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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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مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني

الحمــد للــه رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 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 بتطويــر المناهج وأســاليب التعليــم والتقويم، و 
باالســتناد إلــى وثيقَتــي إطــار المنهــج الوطنــي ومعاييــر التعليــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية لألطفــال مــن الميــالد وحتــى ســن السادســة قامــت وزارة التعليــم بالتعــاون مــع شــركة 
تطويــر للخدمــات التعليميــة وبيــت الخبــرة الجمعيــة الوطنية لتعليم األطفــال الصغــار )NAEYC( ، على 

بنــاء أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي للمعلمــات فــي الحضانــات وريــاض األطفــال. 

ــة  ــادئ التوجيهي ــات التعلــم األساســي والمب ــة للمنهــج الوطنــي علــى نظري ــة التطبيقي تســتند األدل
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 الــذي يتمحــور حــول الطفل. ويتــم ذلك في 
إطــار مبــادئ اإلســالم وثقافــة األســرة والمجتمــع حيــث تركــز األدلــة علــى شــراكة األســرة الفاعلــة فــي 

عمليــة التعلــم. وفيمــا يلــي تسلســل األدلــة وموضوعاتهــا:

األدلة التطبيقية للمنهج الوطني:

 الدليل األساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهج الطفولة المبكرة لألطفال.  	

الدليل التطبيقي للبيئة المادية للحضانة والروضة.  	

الدليل التطبيقي لألسرة. 	

الدليل التطبيقي لمعيار نهج التعلم. 	

الدليل التطبيقي لمعيار التطور االجتماعي والعاطفي. 	

الدليل التطبيقي لمعيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة. 	

الدليل التطبيقي لمعيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة. 	

الدليل التطبيقي لمعياري الوطنية والدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية.  	

الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني. 	

دليل المعلمة التطبيقي لطرق واستراتيجيات التدريس. 	

الدليل التطبيقي لدور اإلدارة في تطبيق المنهج الوطني. 	

الدليل التطبيقي لتقويم طفل الحضانة والروضة.   	
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مقدمة إلى الدليل التطبيقي الصحة 
والتطور البدني

دليــل المعلمــة التطبيقــي لمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي هــو الدليــل الثامــن ضمــن سلســلة 
أدلــة المنهــج الوطنــي لريــاض األطفــال والحضانــات،  والــذي ُيعنــى بالتركيــز علــى تزويــد معلمــات 

األطفــال مــن الميــالد حتــى 6 ســنوات بمــا يلــي:

المعلومــات التــي تحتاجهــا معلمــات األطفــال الصغــار؛ لفهــم اللبنــات األساســية لتنميــة وتطويــر 
قــدرات األطفــال الصغــار فــي مختلــف فئاتهــم العمريــة.

وتســليط الضــوء علــى مجموعــة ثريــة ومتنوعــة مــن أدوات التخطيــط والتعليــم الضروريــة والمــوارد 
التــي ال غنــى عنهــا لتقديــم خبــرات تعليميــة عاليــة الجــودة تخــدم جميــع األطفــال.

لقــد تــم تقســيم دليــل المعلمــة للصحــة والتطــور البدنــي إلــى قســمين، يقــدم القســم األول لمحــة 
موجــزة عــن الصحــة والتطــور البدنــي؛ لبيــان تعريفهمــا وأهميتهمــا. ويرتكــز القســم الثانــي علــى 
مناقشــة تمهيديــة حــول االعتبــارات الرئيســة التــي تؤخــذ فــي الحســبان لدعــم الصحــة والتطــور 
البدنــي مــن الميــالد إلــى عمــر 6ســنوات. فضــاًل عــن ذلــك، يتــم دعــم هــذه المناقشــة التمهيديــة 
بإرشــادات كثيفــة، وعميقــة لتنفيــذ ممارســات التدريــس، والتخطيــط للمناهــج الدراســية الخاصــة 

باألطفــال فــي خمــس فئــات عمريــة كمــا يلــي:

مرحلة الحضانة:

األطفال الرّضع الصغار )الميالد - 9 أشهر(. 	

األطفال الرّضع الدارجون )6-18 شهًرا(. 	

األطفال الفطم )15-36 شهًرا(. 	

مرحلة الروضة:

أطفال مرحلة الروضة )3-4 سنوات(. 	

أطفال مرحلة الروضة )4-6 سنوات(. 	

مــن خــالل الدليــل سنتســتعرض 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.

