهمية إدخال المواد المرنة في البيئة التعليمية لألطفال الصغار؟

الجــواب: توفــر هــذه المــواد فرًصــا لــكل طفــل لالختيــار واتخــاذ القــرارات، ويتحــدى نفســه 
ويوجــه تعلمــه بنفســه ويبنــي علــى لعبــه. ومــن خــالل توظيــف المــواد المرنــة ُيعمــق 
األطفــال فهمهــم لُنهــج وأســاليب التعلــم مثــل: حــل المشــكالت والتفكيــر المنطقــي 
وحــب االســتطالع والمبــادرة. وتســتطيع المعلمــات مــن خــالل مالحظــة تعامــل األطفــال 
ــم اســتخدام هــذه  ــة اكتشــاف اهتمامــات األطفــال وقدراتهــم، ومــن َث مــع المــواد المرن

ــرات توســع فــرص التعلــم.  المعلومــات للتخطيــط لتجــارب وخب

السؤال: كيف يمكن البدء بإضافة مواد مرنة لألطفال في الخارج؟

ــد  ــار عن الجــواب: هــذه بعــض النقــاط التــي يجــب علــى المعلمــة أن تأخذهــا بعيــن االعتب
ــة لألطفــال فــي الخــارج: ــدء بإضافــة المــواد المرن الب

ابدئي بالمواد المتوفرة، ثم زيدي عليها مواد أخرى مع مرور الوقت. 	

ت 
أدوا

المعلمة:
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تذكري أن الكثير من المواد المرنة نعثر عليها دون تكلفة مالية ُتذكر. 	

أفسحي المجال أمام األطفال للتجربة والخطأ وإعادة المحاولة.  	

سايري األطفال في اختياراتهم، ودعيهم يحددوا طريقة استخدامهم للمواد. 	

ابقي على مقربة من األطفال لمالحظتهم والتأكد من سالمتهم. 	

وفيما يلي قائمة بالمواد التي يمكن توظيفها واستعمالها:

المواد الطبيعية:

كالحجــارة والصخــور )بحيــث تكــون صغيــرة بمــا يكفــي للتعامــل معهــا، ولكنهــا 	 
كبيــرة أيًضــا بحيــث ال تســبب االختنــاق(.

قطع من جذوع األشجار.	 

جريد النخل وأوراق شجر أخرى مألوفة لألطفال.	 

طين ووحل.	 

رمل.	 

مواد من صنع اإلنسان: 	

عجالت ومخاريط مرورية.	 

كراتين حليب وقواعد خشبية.	 

أنابيب بالستيكية.	 

ألواح خشبية.	 

دالء وصحون وأحواض وأوعية.	 

أقماع ومناخل.	 

صناديق مصنوعة من الكرتون ومواد تعبئة.	 

)Clarke, n.d.(.
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أدوات المعلمة 
Scaffolding  سقاالت التعلم

البيئــة  إعــداد  علــى  بنــاء  الدراســية  المناهــج  والُفطــم  الرضــع  معلمــات  تخطــط 
ــة ومالحظــة اهتمامــات األطفــال وقدراتهــم  ــة وتنظيمهــا بدقــة، ومراقب التعليمي
الحاليــة، وبنــاء علــى عمليــات المالحظــة هــذه تقــوم المعلمــات بتوســيع التعلــم 
الخــاص بــكل طفــل علــى حــدة مــن خــالل دعــم هــذا التعلــم وتوفيــر فــرص اللعــب 

الالزمــة؛ وهومــا يمهــد الطريــق أمــام تعلمهــم ونجاحهــم فــي المســتقبل

)Gillespie & Greenberg, 2017(.

السؤال: ما المقصود بسقاالت التعلم Scaffolding؟

الجواب: يشير مصطلح )سقاالت التعلم( Scaffolding إلى:

الكيفيــة التــي يدعــم بهــا الكبــار عمليــة التعلــم، أي تقديــم المســاعدة المناســبة فــي  	
الوقــت المناســب إلعطــاء األطفــال الُفطــم الفرصــة للتقــدم فــي مســتويات الفهــم 

أو المهــارات.

وهــو الجســر الــذي تبنيــه المعلمــات لربــط معــارف األطفــال الســابقة بالمعــارف  	
الجديــدة.

التعــاون الحاصــل بيــن المعلمــات واألطفــال الُفطــم حيــن تنظــم المعلمــة اللعــب مــع  	
األطفــال وتبنــي علــى تلــك اللحظــات وتنطلــق منهــا.

م نوردها كاآلتي:  وهناك سبع ممارسات يجب اتباعها من أجل تدعيم التعلُّ

النمذجــة و الوصــف، وتعنــي أن تكــون المعلمــة نموذًجــا فــي المبــادرة واالكتشــاف . 1
وُتســمع األطفــال وصفهــا لمــا تقــوم بــه.

ا أم بأساليب أخرى غير الكالم.. 2 تشجيع األطفال سواء أكان ذلك كالميًّ

مسايرة الطفل ومجاراته. . 3

التدخل عند الضرورة للحفاظ على السالمة أو الحفاظ على سير العمل.. 4

تقديم خيارات وتقبلها. . 5

المشاركة في اللعب )شريطة أن يكون الطفل هو من يتولى زمام األمور(.. 6

توفير األدوات غير الحقيقية التي تستخدم في التمثيل أو توسيع نطاق اللعب.. 7

)Gillespie & Greenberg, 2017(.

ت 
أدوا

المعلمة:
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       من الممارســات المهمة التي تقوم بها المعلمات العمل على تعميق محتويات 
الخطــط التعليميــة فــي المنهــج وذلــك باالنتبــاه لفــرص دعــم معيــار ُنُهــج التعلــم 
خــالل اليــوم الدراســي. )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار 
منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 

.)71-68

موقف افتراضي
لتقديــم  تخطــط  )15-36شــهرًا(، فهــي  الفطــم  نــورة، معلمــة فصــل  المعلمــة  أمــا 
موضــوع اســتقصائي لألطفــال يركــز علــى الحيوانــات وعائالتهــا ومســاكنها، وتظــن 
المعلمــة أن باإلمــكان إشــراك األطفــال فــي البــدء بعمليــة اســتقصاء علمــي مســتغلة 
مهاراتهــم اللغويــة والمعرفيــة الناشــئة، ويمكــن لذلــك أن يتحقــق من خالل اكتشــافها 
لمــا يعرفونــه، ثــم التخطيــط ألنشــطة وتفاعــالت تعكــس مهاراتهــم واهتماماتهــم 
الفرديــة والجماعيــة، ولمــا كانــت الوحــدة الدراســية المقــررة هــي وحــدة " أنــا وعائلتــي" 
كانــت أركان التعلــم تركــز علــى األســرة والمنــزل بشــكل كبيــر خــالل األســبوع األول 
مــن الســنة الدراســية، ويســود لــدى المعلمــة نــورة اعتقــاد بــأن الفطــم ســيكونون 
استكشــاف  وكذلــك  وأســمائها،  الحيوانــات  بصغــار  العنايــة  بقضيــة  أكثــر  مهتميــن 
األماكــن العديــدة التــي تعيــش فيهــا الحيوانــات؛ لذلــك تنــوي اســتخدام هــذا التركيــز 
ــات بوصفــه وســيلة لمســاعدة الفطــم علــى ممارســة ُنُهــج مهمــة مــن  علــى الحيوان
نهــج التعلــم وأســاليبه، كمــا الحظــت المعلمــة أن األطفــال فــي مجموعتهــا يظهــرون 
قــدرة متزايــدة علــى الحركــة واالنجــذاب نحــو اكتشــاف العديــد مــن المــواد، وحــل 
المشــكالت، والمثابــرة لحيــن إكمــال المهــام واالنتهــاء منهــا فــي أثنــاء اللعــب؛ ولذلــك 
فهــي تخطــط لدعــم هــذه المهــارات مــن خــالل اســتقصاء موضــوع الحيوانــات والتحري 
عنــه ، فقــررت أن تتبــع الخطــوات اآلتيــة لتخطيــط وتقديــم فــرص تعلميــة تســهم فــي 
ــم وأســاليبه األخــرى مــن خــالل دراســة  ــر مهــارات حــل المشــكالت وُنهــج التعل تطوي

ــات. الحيوان

الخطــوة األولــى ســتبدأ المعلمــة عمليــة التخطيــط بقــراءة كتــب عــن الحيوانــات، 
والنظــر إلــى صــور لعائــالت الحيوانــات ومســاكنها، وتنــوي إشــراك األطفــال الفطــم 
فــي مناقشــات عــن الحيوانــات كــي تحــدد مــا يعرفونــه عنهــا، ومــا الــذي يتوقــون 
ــه، كمــا اســتعانت بنمــوذج  ــه، ولتدويــن وتوثيــق مــا يقولون لمعرفتــه ويتســاءلون عن
خريطــة المواضيــع لكــي تبــدأ بالتفكيــر فــي األنشــطة الممكنــة التــي ســتقدمها 

لألطفــال فيمــا بعــد. 

ف 
موق

ي
ض

افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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خريطة الموضوع 

الحيوانات

أنواع 
الحيوانات.

الحيوانات 
المنزلية.

حيوانات 
المزرعة.

عائالت 
الحيوانات.

صغار 
الحيوانات.

حيوانات 
األدغال.

مساكن 
حيوانات الحيوانات.

المزرعة.

الحيوانات 
البرية.

الحيوانات التي 
تعيش في 

األدغال والغابات 
والصحراء.

األعشاش 
ومساكن 

الطيور.

العناية بصغار 
الحيوانات.

حيوانات 
الغابة.

حيوانات 
الصحراء.

وكذلــك ســوف تبــدأ المعلمــة عمليــة التخطيــط بإجــراء عمليــات مالحظــة لألطفــال فــي 
ــا، ثــم ســتقوم بعــد ذلــك بتوثيــق  المجموعــة لمعرفــة مــا يســتطيعون القيــام بــه حاليًّ
مالحظاتهــا لــكل طفــل مــن األطفــال؛ ألن ذلــك سيســاعدها علــى تحديــد أنمــاط االهتمــام 
والقــدرات بيــن أفــراد المجموعــة الواحــدة. )ستســتخدم المعلمــة أداة المالحظــة الخاصــة 
بمعيــار ُنُهــج التعلــم فــي كتــاب دليــل المعلمــة التطبيقــي لألطفــال مــن الميــالد – 3 

ســنوات، ص: 21،22( 

الخطــوة الثانيــة بعــد ذلــك، ســتفكر المعلمــة بنــاًء علــى مالحظاتهــا في كيفية اســتخدام 
بيئــة غرفــة الصــف التعليميــة لتقديــم المــواد التــي يمكنهــا دعم نهــج التعلم.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/teachers_guide_0-3.pdf
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البيئة التعليمية

منطقــة الفــن واإلدراك الحســي: صــور الحيوانــات التــي تــم قصهــا مــن المجــالت  	
لصنــع أعمــال الكــوالج ومــواد لصنــع األقنعــة )الحيوانــات(. 

منطقة الكتب: الكتب الواقعية والخيالية عن الحيوانات وبيئات عيشها. 	

الصغيــرة  	 الحيــوان  أو حدائــق  المــزارع  المكعبــات: أدوات تمثيليــة، مثــل:  منطقــة 
والعربــات واألشــخاص وصــور كبيــرة للمــزارع وصــور لعمليــة بنــاء المــزارع.

منطقــة اللعــب الدرامــي: الطبيــب البيطــري: زودي األطفــال بــأدوات تمثيليــة، مثــل:  	
دمــى الــكالب والقطــط المحشــوة وســماعات الطبيــب والمعاطــف البيضــاء… ومــا 
إلــى ذلــك، وكذلــك وفــري لألطفــال صــوًرا عــن العيــادات البيطريــة وكتًبــا عــن طــرق 

العنايــة بالحيوانــات.

الحيوانــات  	 ودمــى  الحيوانــات(  الفرز)صــور  بطاقــات  والعلــوم:  الطبيعــة  منطقــة 
والفــرز وحــوض ســمك  العــد  فــي عمليتــي  البالســتيكية؛ الســتخدامها  الصغيــرة 

عيشــها. وبيئــات  الحيوانــات  عــن  وكتــب 

منقطــة العمليــات المعرفيــة/ اإلدراكيــة: األحاجــي التــي تحتوي على صــور الحيوانات  	
ومناظــر طبيعيــة للمــزارع … ومــا إلــى ذلك.

الخطــوة الثالثــة بعــد دراســة المــواد التــي يمكــن تضمينهــا فــي الفصــل، فكــرت المعلمــة 
جنــان فــي الجــدول اليومــي وباألعمــال الروتينيــة، وكيــف يمكنهــا بنــاء الفــرص لتطويــر 

نُهــج التعلــم علــى مــدار اليــوم.
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الروتين اليومي

التجربة/ النشاطالروتين

ضعــي طاولــة لالستكشــاف بالقــرب مــن المدخــل،  	الوصول.
علــى  واالطــالع  التوقــف  لألطفــال  يمكــن  حيــث 
الطبيعيــة  والمــواد  والصــور  الكتــب  مــن  عليهــا  مــا 

المزرعــة. وحيوانــات  بالمــزارع  المتعلقــة 

وعائــالت  	وقت االحتضان. الحيوانــات  عــن  كتًبــا  لألطفــال  اقرئــي 
الحيوانــات وحدثيهــم عمــا هــو موجــود فــي الصــور، 
وقومــي بتســمية شــخصيات الكتــاب، واطلبــي مــن 

يرونــه. الصغــار تســمية مــا  األطفــال 

الــورق  	 مــن  المصنوعــة  المصــورة  الكتــب  ضعــي 
ــات وبيوتهــا فــي  المقــوى التــي تتحــدث عــن الحيوان

الكتــاب. منطقــة 

شــاركي فــي أنشــطة مجموعــات األطفــال الفّطــم  	أوقات المركز والمجموعات الصغيرة.
الصغيــرة. 

البســيطة،  	الهواء الطلق. العوائــق  علــى  يحتــوي  مســاًرا  انشــئي 
ــى  ــدرب األطفــال عل وضعــي الســاللم واألنفــاق؛ ليت

الجديــدة. البســيطة  العضليــة  المهــارات 

نفذي موضوع اللعب الدرامي في الهواء الطلق. 	

الحفائــض  وتغييــر  )القيلولــة  الروتينيــة  األعمــال 
للمرحــاض(. والذهــاب 

فرصــة  	 بوصفهــا  الروتينيــة  األنشــطة  اســتغلي 
ــم فــي كل  للتحــدث مــع كل طفــل مــن األطفــال الفطَّ
مــرة وحدثيهــم عــن الحيوانــات األليفــة فــي المنــزل أو 

الحيوانــات التــي رأوهــا.

تنــاول الوجبــات الخفيفــة للحديــث  	وقت الوجبات والوجبات الخفيفة. اســتغلي وقــت 
عــن طعــام الحيوانــات. 

راقبــي تفاعــالت األطفــال مــع بعضهــم وعــززي روح  	على مدار اليوم.
التعــاون فيمــا بينهــم.

والمــكان  	 الوقــت  مــن  متســًعا  لألطفــال  وفــري 
ــا كبيــًرا. لممارســة الحــركات التــي تتطلــب جهــًدا عضليًّ

الخطــوة الرابعــة ثــم ســتقوم المعلمــة بمراجعــة تطبيــق معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة 
تلــك  لتنفيــذ  اســتخدامها  يمكــن  بطــرق  الســعودية، وســتفكر  العربيــة  المملكــة  فــي 

ــة. ــاة اليومي ــر فــي الحي المعايي

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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تطبيق المعايير النمائية معيار نهج التعلم

1.0 حب االستطالع واإلبداع والمبادرة

دور المعلمةالُمؤشر

ُيظهــر الطفــل القــدرة علــى المبــادرة فــي  	
. األنشــطة 

فيمــا  	 واالختيــار  األنشــطة  اقتــراح  فــرص  األطفــال  امنحــي 
بينهــا.

بوصفــه  	 ــا لالســتطالع   يظهــر حماًســا وحبًّ
متعلًمــا.

األطفــال  	 أســئلة  تجــاه  اســتجاباتك  فــي  منســجمة  كونــي 
تهــم.  واهتماما

قدمــي الفــرص لألطفــال للعمــل مًعــا فــي مجموعــات صغيــرة  	يبدي اهتماًما بما يفعله اآلخرون . 	
ووفــري لهــم عــدة ألعــاب مــن اللعبــة نفســها.

المفتوحــة  	 المــواد  الفنــون  منطقــة  فــي  لألطفــال  وفــري 
لصنــع األقنعــة، واطلبــي مــن مجموعــة صغيــرة مــن األطفــال 

المشــاركة.

علــى  	 تقــوم  التــي  العالقــات  يســتقصي 
والنتيجــة. الســبب 

لفهــم  	 مقصــودة  بصــورة  ومواقــف  ومــواد  ألعابــا  وفــري   
والنتائــج.  األســباب 

يطــرح أســئلة تتطلــب أكثــر مــن اإلجابــة بنعــم  	
أو ال.

خــالل  	 المفتوحــة  األســئلة  طــرح  كيفيــة  األطفــال  علمــي 
نقاشــات المجموعــات الصغيــرة حــول الحيوانــات بأســئلة تبــدأ 

بمــاذا و لمــاذا و كيــف و أيــن .....

2.0 االنتباه والمشاركة والمثابرة

دور المعلمةالُمؤشر

يركــز علــى نشــاط يهتــم بــه لفتــرة وجيــزة مــن  	
الزمــن.

فقــط  	 وتدخلــي  بمفردهــم  للعــب  وقتــًا  األطفــال  امنحــي 
ذلــك. منــك  يطلــب  عندمــا 

واألوز  	ينتبه ألكثر من شيء واحد في كل مرة. 	 واألبقــار  الماعــز  دمــى  تمريــر  األطفــال  مــن  اطلبــي 
الصغيــرة فــي أثنــاء قيامــك بقــراءة كتــاب لهــم عــن الحيوانــات.

يثابــر مــن أجــل تحقيــق هــدف مــا؛ ويحــاول  	
تصحيــح األخطــاء فــي أثنــاء ذلــك.

راقبي ووثقي إصرار الطفل وتصحيحه الذاتي ألخطائه. 	

زّودي األطفــال باألحاجــي واأللعــاب التــي يمكنهــم إنهاءهــا  	ينجز المهام. 	
ــر. وحلهــا خــالل وقــت قصي

شجعي الطفل على مثابرته وال تقاطعيه.   	يثابر في مهمٍة ما رغم االنقطاعات. 	
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0.	 المنطق والتأمل واالستدالل وحل المشكالت

دور المعلمةالُمؤشر

مواقــف  	 فــي  ويســتخدمها  المعلومــات  يتذكــر 
جديــدة.

اطلبــي مــن األطفــال - الذيــن يقومــون بــدور الطبيــب  	
البيطــري فــي منطقــة اللعــب الدرامــي - القيــام بإنشــاء 

عيــادة بيطريــة فــي منطقــة المكعبــات.

وفري أدوات وألعاب مرتبطة باستخدامات واضحة. 	يستخدم األشياء بالشكل المطلوب. 	

وفــري لألطفــال المــواد المفتوحــة التــي يمكــن لألطفــال  	يستكشف استخدامات جديدة ألشياء مألوفة. 	
اســتخدامها ألغــراض عــدة وبعــدة طــرق.

يحــاول ويجــرب تحديــات جديــدة بمحــض إرادتــه  	
وبحمــاس.

ــة بالخــارج،  	 ــل: الغاب ــق،  )مث  أنشــئي مســاًرا يحتــوي عوائ
األنفــاق، المنحــدرات، الجســور، الســاللم ، إلــخ( وقومــي 

بمراقبــة مشــاركة األطفــال.

متعــددة  	 حلــواًل  يجــد  أو  مشــكلة  حــل  يحــاول 
لقضايــا وتحديــات مختلفــة؛ ســواء مــع األشــياء أو 

االجتماعيــة. التفاعــالت  أثنــاء  فــي 

المــواد  	 المكعبــات  منطقــة  فــي  لألطفــال  وفــري 
المفتوحــة،  مثــل: األلــواح الخشــبية واألنابيــب وقطــع 
القمــاش  الســتخدامها فــي بنــاء ســاللم وجســور فــي 

المزرعــة. بيئــة 

لعبــة  	 عمــل  كيــف  لمعرفــة  المنطــق  يســتخدم 
جديــدة.

اطلبــي مــن األطفــال أن يشــرحوا مــا يفكــرون فيــه فــي  	
ــدة. ــة جدي ــاء فحصهــم للعب أثن

 ذكري األطفال بتجاربهم السابقة المرتبطة بالسياق.   	يتعلم من األخطاء. 	

 إرشادات للمعلمة 

حاولــي إيجــاد طــرق لتوســيع نطــاق تفكيــر األطفــال مــن خــالل طــرح األســئلة والتأمل  	
فــي إمكانيــة خْلــِق طــرق أخــرى ممكنــة للتفكيــر والتنفيذ. 

اســمحي لألطفــال الفّطــم بالقيــام باألشــياء بطريقتهــم الخاصــة عندمــا يكــون ذلــك  	
ممكًنــا وتحمــل بعــض المخاطــر مــع الحــرص علــى المراقبــة النشــطة للمحافظــة علــى 

األمــن و الســالمة  .

اتبعــي إشــارات األطفــال الفّطــم لتحديــد مــا إذا كان عليــك االســتمرار فــي نشــاط مــا  	
أو تعديلــه أو إنهائــه.

الخطــوة الخامســة: وأخيــًرا ســتواصل المعلمــة مالحظتهــا الســتجابات األطفــال للمــواد 
المقدمــة لهــم وتفاعلهــم وكيفيــة اندماجهــم معهــا وتوثيــق ذلــك، والتأمــل فــي خبراتهم 

التعلميــة، والتفكيــر فــي طــرق لدعــم اهتماماتهــم أو البنــاء عليهــا، ومتابعــة تقدمهــم. 

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر. 

)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-38(.

مصادر المعلمة 
اقرئي مقالة: بعنوان: "لماذا ُيفضل األطفال الصغار الصناديق المربعة؟" 

ــة،  ــة الشــائعة التــي يظهــر فيهــا طفــل وهــو يفتــح صنــدوق هدي ــى أحــد األمثل بالنظــر إل
الهديــة  مــن  أكثــر  وبالتغليــف  بالصنــدوق  يكــون مهتًمــا  الطفــل  هــذا  أن  كيــف  ونجــد 
التــي بالداخــل؛ وذلــك يفســر أن أفضــل طريقــة لدعــم اهتمــام األطفــال الفطــري، وحــب 
االســتطالع لديهــم، ومهــارة حــل المشــكالت تكمــن فــي توظيــف استكشــافات مفتوحــة 
تعــزز اســتخدام نهــج تعلــم ومهــارات متنوعــة. والمؤلفــة تتبــع فــي هــذه المقالــة تطــور 

تلــك الســلوكيات مــن عمــر الرضاعــة حتــى الفطــام. 

 

 لحظة تأمل

فــي أثنــاء مالحظتــك لألطفــال الُفطــم فــي الصــف، اســألي نفســك األســئلة 
اآلتيــة:

ما الذي ُتدركينه عن نهج التعلم لديهم من خالل لعبهم؟ 	

مــا أكثــر المــواد التــي تثيــر اهتمــام األطفــال ويــودون استكشــافها؟ وكيــف  	
يستكشــفونها؟

كيف تدعم بيئتهم االستكشاف وحب االستطالع؟ 	

برأيــك مــا الفــرص التــي تدعــم نهــج التعلــم مــن خــالل اســتخدام مــواد مرنــة،  	
مثــل: الصناديــق المربعــة؟

صادر 
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/our-work/families/why-babies-like-boxes-best
https://www.naeyc.org/our-work/families/why-babies-like-boxes-best
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ُنُهــج التعلــم علــى فئــة أطفــال الروضــة ) 	 - 4  تطبيــق معيــار 
) ســنوات 

معلمــات أطفال الروضة يعرفن 
أن طــرق ونهــج تعلــم األطفــال 
يؤثــر فــي خبراتهــم التعليميــة فــي كل 
فــي  المحتــوى  مجــاالت  مــن  مجــال 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة وغيرهــا. وقــد 
الصغــار  األطفــال  أن  الباحثــون  ذكــر 
يكونــون فضولييــن ومهتميــن وواثقيــن 
مــن أنفســهم عندمــا يكتشــفون األجوبة 
ألســئلتهم. وهــذا يجعلهــم فــي أفضــل 
الخبــرات  مــن  لالســتفادة  أحوالهــم 

التعليمية"

)Epstein, 2014(.

الســؤال: مــا الــذي تفعلــه المعلمــات المهنيــات لتوظيــف معيــار ُنُهــج التعلــم ضمــن 
المنهــج الدراســي الخــاص بمرحلــة الروضــة؟

الجواب: يمكن للمعلمات المهنيات اتباع هذه الممارسات األربع المثلى المهمة:

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي 
يمكــن مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

       إن المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة أطفال الروضة واألشياء التي يتعلمونها.
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يتنــاول دليــل معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة الســعودية المعــارف والمهــارات األساســية التــي 

تبــدأ بالتشــكل والتطــور بوصفهــا جــزًءا مــن نهــج واتجاهــات التعلــم لــدى األطفــال، وتشــمل 

المعــارف والمهــارات التــي تركــز علــى كل مــن:

معلومــة  	 األطفــال  تعلــم  كيفيــة  علــى  المســار  هــذا  يركــز  والمبــادرة:  االســتطالع  حــب 
جديــدة، فاألطفــال يولــدون بدافــع فطــري لفهــم الكيفيــة التــي يعمــل بهــا العالــم، ويعــد 
ــا لألطفــال ليستكشــفوا بيئاتهــم ويبحثــوا عــن المعلومــات.  حــب االســتطالع دافًعــا قويًّ
المعرفــة،  عــن  البحــث  فــي  الشــروع  علــى  الطفــل وقدرتــه  اســتعداد  أو  المبــادرة،  وأمــا 
فهــي اســتجابة لغريــزة حــب االســتطالع لديــه، وهــو مــا يدفعــه قدًمــا نحــو تجــارب جديــدة، 
وهنــاك نقطتــان رئيســتان تتعلقــان بنمــو وتطــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )3 - 6 

ســنوات(، همــا:

البحث والسعي وراء تجارب وخبرات جديدة.	 
صقل المهارات وتحسينها من خالل الممارسة.	 

االنتبــاه والمشــاركة والمثابــرة: يتنــاول هــذا المســار اســتعداد األطفــال وقدرتهــم علــى  	
تحديــد المصــادر الشــخصية للتعلــم، فعندمــا كانــوا أطفــااًل رّضًعــا، كان العالــم بالنســبة لهــم 
عالًمــا جديــًدا تماًمــا، وكل شــيء يواجهــه الطفــل ُيَعــدُّ شــيًئا جديــًدا ومثيــًرا وجديــًرا بالتعلــم، 
ومــا إن يكبــر هــؤالء األطفــال حتــى يصبــح اكتســاب مهــارات ومعــارف جديــدة أمــًرا يتطلــب 
مزيــًدا مــن الوقــت والجهــد، وتتيــح قــدرة األطفــال علــى االنتبــاه والتفاعــل مــع المثيــرات 
ألوقــات طويلــة فرًصــا أكثــر للتعلــم واســتيعاب المعــارف الجديــدة، وتوفــر القــدرة علــى 
المثابــرة فــي األنشــطة الصعبــة فرًصــا إضافيــة لمعرفــة كيــف يعمــل العالــم، وهنــاك ثــالث 
ــن )3 - 6 ســنوات( ،  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــق بنمــو وتطــور األطفــال الذي نقــاط رئيســة تتعل

هــي:

االنتباه والمشاركة.	 
إنجاز وإكمال المهام.	 
طلب المساعدة.	 

علــى  	 الطفــل  قــدرة  المســار  هــذا  يتنــاول  المشــكالت:  وحــل  واالســتدالل  المنطــق 
اســتخدام المعرفــة الســابقة الكتشــاف أشــياء جديــدة عــن العالــم. ويتضمــن أيًضــا مهــام 
التعــاون الضروريــة لبنــاء المعرفــة واســتخدامها وتطبيقهــا، فالمنطــق واالســتدالل همــا 
ــل المعلومــات فــي  ــة التــي تتطلــب مــن األطفــال أن يقومــوا بتحلي مــن الوظائــف المعرفي
ســياق معارفهــم الســابقة وتكييــف تلــك المعــارف لفهــم أشــياء جديــدة، ويتطلــب حــل 
المشــكالت مــن األطفــال أن يقومــوا بخطــوة إضافيــة فــي تحليلهــم؛ ليتوصلــوا إلــى حلــول 
واســتراتيجيات لمواجهــة الصعــاب، وتعــد هــذه المهــارات المتقدمــة ضروريــة لنجــاح األطفــال 
واالرتقــاء بكفاءاتهــم فــي الحيــاة علــى مختلــف الصعــد: المدرســية والمهنيــة والشــخصية، 
وهنــاك نقطتــان رئيســتان تتعلقــان بنمــو وتطــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )3 - 6 

ســنوات( ، همــا:

تحليل المعارف السابقة واستخدامها.	 

تجريب استراتيجيات الوصول للحلول.	 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
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الســؤال: مــا المهــام النمائيــة الرئيســة التــي يعمــل عليهــا أطفــال الروضــة مــن أجــل 
تطويــر ُنُهــج التعلــم لديهــم؟

الجــواب: يتطــور مســتوى نهــج التعلــم لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة ونراهــم يحــرزون 
تقدًمــا فــي ذلــك عندمــا يتعلمــون اآلتــي:

إتقان مهارات جديدة بمزيد من االستقاللية، وطلب المساعدة عندما يحتاجونها. 	

اســتخدام مهــارات لغويــة جديــدة فــي طــرح األســئلة الكتشــاف آليــة عمــل األشــياء،  	
وللتعبيــر عــن األفــكار.

استخدام مهارات التذكر فيما يلي: 	

توظيف ما لديهم من خبرات سابقة في مهام تعليمية جديدة.	 

ــي 	  ــاع التوجيهــات الت حفــظ أجــزاء متعــددة مــن المعلومــة فــي عقولهــم، واتب
تتألــف مــن عــدة خطــوات علــى نحــٍو متزايــد.

المشاركة في أشكال معقدة من اللعب اإليهامي واالستمرار في ذلك. 	

تجريب استراتيجيات مختلفة لحل مشكلة ما. 	

اســتمرار المشــاركة واالنخــراط فــي مهمــة أو نشــاط مــا )يفضلــون مــا يختارونــه  	
عليهــم(.  يفــرض  بمــا  وتفضيلهــم  اهتمامهــم  ويقــل  بأنفســهم، 

البحث عن أنشطة جديدة يكونون فيها أكثر استقاللية. 	

 

ــا.  )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن         تعــزز المعلمــات المهنيــات نمــو األطفــال نمائيًّ
الميالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

الســؤال: مــا الــذي يمكننــي فعلــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة أطفــال الروضــة علــى 
إنجــاز المهــام المرتبطــة بمعيــار ُنُهــج التعلــم؟ 

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات للمعلمة
ــداع ويكــون  ــرة واإلب ــاء مهــارات حــل المشــكالت والمثاب ســاعدي األطفــال علــى بن

ذلــك مــن خــالل 

طرح أسئلة مفتوحة والتعليق على اإلجابات بتعليقات تشجيعية. 	

االســتماع إلــى األطفــال أمــر مهــم يســاعد علــى طــرح األســئلة المناســبة واســتخدام  	
الكلمــات المناســبة أيًضــا. وإليــِك بعــض النصائــح لطــرح األســئلة المفتوحــة، ولتقديــم 

الدعــم لألطفال:

أنصتي لألطفال واقرئي تعبيراتهم الجسدية. 	

فكري فيما قاله األطفال وكيف ستردين عليهم. 	

احرصــي علــى أن تكــون أســئلتك وتعليقاتــك صادقــة، وتأملــي فيمــا تســمعينه مــن  	
األطفــال، وســاعديهم علــى التفكيــر أكثــر فيمــا يقومــون بــه أو يســعون لتحقيقــه.

تجنبــي طــرح الكثيــر مــن األســئلة فــي الوقــت نفســه. فعلــى الرغــم مــن أن المعلمــة  	
قــد تفعــل ذلــك بحســن نيــة، فــإن اإلكثــار مــن األســئلة قــد يتســبب فــي إربــاك 

األطفــال ويثبــط قدراتهــم علــى حــل المشــكالت.

انتظري وامنحي األطفال الكثير من الوقت ليفكروا ويجيبوا على مهلهم. 	

وإليِك بعض العبارات التي تستطيعين قولها:

فمثاًل: إذا كان الطفل يحتاج للمساعدة في تخطيط ما يفعله فيمكنِك القول: 	

أخبرني عن خطتك.	 

ما الذي ترغب في فعله؟	 

ما أفكارك لكيفية العمل على هذا المشروع؟	 

وإذا كان الطفــل عالًقــا فــي نشــاٍط مــا ويحتــاج إلــى توجيــه أو تشــجيع، فيمكنــِك  	
القــول:

أعتقد أنك تبلي بالًء حسًنا في هذا!	 

ما الذي تستطيع أن تجربه أيًضا؟	 

الحظُت أنك ....	 

ولمساعدة طفل على الشرح أو توسيع أفكاره تجاه موضوع ما يمكنِك القول: 	

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

QRفيديو
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ما الذي يمكنك القيام به بعد ذلك؟	 

ما الذي تستطيع أن تجربه أيًضا؟	 

ما الذي سيحدث فيما لو .......	 

ولمساعدة الطفل في تأمل ما صنعه وتعلمه يمكنِك أن تسأليه: 	

أي جزء أعجبك في هذا المشروع؟	 

أخبرني كيف فعلت ذلك؟	 

هل تريد أن تغير أي شيء عندما نقوم بالنشاط نفسه مرة أخرى؟	 

 )Isbell & Yoshizawa, 2016(.

موقف افتراضي
تدعيم التعليم من خالل االنتباه والدعم لتنفيذ أفكار األطفال 

كانــت المعلمــة فاطمــة، وهــي معلمــة روضــة، فــي منطقــة المكعبــات قــد قامــت بعــرض 
حظيــرة خشــبية وحيوانــات المزرعــة مــن أجــل البــدء بدراســة موضــوع االســتقصاء الحالــي، 
ــا،  ــرة وأخــذ حصاًن ــى الحظي ــات المزرعــة، الحظــت أن الطفــل عمــران ذهــب إل وهــو: حيوان
لكنه لــم يفعــل بــه شــيًئا، فقــررت المعلمــة فاطمــة تقديــم بعــض االقتراحــات لعمــران 
فراحــت تســأله:"هل يريــد حصانــك التحــدث إلــى البقــرة التــي تلعــب بها مها؟ وهــل الحصان 
جائــع أم نعســان؟" فكــر عمــران للحظــة ثــم قال:"حصانــي متعــب. ســوف يســتعد للنــوم". 
ثــم شــرع عمــران ومهــا فــي مناقشــة كيــف يمكــن أن تنــام الخيــول ومــاذا تفعــل الخيــول 
لتســتعد للنــوم. لقــد ســاعدت المعلمــة فاطمــة الطفــل عمــران علــى البقــاء منخرًطــا فــي 
اللعــب، وعلــى تنفيــذ فكرتــه المتعلقــة بالحصــان، ومــا كان لذلــك أن يحــدث لــوال أنهــا 

ســاعدته عندمــا رأتــه عالًقــا وغيــر قــادر علــى معرفــة مــا يجــب فعلــه.   

إرشادات للمعلمة 
تدعيم التعليم يرسخ مهارات المشاركة واالستدالل والمنطق: 

قــد ال يفكــر األطفــال فــي مرحلــة الروضــة فــي كيفيــة حــدوث شــيء مــا، أو الســبب 
مــن وراء حدوثــه مــا لــم يطلــب منهــم أحــد الكبــار ذلــك. وفــي كثيــر مــن األحيــان يقبــل 
ــاه  ــار تشــجيعهم علــى االنتب األطفــال االكتشــافات دون تفســير يذكــر. ويمكــن للكب

إلــى الســبب أو األســباب وراء مــا يالحظونــه مــن خــالل تدعيــم التعليــم. 

)Epstein, 2014(.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ف 
موق

ي
ض

افترا
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كيفية تدعيم التعليم: اتبعي عملية سهلة من خطوتين:

ادعمــي األطفــال بــدًءا مــن النقطــة التــي هــم فيهــا، أي بــدًءا مــن مســتوى . 1
الحالــي. فهمهــم 

التعليقــات . 2 خــالل  مــن  تفكيرهــم  توســيع  علــى  ــا  تدريجيًّ األطفــال  ســاعدي 
والتوضيحــات. واألســئلة 

أدوات المعلمة 
االندمــاج  حالــة  فــي  البقــاء  علــى  األطفــال  لمســاعدة  التدريــس  فــي  اســتراتيجيات 

التعلــم(: )تدعيــم  والمشــاركة 

المشــاركة  علــى  األطفــال  لتشــجيع  بهــا  القيــام  يمكنــك  التــي  األشــياء  بعــض  إليــِك 
واالســتدالل:

اســتخدام تعليقــات الكبــار شــجعي األطفــال علــى وصــف مــا يفعلونــه وعلقــي  	
عليــه، أي التعليــق على المــواد التــي يســتخدمونها، وعلى أفعالهــم وتصرفاتهــم، 

ونتائــج أفعالهــم. وكذلــك وصــف مشــاعرهم ســواء بالفــرح أو غيــره.

اطرحــي بعــض األســئلة التــي يمكــن أن تشــرك األطفــال فــي محادثــات متبادلــة.  	
للــرد.  الكافــي  الوقــت  األطفــال  منــح  مــن  وتأكــدي  كثيــًرا  تســألي  ولكــن ال 
واألفضــل مــن ذلــك أن تشــجعي األطفــال علــى طــرح األســئلة. قولــي مثــاًل: "مــا 

الــذي تتســاءل عنــه؟" "ومــا األســئلة التــي لديــك؟"

شــجعي األطفــال علــى شــرح أفكارهــم. ولهــذا يجــب أن تركــزي علــى العمليــة  	
نفســها بــداًل عــن الحقائــق. ولمســاعدة األطفــال علــى التأمــل فــي تفكيرهــم اطرحــي 

عليهــم األســئلة اآلتيــة:

كيف عرفت ذلك؟	 

أتساءل لماذا يا ترى...؟	 

كيف فعلت ذلك؟ كيف جعلت هذا يحدث؟	 

ماذا يمكن أن يحدث إذا؟ أو )ماذا لو( ......؟	 

تحدثــي عــن أفــكارك وأفعالــك واكتشــافاتك، فالتعليــق المســتمر علــى مــا  	
تفكريــن بــه يســاعد األطفــال علــى فهــم عمليــة التفكيــر لديهــم بشــكل أفضــل. 
قولــي مثــاًل " أريــد أن تلتصــق القطعتــان، أعتقــد أننــي ســأحتاج إلــى شــيء أقــوى مــن 

الشــريط الالصــق، يــا تــرى مــا الــذي يمكننــي اســتخدامه؟ "

)Epstein, 2014(

ت 
أدوا

المعلمة:
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إذا بــدأِت بتفعيــل هــذه االســتراتيجيات  عندها ســيبدأ األطفــال باالنتقــال مــن مرحلــة 
ــه. ــر بمــا يفعلون ــة التفكي ــى مرحل الفعــل إل

الســؤال: مــا األشــياء التــي بوســعي فعلهــا إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار ُنُهــج 
التعلــم عنــد أطفــال مرحلــة الروضــة؟

الجــواب: فيمــا يلــي بعــض األشــياء التــي يمكنــك القيــام بهــا إلنشــاء بيئــة تدعــم نهــج 
التعلــم فــي هــذه المرحلــة:

أدوات المعلمة 
قائمة رصد بيئة التعلم إلنشاء المساحات وتوفير المواد التي تدعم نهج التعلم

يتضمن غرفة الصف الدراسي مساحات تتصف باآلتي:

مقسمة إلى "مناطق": هادئة ونشطة.  	

مجهــزة ومصممــة الســتيعاب التعلــم الــذي ســيحدث )مســاحة أرضيــة مفتوحــة  	
ــات، وأرفــف منخفضــة، وطــاوالت مفتوحــة لمنطقــة العلــوم  فــي منطقــة المكعب

والرياضيــات، ونحــو ذلــك(.

أثنــاء قيــام األطفــال بعمليــات  	 ُمرتبــة ومنظمــة لضمــان الصحــة والســالمة فــي 
إليهــا(. الوصــول  يســهل  أرفــف  )إنــارة مناســبة،  االستكشــاف 

تسهل تنقل األطفال وحركتهم. 	

خالية من الفوضى وعوامل التشتيت. 	

ت 
أدوا

المعلمة:
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وكذلك يتضمن غرفة الصف الدراسي مواد تتصف باآلتي:

مرنة )يمكن استخدامها بعدة طرق(. 	

مناسبة لألطفال في مراحل النمو المختلفة. 	

تشــجع اللعــب أو االســتقصاء )تركــز علــى اهتمامــات األطفــال ومصممــة لتشــجيع  	
التحــري والبحــث( 

متنوعــة لدعــم الممارســة والتجريــب )أدوات متعــددة للرســم والكتابــة، ومجموعــة  	
متنوعــة مــن المكعبــات ومــواد الــّرص والتكويــم، ونحــو ذلــك مــن المــواد(.

مناسبة لحجم الطفل، ومصممة لالستخدام بأيٍد صغيرة. 	

إرشادات المعلمة 
اهتمامــات  تغيــر  مــع  تتغيــر  بيئــات  اليســيرة هــذه إلنشــاء  التخطيــط  اســتخدمي دورة 

األطفــال.

 وهناك أربع خطوات تؤدي للمشاركة والموازنة بين المألوف والجديد. 

قدمي 
مواد جديدة 

من شأنها 
توسيع الفهم 

والمشاركة 
وتوسيع العمل.

اسمحي 
لألطفال 

باالستكشاف 
في أثناء 

مالحظتك 
لهم..

قدمي 
مجموعة 

متنوعة 
من األشياء 

المألوفة في 
جميع أركان 

التعلم.

الحظي عندما 
يتقن األطفال 
العمل ببعض 

المواد.

12	4

موقف افتراضي
نظرة على الفصل

كانــت المعلمــة فاطمــة تراقــب أطفــال فصلهــا فــي أثنــاء لعبهــم فــي مراكــز التعلــم 
المختلفــة، وكانــت قــد أضافــت بعــض المــواد المتنوعــة التــي ترتبــط بموضــوع االســتقصاء 
الحالــي عــن حيوانــات المزرعــة، وكذلــك عرضــت مجموعــة مــن حيوانــات المزرعــة فــي 
منطقــة المكعبــات، وأضافــت بعــض األحجيــات "البــزل" عــن الحيوانــات فــي المنطقــة 
ــات المزرعــة فــي منطقــة القــراءة،  ــا مــن الكتــب عــن حيوان اإلدراكــي. كمــا وضعــت بعًض
ــات فــي منطقــة اللعــب  ــل العمــل التــي يرتديهــا المزارعــون وأقنعــة الحيوان وبعــض مراي
بتدويــن  المعلمــة  وبــدأت  حديًثــا،  المضافــة  المــواد  مــع  األطفــال  اندمــج  اإليهامــي. 

المالحظــات.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ف 
موق

ي
ض

افترا
ت 

شادا
إر

للمعلمــة:
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فــي منطقــة اللعــب اإليهامــي: الحظــت المعلمــة أن بعــض األطفــال يتظاهــرون بأنهــم 
حيوانــات كحيوانــات المزرعــة، بينمــا تظاهــر أطفــال آخــرون بأنهــم المزارعــون. فكيــف يمكــن 
تعزيــز هــذه التجربــة؟ فكــرت فــي إضافــة قفــازات العمــل ليرتديهــا األطفــال، ومــواد مرنــة 

الســتخدامها فــي التظاهــر بإطعــام الحيوانــات. 

فــي المنطقــة اإلدراكــي: الحظــت المعلمة فاطمــة مــدى ســرعة األطفــال فــي إكمــال 
األحاجــي، وكيــف قــل االهتمــام لديهــم بهــذا المنطقــة. فأدركــت أن هنــاك حاجــة إلــى 
إضافــة بعــض األحاجــي األكثــر تعقيــًدا )المزيــد مــن القطــع(. كمــا ســمعت بعــض الحديــث 
فــأرادت  األليفــة.  بالــكالب  مقارنــة  الدجــاج  حجــم  عــن  يتســاءلون  وهــم  األطفــال  مــن 
المقارنــات  هــذه  إلجــراء  لألطفــال  تصلــح  أن  يمكــن  التــي  األفــكار  بعــض  استكشــاف 

والتصنيفــات. 

علــى عكــس الصخــب اللطيــف المصاحــب لضحــك األطفــال ولعبهــم، فــإن "صخــب" 
البيئــة التعليميــة الماديــة )المزدحمــة وغيــر المنظمــة( يــؤدي إلــى تشــتيت األطفال، 
فالبيئــات الصاخبــة تزعــج الصغــار، ممــا يتســبب فــي مقاطعــة أنمــاط التفكيــر لديهــم. ويــؤدي 
إلــى عــدم قــدرة األطفــال علــى العمــل بشــكل مثالــي فــي الفصــل، وتشــمل األمثلــة الصخــب 
البيئــي )أو الضوضــاء الســلبية ألدمغــة األطفــال( المســاحات الزائــدة أو غيــر المســتغلة جيــًدا، 
وأنمــاط حركــة المــرور والتنقــل الســيئة، وقطــع األثــاث الزائدة، وعــدم الكفــاءة والفاعلية في 

 )Duncan 2014(  "توزيع األجهزة والمعدات

الممارسة الثانية

ــى هــذه  ــاء عل ــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبن توظيــف المعلمــات المهني
المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة.

المنهــج  )إطــار  المهنيــات وتوثــق تعلــم وســلوكيات األطفــال   المعلمــات         تالحــظ 
ــاء  ــل األساســي: بن ــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 38-40(.  )الدلي الوطن
وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد وحتــى 

عمــر 6 ســنوات، 2018، 78 – 79(.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

إرشادات للمعلمة 
ــا مــن عمليــة المالحظــة، والتوثيــق القائــم علــى  ُتعــّد عمليــة التوثيــق جــزًءا مهمًّ
المالحظــة يســاعد المعلمــات فــي تحضيــر وتخطيــط الممارســة التربويــة التاليــة 
الخاصــة بتعلــم األطفــال، كمــا تثــري عمليــة التوثيــق الخطــط الدراســية الخاصــة 
بمــا  التنبــؤ  علــى  قــادرات  يصبحــن  المعلمــات  ألن  نظــًرا  الدراســي؛  بالمنهــج 
ســيفعله كل طفــل علــى األغلــب. وفيمــا يلــي بعــض الطرائــق التــي يمكــن مــن 

ــم: ــق التعل خاللهــا توثي

)بعــض  	 وتســمعينه  تشــاهدينه  مــا  لــكل  مكتوبــة  ســجالت  اســتخدمي 
المعلمــات يحملــن دائًمــا دفتــر مالحظات صغيــًرا معهن أو أوراق مالحظات 

الصقــة لتســجيل مشــاهداتهن ومالحظاتهــن علــى الفــور(.

عــززي المالحظــات المكتوبــة بصــور فوتوغرافيــة أو مقاطــع فيديو لتســجيل  	
حــدث مــا أو سلســلة مــن األحــداث. 

ــم فــي:  ــار نهــج التعل يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعي
الدليــل التطبيقــي لمعاييــر التعلــم النمائيــة للعمــر مــن )3( إلــى )6( ســنوات.

أدوات المعلمة
االستفادة القصوى من عملية مالحظة اللعب لدعم معيار ُنُهج التعلم.

اطرحــي علــى نفســك األســئلة األتيــة حــول مالحظاتــك التــي كنــت توثقيــن مــن خاللهــا 
خبــرات اللعــب عنــد األطفــال؛ وستســاعدك اإلجابــات فــي معرفــة كيفيــة إطالــة أمــد 
المشــكالت  حــل  مهــارات  ودعــم  االســتطالع  حــب  وتعزيــز  اللعــب،  فــي  مشــاركتهم 

الجديــد: والتعلــم 

اقرئي المالحظات وراجعيها، ثم اسألي نفسك:

مــا التســاؤالت التــي نشــأت لــديَّ حــول مــا رأيتــه مــن أفعــال األطفــال ومــا ســمعته  	
منهــم؟

مــا أكثــر شــيء أثــار فضــول األطفــال وحــب االســتطالع لديهــم؟ ومــا األســئلة التــي  	
كانــوا يطرحونهــا؟

ما معارف األطفال السابقة؟ 	

ت 
أدوا

المعلمة:
ت 

شادا
إر

للمعلمــة:
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ما التحديات التي واجهتهم؟  	

هل كان هناك أي شيء يجهلونه ومن شأنه مساعدتهم في عملية اللعب؟ 	

ثم اطرحي على نفسك أسئلة تساعدك على التخطيط للخطوات الالحقة: 	

ــدة  	 ــة؟ مــا المــواد الجدي ــة التعليمي ــى البيئ ــي إجراؤهــا عل ــي يمكنن ــرات الت مــا التغيي
التــي يمكننــي إضافتهــا؟

ما الذي يحتاجه األطفال لتوسيع معارفهم السابقة؟ )كتب، صور، أدوات(. 	

ما الدور الذي سأؤديه لدعم المشاركة والتعلم إذا ما شاركتهم اللعب؟ 	

)Pelo, 2006, 52(.

       تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال . )إطــار 
المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(.

أدوات المعلمة
نصائح للتحدث مع األهالي عن اللعب والتعلم.

قــد يقلــق بعــض األهالــي الذيــن كانــوا قــد تقبلــوا فكــرة لعــب الرضــع والفطــم حيــال حاجــة 
األطفــال فــي مرحلــة الروضــة إلــى مزيــد مــن االنخــراط فــي عمليــة التعلــم "األكاديمــي". 
التعلــم  فــي  األطفــال  اللعب يســتمر  خــالل  مــن  أنــه  يعلمــن  الروضــة  ولكــن معلمــات 
والتطــور فــي جميــع المجــاالت، ويخططــن عــن قصــد ألنشــطة تعليميــة قائمــة علــى 
اللعــب. وإليــِك بعــض النصائــح حــول الطرائــق التــي يمكنــِك مــن خاللهــا التحــدث إلــى 

ــة الروضــة: ــة اللعــب فــي مرحل ــي عــن أهمي األهال

استخدمي كلمات تساعد األهالي على فهم اللعب والتعلم والتطور. 	

تحدثي لهم عن أنواع مختلفة من اللعب لزيادة فهمهم لماهية اللعب. 	

أتيحي فرًصا لتحليل الروابط التي بين كل من اللعب والتعلم والتطور. 	

أعطــي األهالــي وقًتــا لمراقبــة اللعــب والمشــاركة فيــه والتأمــل فــي عمليتــي التعلــم  	
والتطور.

اعرضــي صــوًرا ألطفــال يلعبــون ويتعلمــون - داخــل غرفــة الصــف وخارجــه- مــع وضــع  	
شــروحات يســيرة عليهــا توضــح مــا يتعلمــه األطفــال.

اســتخدمي النشــرات اإلعالميــة أو المدونــات لترســيخ ارتبــاط األنشــطة التــي يتــم  	
تقديمهــا فــي األركان التعليميــة بعمليــة التعلــم.

ت 
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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تحدثي عن اللعب والتعلم، وال تشعري بالحرج من ذلك، تدربي مع زميالتك. 	

اشــرحي مــواد اللعــب الرئيســة الموجــودة فــي الروضــة لديكــم، وكيفيــة اســتخدامها  	
فــي المنــزل.

ثــم  	 التســجيل،  أثنــاء مرحلــة  أخــرى فــي  زودي األهالــي بكتــب ومقــاالت ومــوارد 
المنزليــة. والزيــارات  األهالــي  اجتماعــات  فــي  المزيــد منهــا  شــاركي 

)Bongiorno, 2018(.

ــا.  )إطــار المنهــج الوطنــي         توظيــف المعلمــات المهنيــات للممارســات المالئمــة نمائيًّ
لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 39(. 

أدوات المعلمة
الممارسات المالئمة نمائيًا لدعم معيار نهج التعلم

ا اممارسات تربوية نمائيًّ ممارسات تربوية غير مالئمة نمائيًّ

تخطــط المعلمــات باســتمرار لخبــرات التعلــم  	
لالهتمــام  مثيــرة  األطفــال  يجدهــا  التــي 
للغايــة،  ومريحــة  فيهــا  للمشــاركة  ومحفــزة 
بــه  يتمتــع  مــا  يدمنطقــة  ألنهــن  وذلــك 
فــي  ورغبــة  طبيعــي  فضــول  مــن  األطفــال 
جديــدة. مهــارات  واكتســاب  عالمهــم  فهــم 

اللفظــي  	 التشــجيع  المعلمــات  تســتخدم 
يفعلــه  بمــا  صلــة  ولهــا  صحيحــة  بطــرق 
الطفــل، كمــا تقــدر المعلمــات عمــل الطفــل 
اإلدالء  خــالل  مــن  جهــود  مــن  يبذلــه  ومــا 
بتعليقــات محــددة وموضوعيــة مثــل: ”لقــد 
وضعــت الكثيــر مــن التفاصيــل فــي رســمتك“، 
وكقولهــن: ”أرى أنــك رســمت أختــك وجعلتهــا 

أخيــك“. أكبــر مــن  تبــدو 

معظــم خبــرات غرفــة الصــف الدراســي إمــا أنهــا غيــر مثيــرة  	
لالهتمــام، أو ال تتضمــن تحديــات، أو تكــون صعبــة ومحبطــة 

ا فُتضعــف الدافــع الداخلــي للتعلــم عنــد األطفــال. جــدًّ

تعتمــد المعلمــات علــى المكافــآت الظاهريــة كثيــًرا )مثــل:  	
الملصقــات أو غيرهــا( وذلــك لتحفيــز األطفــال، أو يعاقبــن 

األطفــال علــى تقصيرهــم وأخطائهــم. 

تســتخدم المعلمــات غالًبــا عبــارات غيــر محــددة )”يــا لهــا مــن  	
صــورة جميلــة“ أو ”أنــت ولــد جيــد(؛ فتكون هــذه المالحظات 
غيــر نافعــة أو ال تحفــز الطفــل، وقــد يركــز األطفــال نتيجــة 
لذلــك علــى إرضــاء المعلمــة بــداًل عــن تجربــة التعلــم نفســها.

أو  	 ســلبية  تعليقــات  غالًبــا  المعلمــات  تتضمــن مالحظــات 
لألخطــاء. تصحيًحــا 

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي: الدليــل التطبيقــي 
لمعاييــر التعلــم النمائيــة للعمــر مــن )3( إلــى )6( ســنوات. 

إرشادات للمعلمة
قــد يســاعد اســتخدام المكافــآت مــع األطفــال فــي بعــض الحــاالت لفتــرة محــدودة 
: مــع األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أو مــن ذوي الســلوكيات الصعبــة(.  )مثــاًلً
ــَم هــؤالء األطفــال بعــض مهــارات االعتمــاد علــى النفــس األساســية أو المهــارات  وإن تعلُّ
إلــى أن يتقبلهــم أقرانهــم بشــكل أكبــر، ويزيــد مــن  االجتماعيــة يؤتــي ثمــاره، ويــؤدي 
مشــاركتهم  بفاعليــة أكبــر فــي المواقــف التــي تتطلــب منهــم العمــل ضمــن مجموعــات 
 )Copple et al., 2013(.

ت 
أدوا

المعلمة:
ت 

شادا
إر

للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.

       تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي 
معنــى وتوفيــر فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن 

الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

أداة المعلمة
المثابرة وحل المشكالت في مرحلة الروضة:

التمكــن يتطلــب المثابــرة، أي االســتمرار فــي فعــل أو محاولــة القيــام بشــيء صعــب، 
"الدافــع  الصعبــة  المهــام  علــى  للتغلــب  المثابــرة  أو  الرغبــة  هــذه  الباحثــون  وُيســمي 
ــا فــي تعلــم األطفــال ونجاحهــم فــي المدرســة  للتمكــن"، ويلعــب هــذا الدافــع دوًرا مهمًّ
فــي وقــت الحــق، وفيمــا يلــي خمــس اســتراتيجيات يمكنــِك اســتخدامها لدعــم دافــع 

التمكــن لــدى األطفــال:

 وفــري أنواًعــا مختلفــة مــن األنشــطة الصعبــة، مثــل: ألعــاب الرياضيــات التــي لهــا أكثــر . 1
مــن طريقــة واحــدة لحــل المســألة.

ادعمــي اســتقاللية األطفــال ودعيهــم يتخــذون قراراتهــم الخاصــة فــي األنشــطة أو . 2
فــي أثنــاء اللعــب.

حاولــي مقاومــة رغبتــك الملحــة فــي حــل المشــكلة، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى فقــدان . 3
إحســاس األطفــال بالثقــة وقدرتهــم علــى حــل المشــكالت.

 قدمــي توجيًهــا لطيًفــا عندمــا يظهــر اإلحبــاط علــى األطفــال، مثــاًل: احملــي األحجيــة . 4
ــا. "البــزل" وثبتيهــا بينمــا يحــاول الطفــل تركيبهــا، أو امنحيــه وقًتــا إضافيًّ

المشــكالت، . 5 حــل  فــي  األطفــال  علــى  الثنــاء  خــالل  مــن  إيجابيــة  تعليقــات  علقــي 
.)Young & Reed, 2018( المحاولــة  فــي  االســتمرار  علــى  وشــجعيهم 

ت 
أدوا

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/oct2017/mastery-motivation-persistence-and-problem
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 إرشادات للمعلمة
نحــن نعلــم أن األطفــال الذيــن لــم يتــم إعطاؤهــم أنشــطة فيهــا تحــٍد أو الذيــن يتلقــون 
ردود فعــل ســلبية أو قاســية مــن الكبــار يقــل الدافــع لديهــم للتمكــن أكثــر مــن غيرهــم، و 
كذلــك األطفــال الذيــن يتــم الثنــاء عليــه الذيــن يتــم الثنــاء عليهــم بالقــول مثــاًل: "أنــت ذكــي 
ا"، واألطفــال الذيــن تتحكــم بهــم بيئتهــم أكثــر ممــا ينبغــي، إن تقديــر المعلميــن لجهــود  جــدًّ
األطفــال يعلمهــم أن العمــل الجــاد والمثابــرة ســلوك إيجابــي. وكلمــا كبــر الطفــل ســيواجه 
مشــكالت أكثــر صعوبــة؛ فلذلــك يجــب أن يــدرك أنــه ال بــد مــن المعانــاة- فإنهــا جــزء مــن 

 .)Young & Reed, 2018( "عمليــة التعلــم

        مــن الممارســات المهمــة التــي تقــوم بهــا معلمــات الروضــة العمــل علــى تعميــق 
خــالل  مــن  التطبيــق وذلــك  المنهــج ومهــارات  فــي  التعليميــة  الخطــط  محتويــات 
اســتخدام موضوعــات االســتقصاء العلمــي لزيــادة المعرفــة ودعــم تطويــر نهــج تعلــم 
الطفولــة  إطــار منهــاج  لتطبيــق  التعلــم  بنــاء وحــدات  )الدليــل األساســي:  إيجابيــة. 

المبكــرة لألطفــال مــن الــوالدة وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 71-68(.

إرشادات للمعلمة 
هل تبحثين عن مواضيع االستقصاء بناء على اهتمامات وأسئلة األطفال؟

نفــذي فكــرة "لوحــة جداريــة للتســاؤالت" فــي فصلــك الدراســي، بحيــث يمكنــِك تدويــن 
األســئلة واالهتمامــات التــي يطورهــا األطفــال بنــاًء علــى االكتشــافات الجديــدة فــي 
بيئتهــم، فمثــاًل :يحكــي طفــل فــي الصــف عــن نزهــة مــع أســرته إلــى مزرعــة بهــا حيوانــات 
ــًرا لكتابــة مثــل هــذه  فيهتــم األطفــال بروايتــه ويتســاءلوا عــن مــا شــاهده. خصصــي دفت

االهتمامــات، واطلبــي مــن األطفــال اإلســهام باالقتراحــات أو الرســوم التوضيحيــة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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موقف افتراضي
اصطحبــت المعلمــة فاطمــة فصــل الروضــة فــي زيــارة ميدانيــة إلــى مزرعــة قريبــة، حيــث 
علــى جميــع  الحيوانــات  وعرفتهــم  حــول حظائــر  فــي جولــة  المــزارع األطفــال  صحــب 
الحيوانــات فــي المزرعــة، وراحــت المعلمــة تلتقــط بعًضــا مــن الصــور للمزرعــة والحيوانــات، 
وجهــزت كتيًبــا للذكريــات جمعــت فيــه تلــك الصــور، وخــالل الحلقــة الصباحيــة، عرضــت 
أعجبتهــم  التــي  األشــياء  أكثــر  عــن  مناقشــة  فــي  وأشــركتهم  األطفــال  علــى  الكتيــب 
ثــم ســجلت المعلمــة جميــع أســئلتهم  التــي لديهــم حيالهــا،  المزرعــة، واألســئلة  فــي 

وتعليقاتهــم، وقــررت تقديــم موضــوع اســتقصاء يركــز علــى حيوانــات المزرعــة.

المزرعــة  علــى حيوانــات  تركــز  لتطويــر خطــة  اآلتيــة  االســتراتيجيات  اســتخدمت  وأيًضــا 
العلمــي. لالســتقصاء  موضوًعــا  بوصفــه 

الخطــوة األولــى اســتعرضت قائمــة تضــم أســئلة وتعليقــات األطفــال، واســتخدمت 
نمــوذج خريطــة الموضــوع للبــدء فــي تحديــد جميــع مجــاالت االســتقصاء الممكنــة التــي 
يمكــن التطــرق  إليهــا بوصفهــا جــزًءا مــن دراســة حيوانــات المزرعــة.  )الدليــل األساســي: 
بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن الميــالد وحتــى 

عمــر  6 ســنوات، 2018، 71-68(.

خريطة الموضوع : حيوانات المزرعة

الحيوانات

مصادر 
الطعام

ما الذي 
تفعله 

الحيوانات

الحركةاألصوات
ما يغطي 

الجسم

أعضاء الجسم 
والوظائف

الحيوانات 
البرية

فئات 
الحيوانات 
وتصنيفها

بيوت 
الحيوانات

الحيوانت 
األليفة

حيوانت 
المزرعة

الحيونات 
المدللة

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ف 
موق

ي
ض

افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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وعندمــا شــرعت المعلمــة بتخطيــط األنشــطة وخبــرات التعلــم المرتبطــة بالموضــوع، 
فهمــت كيــف يمكــن لتلــك األنشــطة أن تدعــم نهــج التعلــم عنــد األطفــال. 

الخطــوة الثانيــة أخــذت المعلمــة تفكــر فــي بيئــة غرفــة الصــف الدراســية وكيفيــة 
دعــم معيــار نهــج التعلــم فــي جميــع أركان التعلــم كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي:

إرشادات للمعلمة
يمكــن دعــم نهــج التعلــم عنــد األطفــال بأفضــل الطرائــق فــي جميــع أركان التعلــم مــن 
خــالل توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن المــواد المتعــددة االســتخدامات التــي تشــجع علــى 

ــداع االستكشــاف والتحــري والبحــث وحــل المشــكالت واإلب

البيئة التعليمية 

منطقــة الفــن واإلدراك الحســي: فــي هــذا المنطقــة يجــب توفيــر حامــل أدوات  	
الرســم وألــوان متنوعــة؛ ومجموعــة متنوعــة مــن المــواد المتعــددة االســتخدامات 
للكــوالج، أو لصنــع األقنعــة أو أدوات ثالثيــة األبعــاد للبنــاء مثــل كــرات القطــن، 
قصاصــات مــن الــورق واألقمشــة، خيــوط صوفيــة، وخيــوط عاديــة، مجموعــة مــن 
تلويــن  أقــالم  غــراء،  مقــص،  وغيرهــا؛  ريــش،  خيــوط مفتولــة،  العصيــر،  مصاصــات 

وأقــالم رصــاص، أوراق مختلفــة الحجــم للرســم. 

منطقــة القــراءة والكتابــة واالســتماع: توفيــر الكتــب الخياليــة وغيــر الخياليــة عــن  	
حيوانــات المزرعــة والحيوانــات األليفــة، وكتــب مصــورة تحتــوي علــى كلمــات يســيرة؛ 

ــات. وأناشــيد وقصــص مســجلة عــن الحيوان

المزرعــة،  	 فــي  والمبانــي  للمناطــق  توضيحيــة  رســوم  توفيــر  المكعبــات:  منطقــة 
وحيوانــات أليفــة صغيــرة، ومســتلزمات أخــرى  مثــل: ألعــاب علــى شــكل محــراث 

وشــاحنة. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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منطقــة اللعــب الدرامــي: تكــون المزرعــة هــي الفكــرة الرئيســة مــع توفيــر مســتلزمات  	
التمثيل.

منطقــة الطبيعــة والعلــوم: توفيــر حيوانــات أليفــة حيــة فــي غرفــة الصــف )إذا كان  	
ذلــك مناســًبا(، وتوفيــر ورق وأقــالم رصــاص لألطفال للمالحظــة والتدوين )لألطفال 
ا فــي مرحلــة الروضــة(؛ وتوفيــر ألعــاب ونمــاذج لحيوانــات المزرعــة الصغيــرة  األكبــر ســنًّ

ومســتلزمات أخــرى إلنشــاء مزرعــة فــي حــوض الرمــل.

 منطقــة األشــغال اليدويــة: توفيــر أحــاٍج "بــزل" ســهلة عــن الحيوانــات، ومكعبــات  	
صغيــرة، وبطاقــات مصــورة للحيوانــات لفرزهــا ومطابقتهــا. 

الخطــوة الثالثــة هنــا بــدأت المعلمــة تفكــر فــي الجــدول اليومــي لألطفــال، وأخــذت 
ــرات الجــدول. ــة طــوال فت ــق فــرص تعليمي تبحــث عــن طــرق لخل

الجدول اليومي

دعم معيار ُنُهج التعلمالروتين اليومي

إعــداد مجموعــة مــن صــور الحيوانــات وكتــب عــن حيوانــات المزرعــة ودعــوة  	وقت الوصول.
األطفــال الستكشــافها بعــد دخولهــم غرفــة الصــف )منطقــة االكتشــاف(.

ــًرا بنمــاذج مصغــرة للحيوانــات )صــور للحيوانــات  	الحلقة الصباحية. املئــي كيًســا أو صندوًقــا صغي
علــى بطاقــات أو حيوانــات مزرعــة بالســتيكية صغيــرة(، ثــم ادعــي أحــد األطفــال 
الختيــار عنصــر مــن الكيــس أو الصنــدوق، ثــم يناقــش األطفــال مــا يعرفونــه 
عــن هــذا الحيــوان ومــا يجــول فــي ذهنهــم عنــه، كــرري هــذه العمليــة عــدة 
مــرات حتــى ينتهــي األطفــال مــن اختيــار جميــع مــا فــي الكيــس أو الصنــدوق 
ومناقشــتها. انقلــي الصنــدوق والحيوانــات إلــى طاولــة )محطــة التحــري( بعــد 
الحلقــة الصباحيــة، واســمحي لألطفــال باستكشــاف الحيوانــات والتحــدث عنهــا 
ــد حــول مــا يعرفــه  ــة، الحظــي بهــدوء ووثقــي المناقشــات لمعرفــة المزي بحري
األطفــال مــن قبــل، والتعــرف علــى مــا يطــرأ مــن اهتمامــات وأســئلة لديهــم.
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دعم معيار ُنُهج التعلمالروتين اليومي

مراكز التعلم وأنشطة 
المجموعات الصغيرة.

منطقــة القــراءة: يجــب أن يحتــوي هــذا المنطقــة علــى كتــب خياليــة وغيــر خياليــة  	
وصــور حيوانات، )المشــاركة والمثابــرة واالنتباه(.

مســاكن  	 بنــاء  أو  مزرعــة  إلنشــاء  مســتلزمات  وفــري  المكعبــات:  منطقــة 
المشــكالت(. وحــل  والمبــادرة  )اإلبــداع  الحيوانــات، 

الحيوانــات  	 وبيــوت  لمســاكن  صــوًرا  وفــري  والعلــوم:  الطبيعــة  منطقــة 
ومجموعــة مــن المــواد الطبيعيــة المتعــددة االســتخدامات، ثــم وجهــي دعــوة 
لرســم  لألطفــال  وأقالًمــا  ورًقــا  أضيفــي  للحيوانــات،  منــازل  لبنــاء  لألطفــال 

والمبــادرة(. والمشــاركة  المشــكالت  )حــل  المســاكن،  مخططــات 

منطقــة الفنيــة: وفــري مجموعــة متنوعــة مــن المــواد المتعددة االســتخدامات   	
مثــل: الصلصــال ومــواد الرســم لألطفــال الســتخدامها فــي تشــكيل الحيوانــات 
)اإلبــداع والمشــاركة(.وفري أمثلــة ومــواد لصنــع أقنعــة الحيوانــات )اإلبــداع 

والمبــادرة وحــل المشــكالت(.

منطقــة اللعــب الدرامــي: أنشــئي مزرعــة. اعملــي مــع األطفــال لوضــع خطــة  	
ــك )االســتدالل  ــى األطفــال، ونحــو ذل ــع األدوار عل لســيناريو المســرحية، وتوزي

الصغــرى:  والمبادرة(.المجموعــات  والمشــاركة 

اطلبــي مــن األطفــال تأليــف قصــص عــن الحيوانــات )مزيــج مــن الكتابة والرســوم  	
التوضيحيــة(، وأمــا األطفــال الذيــن بــدؤوا لتوهــم فــي تطويــر مهــارات الكتابــة 
)المشــاركة  توضيحيــة،  رســوم  إضافــة  مــع  معلمتهــم  علــى  قصــة  فيملــون 

والمثابــرة واإلبــداع(.

نظمي لعبة لفرز صور الحيوانات – األليفة والبرية. 	

وقت الخروج للساحة 
الخارجية.

الرمــل  	 حــوض  فــي  األخــرى  والمســتلزمات  البالســتيكية  الحيوانــات  ضعــي 
والمبــادرة(. )اإلبــداع  الخــارج  إلــى  المكعبــات  مــن منطقــة  األنشــطة  لتوســيع 

إنشــاء لوحــة جداريــة للمزرعــة: ضعــي ورقــة طويلــة فارغــة علــى طــول الجــدار، ثــم  	
وفــري مجموعــة متنوعــة مــن األلــوان والفــرش )المثابــرة وحل المشــكالت(.

المزرعــة،  	وقت تناول الطعام. عليــه حيوانــات  تتغــذى  مــا  حــول  فــي مناقشــة  األطفــال  أشــركي 
)التركيــز  الحيوانــات وطعــام اإلنســان  بيــن طعــام  التشــابه واالختــالف  وعــن 

واالســتدالل(. 

وقت القراءة لألطفال 
والحلقة الختامية.

ــات واحرصــي علــى إشــراك األطفــال فــي المناقشــة،  	 ــا عــن الحيوان ــي كتاًب اقرئ
ــا  واطرحــي أســئلة حــول أحــداث القصــة )االنتبــاه(؛ ثــم نظمــي نشــاًطا جماعيًّ
لروايــة قصــة بالتدريــج. ”كان يــا مــا كان، كانــت هنــاك مزرعــة جميلــة خــارج )مدينــة 
الريــاض أو جــدة، ....(. وكانــت هــذه المزرعــة موطًنــا للعديــد مــن الحيوانــات، 
وكان لــكل حيــوان وظيفــة يقــوم بهــا، )يســمي كل طفــل حيواًنــا، ويتحدثــون عــن 

كيفيــة قضــاء هــذه الحيوانــات ليومهــا فــي المزرعــة(. 

ــوه  	وقت االنصراف. ــد مغــادرة األطفــال، اطرحــي أســئلة تســاعدهم علــى التأمــل فيمــا فعل عن
طــوال اليــوم: ”مــا أكثــر شــيء اســتمتعت بــه اليــوم؟“ ” يــا تــرى مــاذا يمكننــا أن 

نفعــل غــًدا؟“ )المبــادرة والمشــاركة(.

اطرحي أسئلة مفتوحة، وأخرى لتدعيم التعليم لزيادة مشاركة األطفال. 	خالل اليوم.

الحظــي لعــب األطفــال لتحديــد الفــرص التــي يمكــن االســتفادة منهــا وفًقــا  	
الهتماماتهــم.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )2( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي: دليــل 
الدليــل التطبيقــي لمعاييــر التعلــم النمائيــة للعمــر مــن )3( إلــى )6( ســنوات. 

إرشادات للمعلمة

السؤال: ما هي التحري؟

الجواب: منطقة التحري هي مكان في الصف الدراسي توضع فيه المواد والمعروضات 
التي يمكن تغييرها لحّث األطفال على استكشاف المواد والموارد دون تقييد وبصورة 
بسهولة  تحريكها  لألطفال  يمكن  طويلة  منخفضة  طاولة  فيها  وتستخدم  عملية، 
الستخدام المواد وتعد هذه المحطات مكاًنا جيًدا لألطفال ليطوروا عدًدا من مهارات 
عندما  يحدث  ما  وإليِك  بالمواد".  "بالعبث  يسمى  ما  ممارسة  التعلم من خالل  ونهج 

"يعبث األطفال بالمواد"
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المرحلة األولى: استكشاف 
األفكار أو المواد. يستكشف 

األطفال في هذه المرحلة 
مواد متعددة االستخدامات 

ومتاحة للتفسير الفردي، 
ويقتصر دور المعلمة على 

المالحظة واالستماع.

المرحلة الثانية: بناء 
المعنى. في هذه المرحلة 

يقوم األطفال بتحديد 
وتفسير وتعريف األفكار 

أو المواد بمساعدة 
المالحظات التي تدلي بها 

المعلمة واألسئلة الدقيقة 
التي تطرحها عليهم لتعميق 

وتوسيع عمليات التحري 
والبحث، )قد يستكشف 

الطفل احتماالت متعددة 
في هذه المرحلة(.

المرحلة الثالثة: 
التساؤل. في المرحلة 
الثالثة يتبادل األطفال 
مع معلماتهم األفكار 

ويتأملون في أنشطتهم.

توضــح هــذه الــدورة المدفوعــة بدافــع الفضــول الطبيعــي عنــد األطفــال مــدى 
أهميــة التفكيــر اإلبداعــي واالستكشــاف المفتــوح لعمليــة التعلــم.

 )Isbell & Yoshizawa, 2016(.

الخطــوة الرابعــة: وأخيــًرا أصبحــت المعلمــة تراجــع معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة، وأخذت 
ــار  تتأمــل فــي تفاعالتهــا اليوميــة مــع األطفــال، وكيــف لهــذه التفاعــالت أن تدعــم معي

ــا.  ُنُهــج التعلــم إيجابيًّ

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
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تطبيق المعايير النمائية معيار نهج التعلم

1,0حب االستطالع والمبادرة

دور المعلمة المؤشر: 4 سنواتدور المعلمة المؤشر: 	 سنوات

باستخدام حواسهم 
الستكشاف البيئة.

ضعي حيوانات صغيرة 
بالستيكية في حقيبة 

قماشية، واطلبي 
من األطفال تخمين 

نوع الحيوان من خالل 
اللمس. )وفري صوًرا 
للحيوانات لمساعدة 

األطفال على التخمين(.

بإظهار حماس واهتمام 
باستكشاف البيئة 

المحيطة والمشاركة 
في األنشطة.

الحظي األطفال كالًّ 
على حدة؛ لتتعرفي 

أكثر على اهتماماتهم 
بالحيوانات، وخططي 
ألنشطة تعمق تلك 
االهتمامات، ادفعي 

األطفال نحو االهتمام 
بالمزرعة في مركز 

اللعب اإليهامي.

بالمشاركة في أنشطة 
جديدة من األلعاب؛ 
وتشمل على تقليد 

األقران والكبار.

أضيفي بعض 
مستلزمات التمثيل 

التي تتعلق بموضوع 
المزرعة في منطقة 

اللعب الدرامي 
لمساعدة األطفال على 

أداء دور المزارع، مثاًل: 
يمكنك إضافة )مالبس 

وأدوات وغيرها(.

باختيار المشاركة في 
تجارب جديدة متنوعة 

ومألوفة لهم.

تأكدي من توفر 
األنشطة والمواد خالل 

وقت االختيار، ونوعي 
بين المألوف والجديد 

منها.

بتجريب مهارات جديدة 
بطرق جديدة ومتنوعة.

أضيفي مجموعة 
متنوعة من المكعبات 

والساللم الخاصة 
بالحيوانات لألطفال 

ليجربوا بناء حظيرة 
بطرق عدة، مع إضافة 

نماذج مباٍن وزرائب 
للحيوانات.

باختيار المواد 
المستخدمة في 

األنشطة واتخاذ قرار 
بشأنها.

وفري أنواًعا عديدة 
من المواد والمصادر 

التي تتعلق بالحيوانات 
وضعيها في جميع 
األركان التعليمية؛ 

ليكون هناك المزيد من 
االختيارات.

يظهر الطفل االهتمام 
باألشخاص واألشياء 

واألحداث.

راقبي واستمعي 
إلى أسئلة األطفال 

)فلديهم الكثير منها( 
بعد االنتهاء من قراءة 
كتاب أو تقديم نشاط 

جديد، فسيساعدك 
ذلك على معرفة 

كيفية تخطيط 
األنشطة .

QRفيديو
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2,0 االنتباه والمشاركة والمثابرة

دور المعلمة الُمؤشر: 4 سنواتدور المعلمة: المؤشر: 	 سنوات

بتركيز انتباههم في 
األنشطة لفترات زمنية 

أطول؛ على الرغم 
من سهولة تشتيت 

انتباههم.

أحضري مواد وخططي 
ألنشطة تساعد 

األطفال على االندماج 
لوقت قصير، ثم 

انتقلي لنشاط آخر 
)مثاًل: أحجيات حيوانات 
بسيطة، بعض األناشيد 

الجماعية وغير ذلك(.

باالستمرار في نشاط 
ما لفترة زمنية طويلة 

وتجاهل المشتتات 
المحتملة.

امنحي األطفال وقًتا 
كافًيا في األنشطة  
مثل: االطالع على 
كتب عن الحيوانات 
والمزرعة، واللعب 
بأحجيات متعددة 

القطع.

بالمشاركة بحماس في 
األنشطة وإكمالها؛ 

وأيًضا بمشاركة 
إنجازاتهم مع اآلخرين.

عندما ينهي األطفال 
مشاريعهم علقي 

عليها بتعليقات محددة 
تتطرق لذكر جهودهم 

وما نتج عن هذه 
المشاريع.

بالعمل إلنهاء 
مهمة ما على الرغم 

من الصعوبات 
والمقاطعات.

اجلسي مع األطفال 
الذين يواجهون 

صعوبات في إكمال 
مهمة ما، وادعمي 

مشاركتهم من خالل 
التعليق عليها وطرح 

األسئلة المفتوحة.

بطلب المساعدة من 
الكبار إلكمال مهمة 

صعبة.

كوني بالقرب من 
األطفال في أثناء 

عملهم على مهمة 
جديدة؛ وذلك ليشعروا 

بقربك ووجودك إذا 
ما احتاجوا للمساعدة. 

ويمكنك أيًضا تقديم 
بعض االقتراحات، ولكن 

دعي األطفال يتولون 
مهمة إيجاد الحل.

بالبحث عن المساعدة 
وقبولها من اآلخرين 

وقت الحاجة.

كوني قدوة لألطفال 
واطرحي أسئلة تطلبين 

من خاللها المساعدة 
عندما تواجهين 

مشكلة ما، فذلك 
يجعل األطفال يدركون 

أنه ال بأس من طلب 
المساعدة.
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0,	 المنطق واالستدالل وحل المشكالت

دور المعلمة المؤشر: 4 سنواتدور المعلمةالمؤشر: 	 سنوات

بمعرفة بعض 
المشكالت وتجربة 

بعض االستراتيجيات 
لحلها؛ ومن ضمنها 
طلب المساعدة أو 

معلومات من شخص 
كبير.

دعي األطفال يحاولون 
حل المشكالت 

بمفردهم وقدمي 
اقتراحات إذا طلبوا 

منك ذلك. 

بمعرفة المشكالت 
ومحاولة حلها 

باستقاللية باستخدام 
استراتيجية واحدة أو 

أكثر.

وفري المواد واأللعاب 
التي يمكن استخدامها 

بطرق متنوعة؛ لتعزيز 
القدرة على حل 

المشكالت.

باستخدام استراتيجية 
المحاولة والخطأ لحل 
المشكالت البسيطة.

وفري عدًدا من 
األدوات والمصادر 

لحل المشكالت على 
سبيل المثال منحدرات 
خشبية طويلة، وأنابيب 

من الورق المقوى، 
ومجموعة متنوعة من 
المكعبات لبناء ساللم 
الحيوانات في منطقة 

المكعبات، بحيث 
يمكن لألطفال تجربة 
استراتيجيات مختلفة.

بتعديل بعض أفعالهم 
بناء على خبرات 
ومعارف سابقة.

شجعي األطفال على 
استخدام معرفتهم 
السابقة عند العمل 

في مهام مماثلة 
كأن تقولي مثاًل: 

”هل يمكنك أن تتذكر 
ما فعلته في المرة 
األخيرة التي حاولت 

فيها حمل المياه إلى 
طاولة الرمل لصنع 

تلك البركة لمزرعتك؟ 
ما األداة التي 

استخدمتها؟

باالستدالل على 
العالقات بين الظواهر 
الطبيعية، مثل: ذبول 
الزهرة، لعدم حصولها 

على الماء الكافي.

الفتي انتباه األطفال 
إلى السبب والنتيجة 

لمساعدتهم على 
الربط بين التجارب. 

فعلى سبيل المثال 
عند قراءة قصة عن 

حيوانات المزرعة في 
فصل الشتاء تحدثي 

عن سبب قدرتهم 
على البقاء في الخارج 

في حين ال يستطيع 
األطفال البقاء خارًجا.

إرشادات للمعلمة 

 امنحي األطفال متسًعا من الوقت والمكان للعب. 	

دعــي األطفــال يحاولــون حــل المشــكالت بأنفســهم قبــل أن تتدخلــي للمســاعدة  	
وانتظــري حتــى يطلــب األطفــال المســاعدة قبــل تقديمهــا قــدر اإلمــكان.

عندمــا ُيظهــر األطفــال اهتماًمــا بلعبــة أو نشــاط جديــٍد، قدمــي لهــم طرًقــا مختلفــة  	
للعــب بهــا وكيفيــة اســتخدام مــواد مختلفــة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر..

)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-39(. 

مصادر المعلمة 
يقدم هذا المقال بعنوان: "االستعداد المدرسي للرضع والفطم؟ حقًا؟ نعم!"

المقتبــس مــن مجلــة األطفــال الفطــم نظــرة عامــة علــى تطــور الوظائــف التنفيذيــة لــدى 
األطفــال الصغــار، ويعــرض قائمــة مــن األلعــاب واألنشــطة لدعــم التركيــز وضبــط الــذات 
لديهــم- وتعــد هاتــان المهارتــان "أداتيــن ذهنيتيــن" مهمتيــن لدعــم نهــج التعلــم. وقــد 
أشــار المقــال إلــى بعــض االســتراتيجيات التــي يمكــن للمعلمــة االســتفادة منهــا نــورد منهــا 

اآلتــي:

االستفادة من اهتمامات األطفال والبناء عليها. 	

لعب ألعاب بقوانين ثابتة وألعاب بقوانين متغيرة. 	

لعب ألعاب تتطلب االنتباه الشديد من األطفال. 	

قراءة قصص بأساليب تشّد األطفال وتجعلهم ينصتون لها.  	

وفيما يلي بعض المقتطفات من المقالة: 

فكــري فــي آخــر مــرة كنــِت تحاوليــن فيهــا أن تركــزي ولكــن كان هنــاك ضجيــج وتشــتيت، 
فكيــف تصرفــِت؟ هــل اســتطعِت التركيــز؟ هــل كنــِت قــادرة علــى تذكــر مــا كنــِت تريديــن 
قولــه أو فعلــه؟ إذا كنــا نعانــي لنركــز فــي مثــل هــذه المواقــف فكيــف باألطفــال الذيــن 
ندرســهم؟ ففــي عالمنــا الملــيء بالمعلومــات يحتــاج األطفــال إلــى تعلــم مهــارة التركيــز 
وضبــط الــذات ليحققــوا أهدافهــم، وهــذه المهــارة هــي مهــارة أساســية بالنســبة لجميــع 

المهــارات األخــرى وتتضمــن القــدرات اآلتيــة:

التركيز:

التركيــز هــو أكثــر مــن كونــه إعــارة لالهتمــام، فالتركيز الحقيقي يجعلــك متيقظة ومندمجة 
وقــادرة علــى توجيــه انتباهــك والتحكــم فيه بالرغم من المشــتتات.

ويستخدم األطفال قدرتهم على التركيز في الحاالت اآلتية:

صادر 
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
http://bpsearlychildhood.weebly.com/uploads/1/0/1/3/10131776/self_regulation_deb_leong.pdf
http://bpsearlychildhood.weebly.com/uploads/1/0/1/3/10131776/self_regulation_deb_leong.pdf
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عندما يلعبون ألعاًبا تتطلب االهتمام بالتفاصيل مثل: لعبة )أنا المحقق(. 	

وعندما يقومون ببعض األنشطة مثل: ارتداء جواربهم وأحذيتهم أو مالبسهم. 	

أو عندما يستخدمون المقصات وفرش الطالء ومواد أخرى في األنشطة الفنية. 	

الذاكرة العاملة:

تتضمــن الذاكــرة العاملــة االحتفــاظ بالمعلومــات فــي الذهــن، وأيًضــا اســتخدام تلــك 
المعلومــات لربــط مــا نعرفــه مســبًقا بالتجــارب واألفــكار الجديــدة.

ويستخدم األطفال الذاكرة العاملة في الحاالت اآلتية:

المشاركة في ترديد أغنية مألوفة عند سماعها. 	

تذكر تفاصيل الجدول اليومي واتباعه. 	

التنبؤ بما سيحدث الحًقا في قصة ما. 	

المرونة اإلدراكية:

نســتخدم المرونــة اإلدراكيــة حيــن نحــول تركيزنــا مــن موقــف إلــى آخــر، وحيــن نتبــع قواعــد 
جديــدة أو حيــن نعــدل أولوياتنــا بتغيــر األشــياء حولنــا.

وتتجلى مرونة التفكير عند األطفال عندما يقومون باآلتي:

عندما يلعبون أدواًرا متنوعة في أثناء اللعب اإليهامي. 	

وعندما يتكيفون مع عمليات االنتقال بين األنشطة خالل اليوم. 	

وعندمــا يلعبــون ألعاًبــا يمارســون فيهــا أفعــااًل متضــادة كالرقــص ببــطء علــى ألحــان  	
متســارعة والعكــس.

الرقابة المثبطة:     

يناســب  المناســبة، والتصــرف بمــا  بالدوافــع، والتلفــظ باأللفــاظ  التحكــم  التــي تعنــي 
الموقــف.

ويتجلى ذلك عندما يقوم األطفال باآلتي:

عندما ينتظرون دورهم للحديث في أثناء وقت الحلقة. 	
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أو عندما يبنون بالمكعبات بعد انهيار المجسم الذي بنوه مسبًقا. 	

أو عندمــا يلعبــون ألعاًبــا تتضمــن التوقــف والذهــاب فــي اتجاهــات معينــة مثــل: لعبــة  	
)الضــوء األحمــر والضــوء األخضر(.

)Petersen, 2012(.

 

 لحظة تأمل

وتحســين  	 لممارســة  اســتخدامها  يمكنــك  التــي  االســتراتيجيات  هــي  مــا 
النفــس؟ فــي  والتحكــم  التركيــز 

خــذ وقتــِك فــي التفكيــر فــي دور هــذه المهــارة فــي حياتــك وأهميتهــا فــي  	
حيــاة األطفــال؟
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تطبيــق معيــار ُنُهــج التعلــم لمرحلــة أطفــال الروضــة )مــن 4 – 6 
ســنوات( .

تــدرك معلمــات مرحلــة الروضــة أنــه باإلمــكان تعزيــز نهــج واســتراتيجيات التعلــم 
ــدى األطفــال مــن خــالل تطبيــق منهــج ممتــع وطــرق تدريــس تجــذب  ــة ل اإليجابي
األطفــال وتعــرض لهــم بعــض التحديــات التــي تســاعدهم علــى التأمــل وتجربــة أفكارهــم 

)Copple et al., 2014(.  "وإيجاد حلول مجدية للمشكالت

الســؤال: مــا الــذي تفعلــه المعلمــات المهنيــات لتوظيــف معيــار ُنُهــج التعلــم ضمــن 
المنهــج الدراســي الخــاص بمرحلــة الروضــة؟

الجواب: يمكن للمعلمات المهنيات اتباع هذه الممارسات األربع المثلى المهمة: 

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي 
يمكــن مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه. 

       إن المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة األطفال واألشياء التي يتعلمونها
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ــة الســعودية المعــارف والمهــارات األساســية  ــم المبكــر النمائي ــر التعل ــاول دليــل معايي يتن
التــي تبــدأ بالتشــكل والتطــور بوصفهــا جــزًءا مــن نهــج واتجاهــات التعلــم لــدى األطفــال، 

وتشــمل المعــارف والمهــارات التــي تركــز علــى كل مــن:

حــب االســتطالع والمبــادرة: يركــز هــذا المســار علــى كيفيــة تعلــم األطفــال معلومــة  	
جديــدة، فاألطفــال يولــدون بدافــع فطــري لفهــم الكيفيــة التــي يعمــل بهــا العالــم، ويعــد 
ــا لألطفــال ليستكشــفوا بيئاتهــم ويبحثــوا عــن المعلومــات.  حــب االســتطالع دافًعــا قويًّ
المعرفــة،  عــن  البحــث  فــي  الشــروع  علــى  الطفــل وقدرتــه  اســتعداد  أو  المبــادرة،  وأمــا 
فهــي اســتجابة لغريــزة حــب االســتطالع لديــه، وهــو مــا يدفعــه قدًمــا نحــو تجــارب جديــدة، 
وهنــاك نقطتــان رئيســتان تتعلقــان بنمــو وتطــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )3 -6 

ســنوات(، همــا:

البحث والسعي وراء تجارب وخبرات جديدة.	 

صقل المهارات وتحسينها من خالل الممارسة.	 

ــرة: يتنــاول هــذا المســار اســتعداد األطفــال وقدرتهــم علــى  	 ــاه والمشــاركة والمثاب االنتب
ًعــا، كان العالــم بالنســبة لهــم  تحديــد المصــادر الشــخصية للتعلــم. فعندمــا كانــوا أطفــااًل رضَّ
عالًمــا جديــًدا تماًمــا، وكل شــيء يواجهــه الطفــل ُيَعــدُّ شــيًئا جديــًدا ومثيــًرا وجديــًرا بالتعلــم، 
ومــا إن يكبــر هــؤالء األطفــال حتــى يصبــح اكتســاب مهــارات ومعــارف جديــدة أمــًرا يتطلــب 
مزيــدًا مــن الوقــت والجهــد، وتتيــح قــدرة األطفــال علــى االنتبــاه والتفاعــل مــع المثيــرات 
ألوقــات طويلــة فرًصــا أكثــر للتعلــم واســتيعاب المعــارف الجديــدة، وتوفــر القــدرة علــى 
المثابــرة فــي األنشــطة الصعبــة فرًصــا إضافيــة لمعرفــة كيــف يعمــل العالــم، وهنــاك ثــالث 
نقــاط رئيســة تتعلــق بنمــو وتطــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )3 - 6 ســنوات(، 

هــي:

االنتباه والمشاركة.	 

إنجاز وإكمال المهام.	 

طلب المساعدة.	 

علــى  	 الطفــل  قــدرة  المســار  هــذا  يتنــاول  المشــكالت:  وحــل  واالســتدالل  المنطــق 
اســتخدام المعرفــة الســابقة الكتشــاف أشــياء جديــدة عــن العالــم. ويتضمــن أيضــًا مهــام 
التعــاون الضروريــة لبنــاء المعرفــة واســتخدامها وتطبيقهــا، فالمنطــق واالســتدالل همــا مــن 
الوظائــف المعرفيــة التــي تتطلــب مــن األطفــال أن يقومــوا بتحليــل المعلومــات فــي ســياق 
معارفهــم الســابقة وتكييــف تلــك المعــارف لفهــم أشــياء جديــدة، ويتطلــب حــل المشــكالت 
مــن األطفــال أن يقومــوا بخطــوة إضافيــة فــي تحليلهــم ليتوصلــوا إلــى حلــول واســتراتيجيات 
لمواجهــة الصعــاب، َوُتَعــدُّ  هــذه المهــارات المتقدمــة ضروريــة لنجــاح األطفــال واالرتقــاء 
بكفاءاتهــم فــي الحيــاة علــى مختلــف المجــاالت: المدرســية والمهنيــة والشــخصية، وهنــاك 
نقطتــان رئيســتان تتعلقــان بنمــو وتطــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين )3 - 6 ســنوات( 

، همــا:

تحليل المعارف السابقة واستخدامها.	 

تجريب استراتيجيات الوصول للحلول.	 

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf


114114دليل معيار نهج التعلم | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

الســؤال: مــا المهــام النمائيــة الرئيســة التــي يعمــل عليهــا أطفــال مرحلــة الروضــة 
مــن أجــل تطويــر ُنُهــج التعلــم لديهــم؟

ــة  ــن )4 - 6 ســنوات( بتحــوالت معرفي ــراوح أعمارهــم بي ــن تت الجــواب: يمــر األطفــال الذي
كبيــرة، ويظهــرون حماًســا متزايــًدا للتعلــم، وعلــى الرغــم مــن أنهــم يظهــرون تطــوًرا واســًعا 
ومتنوًعــا فــي جميــع المجــاالت عامــًة؛ وهــم يطــورون نهــج التعلــم لديهــم مــن خــالل مــا 

يلــي:

تحمل مسؤولية أكبر تجاه أنفسهم واآلخرين وبيئاتهم. 	

  إحــراز المزيــد مــن التقــدم فــي مهــارات االســتدالل وحــل المشــكالت والتفكيــر  	
المنطقــي.

ــط  	 ــة للتخطي ــدة فــي مجــال اللغــة ومعرفــة القــراءة والكتاب اســتخدام مهــارات جدي
وحــل المشــكالت.

المشــاركة المســتمرة فــي مهــام التعلــم لفتــرات زمنيــة أطــول - ســواء بصــورة فرديــة  	
أو فــي مجموعات.

واالنتبــاه  	 المثابــرة  ذلــك  فــي  بمــا  واســتخدامها  التعلــم  اســتراتيجيات  تحســين 
الجديــدة. التحديــات  لمواجهــة  والتركيــز  والمرونــة 

اســتخدام مهــارات متقدمــة فــي التذكــر لوضــع خطــط تتألــف مــن عــدة خطــوات  	
وللربــط بيــن الخبــرات الســابقة والحاليــة.

ــا. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن         تعــزز المعلمــات المهنيــات نمــو األطفــال نمائيًّ
الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

الســؤال: مــا الــذي يمكننــي فعلــه بوصفــي معلمــًة لمســاعدة أطفــال الروضــة مــن 
4-6 علــى إنجــاز المهــام المرتبطــة بمعيــار نهــج التعلــم؟

الجواب: تستطيعين القيام بما يلي: 

امنحي األطفال الفرصة الستكشاف مواد وأنشطة متعددة. 	

امنحي األطفال الوقت الكافي للبحث وتحقيق األهداف. 	

أضيفــي تحدًيــا جديــًدا لألنشــطة والمــواد المألوفــة لدعــم التعلــم )ســاعدي األطفــال  	
لالنتقــال إلــى مســتوى أعلــى مــن الفهــم واإلتقــان (.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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شــجعي مهــارات التفكيــر وحــل المشــكالت والتأمــل، وكونــي قــدوة فــي ذلــك،  	
واطرحــي األســئلة التــي تســاعد األطفــال علــى شــرح أفكارهــم والتفكيــر فــي األشــياء 

وطرائــق جديــدة وأســاليب جديــدة. 

أشركي األطفال في المشاريع والمناقشات الجماعية ليتعلموا من بعض. 	

حــددي الخبــرات والتجــارب والمصــادر والمــواد المســتخدمة وادعميهــا؛ لتســاعدي  	
األطفــال علــى تعميــق اهتماماتهــم الفرديــة. 

الســؤال: مــا األمــور التــي بوســعي فعلهــا إليجــاد بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار ُنُهــج 
التعلــم عنــد أطفــال مرحلــة الروضــة؟

فــي البدايــة تظهــر جميــع فصــول مرحلــة التمهيــدي بأشــكال مختلفــة وفًقــا لبعــض 
األمــور التــي تضعهــا المعلمــة فــي االعتبــار، مثــل: المســاحات واألثــاث والمــواد 
المتوفــرة، ثــم فيمــا بعــد ســيتم ترتيــب غرفــة الصــف بشــكل جديــد بنــاًء علــى اهتمامــات 

األطفال واحتياجاتهم" 

.)Copple et al., 2014(

QRفيديو
QRفيديو
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الجــواب: فيمــا يلــي بعــض األفــكار التــي تمكنــك مــن صنــع بيئــة تدعــم نهــج التعلــم فــي 
هــذه المرحلــة:

وفــري مســاحات لألطفــال لتخزيــن أغراضهــم ومقتنياتهــم والمشــاريع واألعمــال  	
ــى آخــر. ــن إل ــوون الرجــوع إليهــا مــن حي ــي ين الت

وفــري مســاحات لالجتماعــات الكبيــرة بحيــث يمكــن لجميــع األطفــال فــي غرفــة  	
الصــف االجتمــاع ومناقشــة األفــكار والمــواد الجديــدة والتعــرف عليهــا، ومســاحات 
أخــرى إلجــراء تحريــات جماعيــة صغيــرة بحيــث يمكــن لعــدد قليــل مــن األطفــال العمــل 

مًعــا أو بالتــوازي حســب اهتمامــات محــددة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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تأكــدي مــن التنظيــم الجيــد لــألركان التعليميــة، ووفــري مــواد تســاعد األطفــال  	
بعــض  فــي  والكراســي  الطــاوالت  أن  والحظــي  مســتقل،  بشــكل  يختاروهــا  أن 
األركان التعليميــة تســاعد علــى القيــام بأنشــطة، مثــل: أنشــطة استكشــاف المــواد 

للكتابــة وتوثيــق األنشــطة. المفتوحــة، وتوفيــر مســاحات 

وتلــك  	 الهادئــة  لألنشــطة  المخصصــة  المســاحات  بيــن  الموازنــة  علــى  احرصــي 
الصاخبــة. لألنشــطة  المخصصــة 

إرشادات للمعلمة 
يتطــور أطفــال مرحلــة الروضــة عندمــا يتمكنــون مــن العمــل باســتقاللية مــع مجموعــة 
صغيــرة مــن األقــران والتعــاون فيمــا بينهــم. ويحرصــون كذلــك علــى ممارســة مهــارات 
جديــدة وتطبيقهــا والمشــاركة فــي محادثــات واختيــار مــا يمكنهــم القيــام بــه. وُيعــّد 
اســتخدام األركان إلدارة بيئــة التعلــم وتنظيمهــا فــي ريــاض األطفــال اســتراتيجية تتناســب 
مــع طبيعــة األطفــال فــي هــذه المرحلــة ومــع طريقتهــم فــي التعلــم، تقــدم األركان 
والمبــادرة  والمثابــرة  االســتقاللية  لتطويــر  كبيــرة  فرصــة  لألطفــال  التعليميــة 
واإلبــداع واالســتدالل والتفكيــر المنطقــي وحــل المشــكالت - أي "مهــارات تعلــم 

)Copple et al., 2014(. ــم" بمعنــى آخــر التعلُّ

موقف افتراضي

ــف المــواد الموجــودة ويســتغل  ــم علــى عــدة أيــام ويوظِّ  مشــروع متعــدد الخطــوات ُيقسَّ
مهــارات المثابــرة واالســتدالل وحــل المشــكالت عنــد األطفــال:

عّرفــت المعلمــة إيمــان أطفــال مرحلــة الروضــة علــى ألعــاب الطاولــة بوصفهــا وســيلة 
لمســاعدتهم علــى ممارســة اللعــب التعاونــي واســتخدام الذاكــرة وحــل المشــكالت، 
وأظهــر اثنــان مــن األوالد اهتماًمــا بالًغــا بألعــاب الطاولــة لدرجــة أنهم قرروا إنشــاء لعبتهما 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ف 
موق

ي
ض

افترا
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الخاصــة. وفــي أول األمــر قضيــا وقًتــا لتجميــع المــواد التــي قــد يحتاجــان إليهــا، فعثــرا 
علــى ورق ملصقــات وأقــالم تحديــد فــي المنطقــة الفنــي ومكعبــات خشــبية صغيــرة 
ليســتخدماها أحجــاًرا للعــب، واســتخدما صناديــق صغيــرة مــن الــورق المقــوى لصنــع أحجــار 
ًتــا فــي منطقــة العلــوم. بعــد ذلــك رســما مســار اللعبــة وحــددا  النــرد، كمــا وجــدا ُمؤقِّ
ــل: "ارجــع" أو "تقــدم 3 خطــوات". " ســاعدتهما  ــارات مث ــا عليهــا عب ــة وكتب مربعــات معين
م بعــض األطفــال المســاعدة  ــة، وقــدَّ ــر مجموعــة مــن قواعــد اللعب المعلمــة فــي تطوي
أيًضــا مــن خــالل كتابــة بعــض الكلمــات ورســم بعــض التوضيحــات، وحيــن أصبحــت اللعبــة 
جاهــزة لعــب األطفــال مــراًرا وتكــراًرا لعــدة أســابيع، ثــم انتقلــوا  يعلمــون اآلخريــن كيــف 

يلعبــون هــذه اللعبــة.

يقرر األطفال ُصنع لعبة طاولة خاصة بهم.. 1

يجمــع األطفــال لوحــة مــن الــورق المقــوى، وقطــع مكعبــات "ليغــو" لتقــوم . 2
مقــام أحجــار اللعــب، وصناديــق صغيــرة للنــرد، وســاعة مؤقتــة مــن منطقــة 

العلــوم.

يرسم األطفال عناصر اللعبة على اللوح الورقي ويقسمونه.. 3

)أو . 4 كتابتهــا  فــي  المعلمــة  وتســاعدهم  القواعــد،  مــن  مجموعــة  يضعــون   
الكلمــات(. حائــط  يســتخدمون 

ــة، ثــم يلعبــون فيهــا . 5 ــام إلكمــال صنــع اللعب يعمــل األطفــال علــى مــدار عــدة أي
مــون أصدقاءهــم كيفيــة اللعــب بهــا.  مــرات عديــدة ويعلِّ
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الممارسة الثانية

ــى هــذه  ــاء عل ــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبن توظيــف المعلمــات المهني

المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة

المنهــج  األطفال.)إطــار  وســلوكيات  تعلــم  وتوثــق  المهنيــات  المعلمــات         تالحــظ 
 .)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6  مــن  لألطفــال  الوطنــي  

 

تبدأ عملية تخطيط المنهج بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

إرشادات للمعلمة 
التوثيــق  ويســاعد  المالحظــة،  عمليــة  مــن  ــا  مهمًّ جــزًءا  التوثيــق  عمليــة  ُتعــّد 
القائــم علــى المالحظــة المعلمــات فــي تحضيــر وتخطيــط الممارســة التربويــة 
التاليــة الخاصــة بتعلــم األطفــال، كمــا تثــري عمليــة التوثيــق الخطــط الدراســية 
الخاصــة بالمنهــج الدراســي؛ نظــًرا ألن المعلمــات يصبحــن قــادرات علــى التنبــؤ بمــا 
ســيفعله كل طفــل علــى األغلــب. وفيمــا يلــي بعــض الطرائــق التــي يمكــن مــن 

ــم: ــق التعل خاللهــا توثي

اســتخدمي ســجالت بقوالــب مناســبة لتســجيل المالحظــات حــول الطفــل  	
ــًرا معهــن لتســجيل  ــا دفتــر مالحظــات صغي )بعــض المعلمــات يحملــن دائًم

مشــاهداتهن ومالحظاتهــن علــى الفــور(.

عــززي المالحظــات المكتوبــة بصــور فوتوغرافيــة أو مقاطــع فيديو لتســجيل  	
حــدث مــا أو سلســلة مــن األحــداث.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي: 
الدليــل التطبيقــي لمعاييــر التعلــم النمائيــة للعمــر مــن )3( إلــى )6( ســنوات. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

أدوات المعلمة
قائمــة تدقيــق عمليــة المالحظــة خمــس مراحــل لتقييــم و دعــم لعــب األطفــال 

التخيلــي . 

اســتخدمي الجــدول اآلتــي لتقييــم وتحديــد المســتوى الــذي وصــل إليــه األطفــال فــي 
التخيلــي والتمثيلــي، ويمكنــِك بعــد ذلــك اســتخدام هــذه المعلومــات لدعــم  لعبهــم 

لعبهــم ودعــم التعلــم األعمــق.

صادر 
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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مراحل اللعب التخيلي الخمس عند األطفال

1- النصوص 
األولى.

2- األدوار 
التمثيلية.

	- أدوار 
محددة 
وبداية 

السيناريو.

4- أدوار 
مدروسة 

بوعي 
وسيناريو 
مخطط له 
واستخدام 
مستلزمات 
لها رمزية 

محددة.

5- مسرحية 
متكاملة 

ومواضيع وأدوار 
متعددة ومخرج 

للمسرحية.

دون تخطيط.دون تخطيط.الخطة

التخطيط 
لألدوار مع 

تسمية 
الحركات قبل 

البدء في 
التمثيل.

التخطيط 
مسبًقا لكل 

سيناريو.

التخطيط 
لموضوع 

وسيناريو واضح 
وأدوار معقدة. 

قضاء وقت في 
التخطيط أكثر 

منه في تمثيل 
السيناريو.

دون أدوار.األدوار

يبدأ بالتمثيل أواًل 
ثم تحديد أدوار 
عشوائية دون 

قوانين محددة.

توضيح ماهية 
القوانين، لكن 

قد ال يلتزم 
بها.

أدوار متعددة 
ومعقدة.

لعب أكثر من 
دور في المرة 

الواحدة. وتجسد 
األدوار عالقات 

اجتماعية.

أدوات التمثيل 
ومستلزماته

اللعب 
باألشياء على 

حقيقتها.

اللعب باألشياء 
بوصفها 

مستلزمات خاصة 
بالمسرحية، 

واستخدام هذه 
األشياء بالتمثيل 

ينتج عنه دور 
مسرحي.

يحتاج إلى 
مستلزمات 

لتمثيل الدور.

اختيار أدوات 
ذات رمزية 

معينة.

يمكن تخيل 
األدوات بداًل 
عن استخدام 

مستلزمات 
حقيقية. ال يحتاج 

لغرض معين 
لتمثيل الدور. 

ُتعطى األشياء 
من حولهم أدواًرا 

كذلك.

اإلطار الزمني

استكشاف 
لألشياء من 
غير سيناريو 

محدد.

خلق 
سيناريوهات 

تستمر لدقائق 
معدودة.

خلق 
سيناريوهات 

تستمر من 10-
15 دقيقة.

خلق 
سيناريوهات 

تستمر إلى 60 
دقيقة أو أكثر. 

وبدعم من 
المعلمة من 
الممكن خلق 
سيناريوهات 
تستمر أليام.

خلق سيناريوهات 
تستمر ليوم 

كامل وعدة أيام. 
يمكن التوقف 
عن التمثيل ثم 

استكماله في أي 
وقت.

استخدام اللغة
قليل للغة.

استخدام اللغة 
لوصف الحركات.

استخدام اللغة 
لوصف األدوار 

والحركات.

استخدام اللغة 
لوصف األدوار 

والحركات 
واستخدام 

كالم معين 
خاص بكل دور.

استخدام اللغة 
في وصف 

السيناريو 
واألدوار 

والحركات بدقة 
واستخدام لغة 

الكتب في 
نصوص كل دور.
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مراحل اللعب التخيلي الخمس عند األطفال

1- النصوص 
األولى.

2- األدوار 
التمثيلية.

	- أدوار 
محددة 
وبداية 

السيناريو.

4- أدوار 
مدروسة 

بوعي 
وسيناريو 
مخطط له 
واستخدام 
مستلزمات 
لها رمزية 

محددة.

5- مسرحية 
متكاملة 

ومواضيع وأدوار 
متعددة ومخرج 

للمسرحية.

السيناريو

ال سيناريو، 
تقليد 

المعلمة 
في أفعالها 
وأقوالها أو 

اتباع تعليمات 
المعلمة. 

إذا كان 
النص سهاًل 

ومتكرًرا.

خلق سيناريو 
نمطي بتصرفات 

محدودة قد 
يجسد أدواًرا 

وحركات 
لشخصيات 

معروفة بدعم 
من المعلمة.

يؤدي نصوًصا 
معروفة 

كاملة ويتقبل 
أفكاًرا جديدة 

للنصوص.

أداء 
سلسلة من 

السيناريوهات 
المتناسقة 

تتغير استجابًة 
للدور الذي 

يسبقه أو 
حسب رغبة 

الممثلين 
ووصف 

السيناريوهات 
واألدوار 

والحركات التي 
يقومون بها.

أداء سلسلة من 
السيناريوهات 

المتناسقة 
تتغير استجابًة 

للدور الذي 
يسبقه أو حسب 

رغبة الممثلين 
واستخدام 

مواضيع من 
القصص أو 

األدب.

)Bodrova & Leong, 2012(.

       تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال. )إطــار 
المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

أدوات المعلمة
يمكــن لألســر مســاعدة األطفــال فــي مرحلــة الروضــة علــى تعلــم المهــارات المهمــة 
للتركيــز وضبــط الــذات التــي تســاعدهم علــى النجــاح فــي المدرســة. مــن خــالل مشــاركة 
المعلمــة لبعــض األمثلــة مــع األهالــي واالســتراتيجيات اليســيرة التــي يمكــن تطبيقهــا 
ــِك قائمــة  ــزل. وإلي ــزل تجعــل األســر شــريكة فــي عمليــة دعــم التعلــم فــي المن فــي المن
ــة أو علــى لوحــة  باألنشــطة التــي يمكنــك مشــاركتها مــع األســر فــي النشــرات اإلعالمي

اإلعالنــات األســرية المعلقــة فــي الفصــل:

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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إرشادات لألسر واألهالي في بناء مهارات التركيز وضبط النفس

األطفــال،  	 لــدى  المفضلــة  واألغانــي  األناشــيد  كلمــات  اســتبدلوا   "
واســتمتعوا بترديدهــا بشــيء مــن الطرافــة. مثــاًل: رددوا أنشــودة: " أحبابنــا 
ســيروا... ســيروا... نغــدو إلــى النهــر الجميــل". واســتبدلوا كلمــة "نهــر" بكلمــة 
"بيــت" مثــاًل، وهكــذا. هــل يالحــظ طفلكــم الكلمــات المختلفــة؟ يمكن لهذه 

اللعبــة أن تســاعد األطفــال علــى تطويــر مهــارات االســتماع.

وتذكــر  	 واالنتبــاه  التركيــز  ممارســة  علــى  األطفــال  تســاعد  ألعاًبــا  العبــوا 
القوانيــن مثــل: " أرى أمامــي شــيًئا..." "أفكــر فــي شــيء يبــدأ بحــرف..." - 

والحــرص علــى االســتمتاع والمــرح فــي أثنــاء اللعــب. 

ــة نفعــل فيهــا  	 ــة، نلعــب معــه لعب ــر بمرون ــى التفكي ولمســاعدة طفلــك عل
عكــس مــا نقــول. مثــاًل: " نعمــان يقــول: المــس قدميــك!" فنلمــس الــرأس. 

" نعمــان يقــول: قــف!" فنجلــس، وهكــذا. 

العبــوا مــع الطفــل ألعــاب الفــرز فــي أثنــاء التنظيــف، اقترحــوا - مثــاًل- جمــع  	
ألعــاب مــن نــوع أو لــون أو شــكل معيــن. " هيــا يــا أحمــد دعنــا نجمــع أقــالم 
التلويــن الزرقــاء أواًل، ثــم الحمــراء"؛ فحتــى وقــت التنظيــف يمكــن أن يكــون 

ممتًعــا ويســاعد األطفــال علــى التركيــز والتفكيــر بمرونــة.

فــي  	 أو  الطابــور  فــي  االنتظــار  أثنــاء  فــي  األناشــيد  ترديــد  كذلــك  جربــوا 
إدارة  علــى  تســاعدهم  وســائل  يملكــون  الذيــن  فاألطفــال  المطعــم؛ 
ســلوكهم فــي أثنــاء االنتظــار )مثــل: ترديــد أناشــيدهم المفضلــة( هــم أكثــر 

والتشــتت. اإلحبــاط  مــن  قــدر  بأقــل  لألهــداف  وتحقيًقــا  نجاًحــا 

اختــاروا كتًبــا وألعاًبــا وأنشــطة تجــذب الطفــل- ســواء أكانــت عــن الشــاحنات  	
أم الزهــور أم الحشــرات! فالتركيــز يــزداد لــدى الطفــل كلمــا كان الموضــوع 
يهمــه أكثــر. مــا األشــياء التــي يتحــدث عنهــا طفلكــم؟ ومــا المواضيــع التــي 

يطرحهــا وهــو يلعــب؟ انتبهــوا لذلــك.

 )Message in a Backpack™ Focus and Self-Control”, 2016”(.
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ــا. )إطــار المنهــج الوطنــي         توظيــف المعلمــات المهنيــات الممارســات المالئمــة نمائيًّ
لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

أدوات المعلمة
التعلــم  نهــج  معيــار  تدعــم  التــي  ــا  نمائيًّ المالئمــة  التربويــة  الممارســات  يلــي  فيمــا 

ــا: نمائيًّ المالئمــة  غيــر  والممارســات 

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ ممارسات تربوية غير مالئمة نمائيًّ

الطبيعــي عنــد األطفــال  	 الفضــول  المعلمــة  ُتــدرك 
ورغبتهــم لفهــم العالــم مــن حولهــم وتعلــم مهــارات 

جديــدة. 

اهتمامــات  	 تثيــر  ــم  تعلُّ وتجــارب  لخبــرات  ُتخطــط 
األنشــطة  فــي  يندمجــون  وتجعلهــم  األطفــال 

ــا. نمائيًّ تطويرهــم  فــي  وتســهم 

ولــه  	 صحيحــة  بطــرق  اللفظــي  التشــجيع  تســتخدم 
صلــة بمــا يفعلــه الطفــل.

مســتخدمة  	 وإنجازاتهــم  األطفــال  بأعمــال  تشــيد 
محــددة. تعليقــات  لذلــك 

معظــم خبــرات غرفــة الصــف الدراســي إمــا أنهــا غيــر  	
تكــون  أو  التحــدي،  مــن  تخلــو  أو  مثيــرة لالهتمــام، 
الدافــع  تحبــط  أنهــا  لدرجــة  ا  جــدًّ ومحبطــة  صعبــة 

األطفــال. عنــد  للتعلــم  الداخلــي 

ال تســتخدم المعلمــات معرفتهــن الســابقة باألطفال  	
إلثــراء المنهــج والتأمــل فــي اهتمامــات األطفال.

تعتمــد المعلمــات علــى المكافــآت الظاهريــة كثيــًرا  	
)مثــل: الملصقــات أو غيرهــا( وذلــك لتحفيــز األطفــال، 

أو يعاقبــن األطفــال علــى تقصيرهــم وأخطائهــم. 

ــارات  	 ــان عب ــر مــن األحي تســتخدم المعلمــات فــي كثي
عامــة وغيــر محــددة مثــل: )عمــل جيــد، يــا لــه مــن بــرج 
جميــل( وال تقــدم مالحظــات مفيــدة أو مالحظــات 

تحفــز الطفــل.

تتضمــن مالحظــات المعلمــات غالًبــا تعليقــات ســلبية  	
أو تصحيًحــا لألخطــاء. 

ــار نهــج التعلــم فــي: الدليــل  ــِك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعي يمكن
ــى )6( ســنوات.  ــة للعمــر مــن )3( إل ــم النمائي ــر التعل التطبيقــي لمعايي

  

إرشادات للمعلمة
"تعــزز المالحظــات اإليجابيــة والصادقــة مــن الدافعيــة الذاتيــة لألطفــال. ومــع ذلــك، فــإن 
الكثيــر مــن فصــول الروضــة تركــز بشــكل كبيــر علــى نظــام المكافــآت الملموســة والماديــة 
وإعطــاء جوائــز صغيــرة أو مكافــآت للســلوك الجيــد أو إتقــان المهــارات. قــد تكــون هنــاك 
بعــض الحــاالت التــي قــد يســاعد فيهــا اســتخدام مثــل هــذا النظــام ولكــن لفتــرة محــدودة 
مثــل: )بعــض االحتياجــات الخاصــة أو الســلوكيات الصعبــة(. ونظــام كهــذا يجعــل معظــم 
األطفــال يركــزون علــى المكافــأة بــداًل عــن تجربــة التعلــم نفســها ويضعــف الدافــع لديهــم. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

صادر 
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي, 

       تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي 
معنــى وتوفيــر فــرص تعلــم هادفــة لألطفــال. )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن 

الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(. 

إرشادات للمعلمة 
الوظائف التنفيذية تساعد األطفال على أن يكونوا متعلمين ناجحين ...

فقــدرة الطفــل علــى التركيــز والعمــل دون إغفــال للمعلومــات وتصفيــة عوامــل التشــتيت 
وتبديــل المهــام أشــبه مــا يكــون بنظــام التحكــم فــي الحركــة الجويــة فــي مطــار مزدحــم 
يديــر وصــول ومغــادرة عشــرات الطائــرات علــى مــدارج متعــددة. وفــي الدمــاغ تســمى 
آليــة مراقبــة الحركــة الجويــة هــذه بالوظائــف التنفيذيــة. وهــي مجموعــة مــن المهــارات 
التــي تســاعد علــى التركيــز علــى تيــارات متعــددة مــن المعلومــات المتدفقــة فــي الوقــت 

نفســه، ثــم مراجعــة الخطــط حســب الضــرورة

)“InBrief: Executive Function: Skills for Life and Learning”, Harvard 

University, n.d(.

"تعتمــد مهــارات الوظائــف التنفيذيــة والضبــط الذاتــي علــى ثالثــة أنــواع مــن وظائــف 
الدمــاغ: الذاكــرة العاملــة والمرونــة العقليــة والتحكــم فــي النفــس.

معينــة  	 بمعلومــات  االحتفــاظ  علــى  اإلنســان  بقــدرة  تتحكــم  العاملــة  الذاكــرة 
الزمــن. مــن  قصيــرة  فتــرات  ضمــن  معهــا  والتعامــل 

ــه  	 ــاه أو تحويل ــة االنتب ــة وهــي وظيفــة تدعــم القــدرة علــى مواصل ــة العقلي المرون
حســب الحاجــة، وذلــك اســتجابة لمطالــب مختلفــة، أو لتطبيــق قواعــد مختلفــة فــي 

أوضــاع مختلفــة.

ــات ومقاومــة  	 ضبــط النفــس أو الضبــط الذاتــي وهــو القــدرة علــى ترتيــب األولوي
التصرفــات أو االســتجابات المتســرعة.

ال يولد األطفال بهذه المهارات وإنما يولدون ولديهم القدرة على تطويرها”

)Executive Function & Self-Regulation” , Harvard University, n.d”( .

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/executive-function/
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أدوات المعلمة
تعزيز مهارات الوظائف التنفيذية عند األطفال )من 4-6 سنوات(, 

"ألعاب الورق وألعاب الطاولة: 	

" وهــي عبــارة عــن ألعــاب تتطلــب مــن الالعبيــن تذكــر موقــع بطاقــات معينــة، 	 
وتعــّد مثــل هــذه األلعــاب ألعاًبــا رائعــة لتدريــب الذاكرة العاملة وتحســين أدائها، 
وهنــاك ألعــاب أســهل مــن ذلــك، مثــل: لعبــة التركيــز التــي يكشــف األطفــال 
فيهــا عــن بطاقــات مقلوبــة ويحاولــون تذكــر أماكــن البطاقــات المطابقــة لهــا".

" والخالصــة أن ألعــاب الطاولــة توفــر فرًصــا مهمــة لوضــع خطــة لعــدة تحــركات 	 
قادمــة فــي اللعبــة، والتفكيــر فــي القواعــد المختلفــة التــي تحكــم القطــع 
تحــركات  علــى  بنــاء  اللعبــة  اســتراتيجيات  وتعديــل  اللعبــة،  فــي  المتنوعــة 

فيهــا". المنافســين 

األنشطة واأللعاب البدنية: 	

مــن 	  النــوع  وهــذا  الســريعة.  واالســتجابة  االنتبــاه  تتطلــب  التــي  "األلعــاب 
األلعــاب يســاعد األطفــال علــى ممارســة االنتبــاه وضبــط النفــس. ومــن األمثلــة 
علــى هــذه األلعــاب لعبــة الحركــة ثــم التوقــف فجــأة )المترافقــة مــع أغنيــة أو 

ــة أو مــا يشــابهها مــن األلعــاب". ــة طــاق طــاق طاقي أنشــودة( كلعب

 	 )Four square( ألعــاب الكــرة الســريعة، مثــل: لعبــة المربعــات األربعــة والكــرة”
والكــرة المطاطيــة )dodgeball( والكــرة المعلقــة )tetherball(. وهــذا النــوع 
مــن األلعــاب يتطلــب مــن الالعــب المراقبــة المســتمرة واتبــاع القواعــد بدقــة 

واتخــاذ القــرارات بســرعة وضبــط النفــس".

"لعبــة نعمــان يقــول Simon Says " وهــي لعبــة رائعــة لالنتبــاه وضبــط النفــس 	 
والمرونــة اإلدراكيــة؛ حيــث يجــب علــى األطفــال تتبــع القواعــد ومعرفــة أيهــا 

يجــب أن ُيطبــق وتغييــر التصرفــات أو األفعــال بشــكل مناســب".

 ألعاب الحركة واألناشيد: 	

ــا آخــر )إمــا مــن خــالل 	  ــا ثــم تضيــف إليــه مقطًع "إن األناشــيد التــي ُتكــرر مقطًع
ــة". ــًدا للذاكــرة العامل ــا مفي الكلمــات أو الحــركات( تعــد تحدًي

صادر 
م

المعلمة:
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 األناشــيد المترافقــة مــع التصفيــق اإليقاعــي تســاعد أيًضــا علــى تدريــب الذاكرة 	 
العاملــة وتحســين ضبــط النفــس والمرونــة اإلدراكيــة، وقــد كان هــذا النــوع مــن 

األلعــاب شــائًعا بيــن أجيــال األطفــال فــي العديــد مــن الثقافــات".

األنشطة الهادئة التي تتطلب تطبيق استراتيجيات معينة وتفكيًرا عميًقا:	 

تســاعد 	  لذلــك  العمــر؛  هــذا  فــي  أكبــر  بشــكل  مســتقلين  األطفــال  ”يصبــح 
الكتــب واألحاجــي التــي تتضمــن متاهــات، واكتشــاف كلمــات يســيرة، وألعــاب 
المطابقــة وغيرهــا علــى ممارســة االنتبــاه ومهــارات حــل المشــكالت )وهــذا 

يســتلزم ذاكــرة عاملــًة ومرونــة إدراكيــة(".

”ألعــاب التخميــن: وهــي كذلــك ألعــاب شــائعة أيًضــا، وتتطلــب مــن الالعبيــن 	 
اســتخدام الذاكــرة العاملــة والتفكيــر المــرن لوضــع االســتجابات الســابقة فــي 

ــة أو تجاهلهــا"  ــات المحتمل ــاء النظري ــاء بن ــار فــي أثن االعتب

)“Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from 
Infancy to Adolescence,” Harvard University, n.d.(

إرشادات للمعلمة
يحــب األطفــال فــي مرحلــة الروضــة وضــع الخطــط وتنفيذهــا، وألنهــم قــادرون علــى 
االحتفــاظ بصــور ذهنيــة عــن األشــياء والصــور باســتمرار )فــي الذاكــرة(؛ فإنــه بمقدورهــم 
أيًضــا وضــع خطــط معقــدة تتضمــن مــواد وأفعــااًل وعمليــات تسلســل مؤلفــة مــن عــدة 

.)Epstein, 2014( "خطــوات، وقــد تــم تعريــف التخطيــط بأنــه "االختيــار المقصــود

أدوات المعلمة
التخطيط مع األطفال في مرحلة الروضة من 5-6: استراتيجيات التدريس:

وضع الخطة: 	

اجعلي التخطيط جزًءا من الجدول اليومي المعتاد. 	 

اطرحــي أســئلة مفتوحــة لمســاعدة األطفــال فــي توضيــح أفكارهــم وأنصتــي 	 
لهــم جيــًدا.

التــي يعبــر بهــا األطفــال عــن خططهــم واقبليهــا وزيــدي 	  ادعمــي الطرائــق 
عليهــا.

اكتبــي الخطــط، أو بــداًل عــن ذلــك ســاعدي األطفــال فــي إنشــاء خطــط اللعــب 	 
بالصــور واســتخدام أســلوب الكتابــة المبكــرة. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

صادر 
م

المعلمة:
QRفيديو
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تنفيذ الخطة: 	

استخدمي التشجيع عوًضا عن الثناء بينما يضع األطفال خططهم.	 

علقــي علــى مــا ترينــه مــن األطفــال فــي أثنــاء تنفيــذ الخطــة )ولكــن تأكــدي مــن 	 
عــدم تشــتيت انتباههــم أو تعطيــل تركيزهــم وتفاعلهــم(.

وّثقي ما يفعله األطفال وما يقولونه.	 

التأمل في الخطة: 	

ساعدي األطفال على التأمل في الخطة بمجرد إتمامهم لها. 	 

اطرحــي أســئلة مفتوحــة لمســاعدتهم علــى وصــف مــا حــدث ومــا فعلــوا )مــن 	 
نجــح؟ ومــن لــم ينجــح؟ ومــاذا ســتفعل فــي المــرة القادمــة؟(

شــجعي األطفــال علــى التفكيــر فــي طرائــق لمواصلــة تنفيــذ الخطــة فــي وقــت 	 
.)Epstein, 2003( .الحــق

       مــن الممارســات المهمــة التــي تقــوم بهــا معلمــات مرحلــة الروضــة هــي العمــل علــى 
تعميــق محتويــات الخطــط التعليميــة فــي المنهــج ومهــارات التطبيــق وذلــك مــن 
خــالل اســتخدام موضوعــات االســتقصاء العلمــي لزيــادة المعرفــة ودعــم تطويــر نهــج 

تعلــم إيجابيــة

إرشادات للمعلمة 
هل تبحثين عن مواضيع االستقصاء بناء على اهتمامات األطفال وأسئلتهم؟

ــن األســئلة  ــِك تدوي نفــذي فكــرة "جــدار التســاؤالت" فــي فصلــك الدراســي؛ حيــث يمكن
واالهتمامــات التــي يطورهــا األطفــال بنــاًء علــى االكتشــافات الجديــدة فــي بيئتهــم، 
ــة االهتمــام  ــاًل: فــي الملعــب الخارجــي الحــظ األطفــال قطــة وتســاءلوا عــن إمكاني فمث
بهــا. خصصــي دفتــًرا لكتابــة مثــل هــذه االهتمامــات، واطلبــي مــن األطفــال اإلســهام 

باالقتراحــات أو الرســوم التوضيحيــة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
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موقف افتراضي
اصطحبــت المعلمــة إيمــان فصــل الروضــة فــي رحلــة ميدانيــة إلــى مزرعــة قريبــة؛ حيــث 
جميــع  علــى  وعرفهــم  الحيوانــات  حظائــر  حــول  جولــة  فــي  األطفــال  المــزارع  صحــب 
الحيوانــات فــي المزرعــة، وفــي أثنــاء تجولهــم تبعهــم كلــب المزرعــة، ورأى األطفــال عائلــة 
مــن القطــط الصغيــرة فــي الحظيــرة، وفــي يــوم آخــر- فــي الحلقــة الصباحيــة- راح األطفــال 
يســتعرضون الصــور التــي التقطتهــا المعلمــة فــي المزرعــة، فــرأوا صــور الكلــب والقطــط 
التــي يملكهــا المــزارع، فســألتهم المعلمــة إن كانــوا يربــون حيوانــات أليفــة فــي بيوتهــم، 
وتــال ذلــك نقــاش حــول جميــع الحيوانــات التــي يمكــن أن ُتربــى فــي المنزل، وفــي أثناء ذلك 
ــات األليفــة، وقــررت  ســجلت المعلمــة جميــع تعليقــات األطفــال وأســئلتهم عــن الحيوان
تقديــم موضــوع اســتقصاء يركــز علــى حيوانــات المزرعــة، واســتخدمت االســتراتيجيات 
اآلتيــة لتطويــر خطــة تركــز علــى الحيوانــات األليفــة بوصفهــا موضوًعــا لالســتقصاء العلمــي 

بالخطــوات  اآلتيــة:

الخطــوة األولــى اســتعرضت قائمــة تضــم أســئلة وتعليقــات األطفــال، واســتخدمت 
نمــوذج خريطــة الموضــوع للبــدء  بتحديــد جميــع مجــاالت االســتقصاء الممكنــة التــي 

يمكــن التطــرق لهــا بوصفهــا جــزًءا مــن دراســة حيوانــات المزرعــة. 

)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال 
مــن الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 2018، 71-68(.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ف 
موق

ي
ض

افترا

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/operational_guide.pdf


129129دليل معيار نهج التعلم | سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني ومعايير التعلم المبكر النمائية )0-6( سنوات

موضوع االستقصاء الحيوانات األليفة

الحيوانات

القطط

أنواع 
الحيوانات 
المنزلية 
األليفة

الكالب

تمشيتهااألسماك.

العناية 
بالحيوانات 

األليفة 

إطعامها

عيادات 
العناية 

بالحيوانات 
األليفة 

أين تعيش؟ 
وأين تنام 
الحيوانات 
المنزلية؟ 

ما هو 
طعامها؟

وعندمــا شــرعت المعلمــة بتخطيــط األنشــطة وخبــرات التعلــم المرتبطــة بالموضــوع، 
فهمــت كيــف يمكــن لتلــك األنشــطة أن تدعــم نهــج التعلــم عنــد األطفــال. 
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الخطــوة الثانيــة أخــذت تفكــر فــي بيئــة غرفــة الصــف الدراســية وكيفيــة دعــم معيــار 
نهــج التعلــم فــي جميــع أركان التعلــم كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي:

 
 

إرشادات للمعلمة
يمكــن تحقيــق أفضــل الطرائــق الداعمــة للتعلــم مــن خــالل توفيــر مجموعــة متنوعــة 
المــواد المفتوحــة )متعــددة االســتخدامات( فــي جميــع مجــاالت االهتمــام التــي تشــجع 

االستكشــاف والتحــري وحــل المشــكالت واإلبــداع.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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البيئة التعليمية

منطقــة الفــن و اإلدراك الحســي: فــي هــذا المنطقــة يجــب توفيــر حامــل أدوات  	
الرســم وألــوان متنوعــة؛ ومجموعــة متنوعــة مــن المــواد المتعــددة االســتخدامات 
للكــوالج، أو لصنــع األقنعــة أو أدوات ثالثيــة األبعــاد للبنــاء، مثــل: كــرات القطــن، 
قصاصــات مــن الــورق واألقمشــة، خيــوط صوفيــة، وخيــوط عاديــة، مجموعــة مــن 
مصاصــات العصيــر، خيــوط مفتولــة، ريــش… وغيرهــا؛ مقــص، غــراء، أقــالم تلويــن 

وأقــالم رصــاص، أوراق مختلفــة الحجــم للرســم. 

منطقــة القــراءة / الكتابــة / االســتماع: توفيــر الكتــب الخياليــة وغيــر الخياليــة عــن  	
الحيوانــات األليفــة.

فــي منطقــة اللعــب الدرامــي : توفيــر رســوم توضيحيــة لمســاكن وبيــوت الحيوانــات  	
)حيوانــات المزرعــة، مســاكن الــكالب(. 

 فــي منطقــة اللعــب الدرامــي : تهيئــة عيــادة بيطريــة مــع توفيــر مســتلزمات التمثيــل  	
لدعــم لعــب األطفــال بوصفهــم أطبــاء بيطرييــن، مثــل: القطــط والــكالب المحشــوة، 
للعيــادات  صــوًرا  ــن  ضمِّ والمقــاود،  البيضــاء،  والمعاطــف  الطبيــة،  والســماعات 

ــا عــن رعايــة الحيوانــات. البيطريــة وكتًب

فــي منطقــة الطبيعــة والعلــوم: توفيــر حيوانــات أليفــة حقيقيــة فــي غرفــة الصــف  	
)إذا كان ذلــك مناســًبا( وتوفيــر ورق وأقــالم رصــاص لتدويــن مالحظــات األطفــال 
واكتشــافاتهم. وبطاقــات الفــرز )صــور الحيوانــات التــي تعــد حيوانــات أليفــة شــائعة 

ــة(.  ــات بري وحيوان

ــات،  	 ــر أحــاٍج ســهلة عــن الحيوان فــي منطقــة العمليــات المعرفيــة / اإلدراكيــة: توفي
ــة.  ــات علــى الطاول ومكعب
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الخطــوة الثالثــة هنــا بــدأت المعلمــة تفكــر فــي الجــدول اليومــي لألطفــال، وأخــذت 
ــرات الجــدول. ــة طــوال فت ــق فــرص تعليمي تبحــث عــن طــرق لخل

الجدول اليومي

دعم معيار ُنُهج التعلمالروتين اليومي

ــا عــن الحيوانــات وادعــي األطفــال  	وقت الوصول. جهــزي مجموعــة مــن صــور الحيوانــات وكتًب
الستكشــافها بعــد دخولهــم الصــف )محطــة التحــري(.

ــًرا بنمــاذج مصغــرة للحيوانــات )صــور للحيوانــات  	الحلقة الصباحية. املئــي كيًســا أو صندوًقــا صغي
أحــد  ادعــي  ثــم  أليفــة(،  لحيوانــات  بالســتيكية  أو مجســمات  بطاقــات  علــى 
األطفــال الختيــار عنصــر مــن الكيــس أو الصنــدوق ثــم يناقــش األطفــال مــا 
يعرفونــه عــن هــذا الحيــوان ومــا يجــول فــي ذهنهــم عنــه، كــرري هــذه العمليــة 
عــدة مــرات حتــى ينتهــي األطفــال مــن اختيــار جميــع مــا في الكيــس أو الصندوق 
ومناقشــتها. ارســمي جــدواًل يتكــون مــن عموديــن وســجلي مــا يعرفــه األطفــال 
فــي عمــود واحــد ومــا يريــدون معرفتــه فــي العمــود الثانــي. راجعــي القائمــة 

فــي كل صبــاح.
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دعم معيار ُنُهج التعلمالروتين اليومي

أركان التعلم وأنشطة 
المجموعات الصغيرة.

منطقة المكتبة: يجب أن يحتوي هذا المنطقة على كتب خيالية وغير خيالية  	
وصور حيوانات )المشاركة والمثابرة واالنتباه( .

منطقة المكعبات: وفري مستلزمات إلنشاء مزرعة أو بناء مساكن الحيوانات  	
)اإلبداع والمبادرة وحل المشكالت( 

منطقة الطبيعة والعلوم: وفري صوًرا لمساكن وبيوت الحيوانات ومجموعة  	
من المواد الطبيعية المتعددة االستخدامات، ثم وجهي دعوة لألطفال لبناء 
المساكن  لرسم مخططات  لألطفال  وأقالًما  ورًقا  أضيفي  للحيوانات.  منازل 

)حل المشكالت والمشاركة والمبادرة(

منطقة الفن و اإلدراك الحسي: وفري مجموعة متنوعة من المواد المتعددة  	
االستخدامات مثل: الصلصال ومواد الرسم لألطفال الستخدامها في تشكيل 

الحيوانات )اإلبداع والمشاركة(. 

وفري أمثلة ومواد لصنع أقنعة الحيوانات )اإلبداع والمبادرة وحل المشكالت(.	 

بأشكال 	  لحيوانات  ملوًنا إلنشاء مجسمات  تلوين وورًقا مقوى  أقالم  وفري 
ثالثية األبعاد.

أنشئي عيادًة بيطريًة. وأرشدي األطفال لوضع  	 الدرامي:  اللعب  في منطقة 
خطة تفصيلية تتضمن األدوار ومستلزمات التمثيل وتسلسل العمل للسيناريو 
تمثيله، وساعدي األطفال على كتابة خطتهم وتوضيحها  يرغبون في  الذي 

قبل بدء اللعب )االستدالل والمشاركة والمبادرة( . 
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دعم معيار ُنُهج التعلمالروتين اليومي

أركان التعلم وأنشطة 
المجموعات الصغيرة.

المجموعات الصغرى:  	

مــن  	 )مزيــج  األليفــة  حيواناتهــم  عــن  قصــص  تأليــف  األطفــال  مــن  اطلبــي 
الكتابــة والرســوم التوضيحيــة(، وأمــا األطفــال الذيــن بــدأوا لتوهــم فــي تطويــر 
مهــارات الكتابــة فيملــون قصــة علــى معلمتهــم مــع إضافــة رســوم توضيحيــة، 

والمثابــرة واإلبــداع(. )المشــاركة 

نظمي لعبة لفرز صور الحيوانات – األليفة والبرية. 	

وقت الخروج للساحة 
الخارجية.

الرمــل  	 حــوض  فــي  األخــرى  والمســتلزمات  البالســتيكية  الحيوانــات  ضعــي 
لتوســيع األنشــطة مــن منطقــة المكعبــات وتطبيقهــا فــي الخــارج )اإلبــداع 

والمبــادرة(.

بيــوت  	 لصنــع  الالزمــة  المــواد واألدوات  مــن  اســتخدمي مجموعــة متنوعــة 
الطيــور، ومــددي النشــاط لعــدة أيــام )المشــاركة وحــل المشــكالت والمثابــرة(. 

إنشــاء لوحــة جداريــة للمزرعــة: ضعــي ورقــة طويلــة فارغــة علــى طــول الجــدار، ثــم  	
وفــري مجموعــة متنوعــة مــن األلــوان والفــرش )المثابــرة وحل المشــكالت(.

ــات  	وقت تناول الطعام. اطلبــي مــن األطفــال أن يخططــوا لقائمــة طعــام متنوعــة تناســب الحيوان
األليفــة )اإلبــداع واالســتدالل(. 

وقت القراءة لألطفال 
والحلقة الختامية.

ــات واحرصــي علــى إشــراك األطفــال فــي المناقشــة،  	 ــا عــن الحيوان ــي كتاًب اقرئ
ــا  واطرحــي أســئلة حــول أحــداث القصــة )االنتبــاه(؛ ثــم نظمــي نشــاًطا جماعيًّ
لروايــة قصــة بالتدريــج، ثــم نظمــي مناقشــة حــول الحيوانــات التــي تصلــح للتربيــة 

فــي الفصــل، ومــا الــذي ســيحتاجه األطفــال للعنايــة بهــذه الحيوانــات.

ــوه  	وقت االنصراف. ــد مغــادرة األطفــال، اطرحــي أســئلة تســاعدهم علــى التأمــل فيمــا فعل عن
طــوال اليــوم: ”مــا أكثــر شــيء اســتمتعت بــه اليــوم؟“ ” يــا تــرى مــاذا يمكننــا أن 

نفعــل غــًدا؟“ )المبــادرة والمشــاركة( .

اطرحي أسئلة مفتوحة، وأخرى لتدعيم التعليم لزيادة مشاركة األطفال. 	خالل اليوم.

الحظــي لعــب األطفــال لتحديــد الفــرص التــي يمكــن االســتفادة منهــا وفًقــا  	
الهتماماتهــم.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )2( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي: دليــل 
الدليــل التطبيقــي لمعاييــر التعلــم النمائيــة للعمــر مــن )3( إلــى )6( ســنوات.  
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إرشادات للمعلمة 

السؤال: ما هي "منطقة التحري"؟

 

المــواد  فيــه  توضــع  الدراســي  الصــف  فــي  مــكان  هــي  التحــري  محطــة  الجــواب: 
والمعروضــات التــي يمكــن تغييرهــا لحــّث األطفــال علــى استكشــاف المــواد والمــوارد 
دون تقييــد وبصــورة عمليــة، وتســتخدم فيهــا طاولــة منخفضــة طويلــة يمكــن لألطفــال 

المــواد.  الســتخدام  بســهولة  تحريكهــا 

ــا جيــًدا لألطفــال؛ ليطــوروا عــدًدا مــن مهــارات نهــج التعلــم  وتعــد محطــات التحــري مكاًن
مــن خــالل ممارســة مــا يســمى " تدعيــم مراحــل العبــث بالمــواد بأمثلــة لــدور المعلمــة 
:)Isbell & Yoshizawa, 2016( "ــِك مــا يحــدث عندمــا "يعبــث األطفــال بالمــواد ". وإلي

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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1 يقرر األطفال إنشاء لعبة لوحية خاصة 
بهم.

5 إنهم يعملون عدة أيام إلكمال اللعبة 
ثم يلعبون مراًرا وتكراًرا. ثم يقومون 

بتعليم اآلخرين اللعب.

2 يقومون بتجميع لوحة ملصقات 
وأقالم للوحة ، وقطع Lego أو كتل 
خشبية ألقالم األلعاب ، وصناديق 

صغيرة للنرد ، وجهاز توقيت من منطقة 
العلوم.

3 يرسمون ويلصقون لوحة اللعبة.

4 يقومون بإنشاء مجموعة من 
القواعد بدعم من المعلمة للكتابة 

والتهجئة )أو من حائط الكلمات(.

توضــح هــذه الــدورة، أهميــة الفضــول الطبيعــي فــي التفكيــر اإلبداعــي واالستكشــاف 
المفتــوح للتعلــم.

ــًرا، تراجــع المعلمــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة، وتتأمــل  	 الخطــوة الرابعــة وأخي
تفاعالتهــا اليوميــة مــع األطفــال، وكيــف لهــذه التفاعــالت أن تدعــم معيــار ُنُهــج 

ــا.  ــم إيجابيًّ التعل

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_3-6.pdf
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تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية معيار نهج التعلم 

1.0حب االستطالع والمبادرة

المؤشر: خمس 
سنوات

دور المعلمة: المؤشر: ست سنواتدور المعلمة: 

بإظهار رغبتهم 
ومبادرتهم لتجربة 
األدوات واأللعاب 

والبيئة بأشكال وطرق 
غير مألوفة لديهم.

وفري ميزاًنا وعدًدا من 
الحيوانات البالستيكية 

الصغيرة في منطقة 
العلوم ليقوم األطفال 

بفرزها وقياس وزنها 
وغير ذلك. 

بالتعامل مع المهام 
واألنشطة بمرونة 

وتخيل وقدرة إبداعية 
أكبر.

اعملي مع مجموعة 
صغيرة من األطفال 
لوضع خطة إلنشاء 
عيادة بيطرية في 

منطقة اللعب الدرامي.

باختبار المشاركة في 
تجارب مختلفة سواء 

كانوا منفردين أو جزًءا 
من مجموعة.

بناًء على المالحظات 
الفردية تأكدي من 

توفر العديد من المواد 
والموارد التي تناسب 
اهتمامات الطفل في 

عدة أركان تعليمية.

بمشاركة األفكار 
واالهتمامات.

ا  نظمي نشاًطا جماعيًّ
مع األطفال لقراءة 
قصة عن الحيوانات 
األليفة في الفصل.

بطرح األسئلة عن 
الناس واألحداث والبيئة 

بشكل عام.

استمعي إلى أسئلة 
األطفال وساعديهم 

على إيجاد اإلجابات من 
الكتب والصور.

بطرح أسئلة عن العديد 
من المواضيع.

استفيدي من أسئلة 
األطفال في التخطيط 

ألنشطة تركز على ما 
يعرفونه وما يرغبون 

في معرفته عن 
الحيوانات.

بالمبادرة والمشاركة 
بفاعلية في األنشطة 
في البيئات المألوفة 

المختلفة.

تأكدي من بقاء بيئة 
غرفة الصف مستقرة 

بقدر اإلمكان من حيث 
الترتيب وتوفر المواد 

المألوفة.

وفري مواد وموارد 
متعلقة بالحيوانات في 

جميع أنحاء الفصل.

بالبحث والتجربة 
الكتشاف المعلومات.

وفري عدسات 
مكبرة وصور حيوانات 
وجلودها في منطقة 
العلوم؛ واطلبي من 

األطفال تدوين ما 
تعلموه من أوجه 
الشبه واالختالف.
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2.0 االنتباه والمشاركة والمثابرة

المؤشر: خمس 
سنوات

دور المعلمة المؤشر: ست سنواتدور المعلمة 

بالمشاركة في أنشطة 
موجهة يشارك فيها 

الطفل والمعلمة 
لفترات زمنية أطول من 

ذي قبل.

وفري أحاجي وألعاب 
طاولة عن الحيوانات 
وزيدي من تعقيدها 

في كل مرة.

بالمحافظة على 
االنتباه في األنشطة 

الموجهة التي 
يشارك فيها الطفل 

والمعلمة على 
الرغم من المشتتات 

والمقاطعات.

وفري أحاجي وألعاب 
طاولة عن الحيوانات 
وزيدي من تعقيدها 

في كل مرة.

بالمثابرة في النشاط 
حتى يتحقق الهدف.

ادعمي األطفال 
ليستمروا مندمجين 
في النشاط إلى أن 

يتحقق الهدف. 

بالقدرة على االستمرار 
في المشاركة في 

نشاط أو خبرة.

قدمي أنشطة تتكون 
من عدة خطوات، أو 
تتضمن أوقات انتظار 

بين كل خطوة وأخرى، 
مثل: بناء بيوت للطيور.

بالمثابرة في المهام 
متزايدة الصعوبة، 

وطلب المساعدة عند 
الحاجة.

استجيبي لألطفال 
الذين يطلبون 

المساعدة، وأنصتي 
لهم جيًدا وشجعيهم 

بصدق. 

بالمثابرة في مهام 
متزايدة الصعوبة، 

ومحاولين التغلب على 
الصعوبات بمفردهم، 

وطلب المساعدة في 
الوقت نفسه من قرين 

أو شخص كبير عند 
الحاجة.

اطرحي أسئلة مفتوحة 
تساعد على استمرارية 
مشاركة األطفال في 

األنشطة الصعبة. 

بوضع األهداف 
ومتابعة السير على 

الخطة؛ وتعديلها متى 
ما دعت الضرورة  إلى 

ذلك.

كوني مرشدة لألطفال 
في أثناء تنفيذهم خطة 
إنشاء العيادة البيطرية 

في منطقة اللعب 
الدرامي.

QRفيديو
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0.	 المنطق واالستدالل وحل المشكالت

المؤشر: خمس 
دور المعلمةالمؤشر: ست سنواتدور المعلمةسنوات

بتطبيق المعارف 
السابقة على المهام 
والمواقف الجديدة.

بعد قراءة كتاب عن 
تربية الحيوانات األليفة، 

اطلبي من األطفال 
إنشاء قائمة مع رسوم 

توضيحية للحيوانات 
األليفة التي يمكن 
تربيتها في المنزل 

وتلك التي ال يمكن 
تربيتها في المنزل.

يطبق الطفل معرفته 
السابقة في المواقف 

والمهام الجديدة.

بعد قراءة كتاب عن 
تربية الحيوانات األليفة، 

اطلبي من األطفال 
إنشاء قائمة مع رسوم 

توضيحية للحيوانات 
األليفة التي يمكن 
تربيتها في المنزل 

وتلك التي ال تصلح ألن 
تكون أليفة.

بتحديد المشكالت 
ومحاولة حلها 

باستخدام استراتيجيات 
متنوعة ومختلفة.

ي األطفال في  َتحدَّ
التخطيط لبناء جسر 

لحيوانات المزرعة، ثم 
اطلبي منهم بناءه 

باستخدام مجموعة 
متنوعة من المواد 

)مثل: الورق المقوى 
والورق العادي وساللم 

الحيوانات وغيرها(.

يدرك الطفل المشاكل 
ويحاول حلها بتطبيق 

عدد من االستراتيجيات 
المختلفة.

ي األطفال في  َتحدَّ
التخطيط لبناء جسر 

لحيوانات المزرعة، ثم 
اطلبي منهم بناءه 

باستخدام مجموعة 
متنوعة من المواد، 

مثل: الورق المقوى 
والورق العادي وساللم 

الحيوانات، وغيرها.

إرشادات للمعلمة 

األنشــطة  	 مــن  متنوعــة  مجموعــة  الستكشــاف  لألطفــال  كبيــرة  فرصــة  وفــري 
فــردي.  بشــكل  أو  مجموعــة  مــن  كجــزء  ســواء  والمــواد، 

ــداًل عــن إيجــاد  	 ــة اســتراتيجيات متنوعــة ب قدمــي أنشــطة يكــون الهــدف منهــا تجرب
إجابــة واحــدة صحيحــة أو خاطئــة.

توفيــر الفــرص لألطفــال "للتحــدث والتعبيــر" عــن طرقهــم الخاصــة فــي مواجهــة  	
الظــروف. النهــج األفضــل حســب  التحديــات، وتحديــد 

QRفيديو

QRفيديو

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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الخطــوة الخامســة أخيــًرا، اســتمري فــي مراقبــة وتوثيــق ردود أفعــال األطفــال علــى 
المــواد المقدمــة والتفاعــل معهــا، والتفكيــر فــي تجاربهــم، والنظــر فــي طــرق دعــم 

اهتمامــات األطفــال وتقدمهــم أو االســتفادة منهــا.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )7( الخاصــة بمعيــار نهــج التعلــم فــي: الدليــل 
ــر التعلــم النمائيــة للعمــر مــن )3( إلــى )6( ســنوات.   التطبيقــي لمعايي

الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.

)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد-6 سنوات، 2018، 40-38(. 

مصادر المعلمة 
مقــال بعنــوان: "تطويــر ضبــط الــذات فــي مرحلــة ريــاض األطفــال: هــل نســتطيع ابقــاء 

جميــع الحشــرات فــي الســلة؟"

)Bodrova & Leong, 2008( 

التنفيذيــة  يســاعد هــذا المقــال المعلمــات المهتمــات بمعرفــة المزيــد عــن الوظيفــة 
ومســاعدة األطفــال علــى تطويــر مهــارة الضبــط الذاتــي والقــدرة علــى التركيــز والتحكــم 

فــي الســلوك، كمــا يناقــش هــذا المصــدر مــا يلــي:

ــار  	 ــك الكب ــة عميقــة تمكــن األطفــال وكذل ــة داخلي ــي: وهــو آلي تعريــف الضبــط الذات
مــن االنخــراط فــي ســلوكيات واعيــة ومتعمــدة ومدروســة.

سبب أهمية مهارة الضبط الذاتي في مرحلة الروضة. 	

أمثلة على كيفية دعم مهارات التنظيم الذاتي وتنميتها عند األطفال. 	

صادر 
م

المعلمة:

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
http://bpsearlychildhood.weebly.com/uploads/1/0/1/3/10131776/self_regulation_deb_leong.pdf
http://bpsearlychildhood.weebly.com/uploads/1/0/1/3/10131776/self_regulation_deb_leong.pdf
http://bpsearlychildhood.weebly.com/uploads/1/0/1/3/10131776/self_regulation_deb_leong.pdf
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مصادر للمعلمة 
مقال بعنوان: "التقييم ودعائم التعلم: اللعب الذي يؤمن به".

)Bodrova & Leong, 2010(

واللعــب  التعليــم  دعــم  فــي  قدراتهــن  تحســين  فــي  المعلمــات  المقــال  هــذا  يســاعد 
اإليهامــي بوصفــه وســيلة لدعــم النمــو عبــر مجــاالت متعــددة؛ حيــث يــزود المعلمــات 

باآلتــي:

فهم المكونات الرئيسة للعب اإليهامي المعقد والموجه. 	

فهــم مخرجــات التعلــم المهمــة بمــا فــي ذلــك نهــج التعلــم اإليجابيــة التــي تتطــور  	
مــن خــالل اللعــب اإليهامــي المعقــد.

ُيَعدُّ دلياًل لدور المعلمة في دعم التعلم واللعب اإليهامي.  	

نصائــح واســتراتيجيات لســقاالت التعلــم لــكل عناصــر اللعــب المعقــد: )التخطيــط،  	
اللعــب،  ســيناريوهات  وتطويــر  اللغــة،  الدعائــم،  واســتخدام  والقوانيــن،  واألدوار، 

والتوســع فــي ذلــك طــوال الوقــت(.

 لحظة تأمل

مــا االســتراتيجيات واألدوات التــي اســتخدمتها لمســاعدة األطفــال علــى  	
تطويــر مهــارة ضبــط الــذات؟

مــا األوقــات التــي يصعــب فيهــا علــى األطفــال التحكــم بســلوكهم خــالل  	
اليــوم؟

مــا األوقــات التــي يكــون فيهــا األطفــال أكثــر قــدرة علــى التحكــم بســلوكهم  	
خــالل اليوم؟

ما االستراتيجيات واألدوات التي تستخدمينها لضبط مشاعرك تنظيمها؟ 	

صادر 
م

المعلمة:

https://static1.squarespace.com/static/531bd3f2e4b0a09d95833bfc/t/5bcce6129140b75645255f76/1540154900195/AssessingPlay.pdf
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