وفــي هــذا القســم، مجموعــة مــن المعلومــات، والمــوارد التربويــة لتأصيــل َفهــم أكثــر عمًقــا لمهــام 
ــره، وإرشــادات عامــة حــول كيفيــة دعــم المعلمــات للصحــة والتطــور البدنــي لــكل  التعلــم وتطوي

فئــة عمريــة.
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ــاء  الممارســة الثانيــة: توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل، والبن
علــى هــذه المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة. 

 وفــي هــذا القســم، تــم توفيــر مجموعــة ثريــة مــن النصائــح، والقواعــد التربويــة بغــرض مالحظــة 
وتوثيــق ســلوكيات األطفــال ســواء علــى المســتوى الفــردي أم علــى المســتوى الجماعــي، وبيــان 
"مــا يجــب فعلــه ومــا ال يجــب فعلــه" فــي ضــوء الممارســات التربويــة الرشــيدة، والتركيــز علــى 

نصائــح تعمــل علــى دعــم إشــراك األســر فــي عمليــة تعليــم األطفــال.

الممارســة الثالثــة: تطبيــق المعلمــات المهنيــات لخبــرات التعلــم القائمــة علــى االســتقصاء 
العلمــي. 

ــة لتعميــــق  ــادات واألدوات المصممــ ــادر واإلرشــ ــة مــــن المصــ ــتجد المعلمــــة مجموعــ ــا ســ  وهنــ
المعرفــــة بالمحتــــوى، وإثــــراء التفاعــــالت اليوميــــة مــــع األطفــــال، إضافــــة إلــــى دليــــل مكــــون مــــن 
عــــدة خطــــوات لإلســــهام فــــي تخطيــــط المنهــــج الدراســــي. فأمــــا فيمــــا يختــــص بتخطيــــط منهــج 
ا إلــــى مواضيــــع االســــتقصاء العلمــــي ألطفــــال مرحلــــة الروضــــة فســــيتم بنــــاء معاييــــر التخطيــــط 
اســتناد ودورة التخطيــط القائمــة علــى االســتقصاء المشــار إليهــا فــي كتــاب الدليــل األساســي. 
فــــي حيــــن ســــتعتمد المعلمــــة علــــى المعاييــــر الخاصــــة بمرحلــــة الحضانــــة )الرضــــع والفطــــم( 
كتطبيــــق مبســــط لــــدورة التخطيــــط التــــي ســــتراعي االحتياجــــات التعليميــــة الفرديــــة لهــــؤالء 
األطفــــال والمهــــام النمائيــــة المرتبطــــة بهــــم. وفــــي المجمــــل فــــإن هــــذه الخطــــوات ستشــــمل 
االعتبــــارات المتعلقة بالبيئــــة المادية التعليميــــة )مراكــــز التعلــــم والمــــواد التعليميــــة(، والجــــدول 
اليومــــي )بمــــا يحتويــــه مــــن تفاعــــالت وأعمــــال رعايــــة اعتياديــــة ولعــب األطفــــال(، ودمــج معاييــر 

التعلــــم المبكــــر النمائيــــة )المواءمــــة بيــــن هــــذه المعاييــــر والــــدور الــــذي تقــــوم بــــه المعلمــــة(.

الممارسة الرابعة: حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر. 

تــم تصميــم هــذا القســم لتزويــد المعلمــات بمصــادر القــراءة الضروريــة، والمــوارد التــي تثــري حيــاة 
المعلمــات االحترافيــة والتعليميــة للوصــول إلــى فهــم أعمــق حــول موضوعــات محــددة. إضافــة 
إلــى ذلــك، يتضمــن هــذا القســم أيًضــا سلســلة شــيقة مــن األســئلة التــي تعكــس وترصــد تقييــم 

المعلمــات الذاتــي ألنفســهن بخصــوص تجاربهــن، وممارســاتهن الشــخصية.

استخدام الدليل:

ُأِعدَّ الدليل ليكون مكماًل للمراجع الستة اآلتية: 

الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن  	
الميــالد حتــى عمــر 6 ســنوات.

إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد حتى 6 سنوات. 	

معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية )أطفال عمر 3-6 سنوات(. 	

معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للفئــة العمريــة )الميــالد - 3  	
سنوات(.

	  3  – )الميــالد  الحضانــة  لمرحلــة  النمائيــة  المبكــر  التعلــم  لتطبيــق معاييــر  المعلمــة  دليــل 
ســنوات(.

دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية )3–6 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
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/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/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_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/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
http://دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية (3-6 سنوات). 
http://دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية (3-6 سنوات). 
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وســتجدين 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 
فيــه. يحتــوي الدليــل علــى عــدد مــن األيقونــات للمســاعدة علــى تصفــح الدليــل وإيجــاد المعلومــة 
والمصــادر العلميــة. وتمــت إضافــة صــور ومقاطــع فيديــو؛ لتقديــم المزيــد مــن الدعــم ولمســاعدة 

المســتخدمين علــى تطويــر فهــم 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 )مــن عمــر الميــالد - 3 ســنوات(، والبعــض اآلخــر متخصصــات بمرحلــة 
الروضــة مــن  3-6 ســنوات(. وســتتمكنين مــن متابعتهــن فــي مواطــن رئيســة فــي الدليــل، بمــا فــي 
ــر كل معلمــة مــن هــؤالء المعلمــات لخطــط المنهــج الدراســية  ذلــك االطــالع علــى كيفيــة تطوي
حســب كل فئــة عمريــة، وكيــف تمكنــت كل معلمــة مــن هــؤالء المعلمــات مــن توظيــف الموضــوع 
الدراســي نفســه؛ وذلــك لبيــان كيــف أنــه باإلمــكان اســتخدام هــذه المواضيــع االســتقصائية مــع 
كافــة المراحــل والفئــات العمريــة لألطفــال. وســنجد أنــه باإلمــكان توســيع مراكــز التعلــم )أركان 
التعلــم( واألنشــطة وتعميقهــا تبًعــا ألعمــار األطفــال وقدراتهــم، وتبًعا للمــوارد المتاحة للمعلمات 

واختياراتهــن أيًضــا. 

يسّرنا اآلن أن نعرفك على هؤالء المعلمات من مركز تعليم الطفولة المبكرة:

مرحلة الحضانة )الميالد -3 سنوات(:

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

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

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

مرحلة الروضة )3-6 سنوات(: 

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

المعلمة إيمان: معلمة فصل أطفال الروضة )4-6 سنوات(.
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السؤال: ماذا نعني بالصحة والتطور البدني؟

الجــواب: إن الصحــة والتطــور البدنــي يشــيران إلــى المعرفــة الضروريــة والمهــارات الالزمــة التــي 
يحتاجهــا األطفــال للحفــاظ علــى صحتهــم الشــخصية. ولــذا، فــإن الصحــة والتطــور البدنــي يشــمالن 

المهــارات والمعرفــة المرتبطــة بمجــاالت الصحــة والســالمة وتطــور العضــالت. 

 )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر 3-6 ســنوات، 2015، 
.)153

السؤال: ما أهمية الصحة والتطور البدني؟

جــواب: إن الصحــة والتطــور البدنــي يلعبــان دوًرا رئيًســا فــي تعلــم األطفــال ونموهــم، وهــذا ُيعــزى 
إلــى ثالثــة أســباب هــي:

ــا بالصحــة العقليــة  	 تشــير األبحــاث بشــكل متزايــد إلــى أن النمــو الصحــي يرتبــط ارتباًطــا وثيًق
والنفســية لألطفــال وقدرتهــم علــى اإلدراك. وطبًقــا لبعــض التقاريــر الــواردة مــن المعلمــات، 
المتزايــد  واهتمامهــم  طاقتهــم  جلــي  بشــكل  يظهــرون  ا  جســديًّ األصحــاء  األطفــال  فــإن 
والمفعــم بالنشــاط ببعــض تجــارب اللعــب الجماعــي. ويترتــب علــى ذلــك االنخــراط اإليجابــي 

ــة أخــرى. ــراء شــخصياتهم فــي مجــاالت تنموي دعــم تطــور األطفــال وإث

المرحلــة  	 فــي  األطفــال  تعليــم  بمجــال  المعنيــات  المعلمــات  مــن  مّطــرد  اهتمــام  هنــاك 
العمريــة المبكــرة بشــأن الوقــت المحــدود الــذي يقضيــه األطفــال الصغــار فــي الهــواء الطلــق. 
فنظــًرا ألن التكنولوجيــا المعاصــرة أصبحــت الركيــزة األساســية والوســيلة األكثــر انتشــاًرا فــي 
ــر. ومــن  ــق بشــكل كبي ــي لألطفــال فــي الهــواء الطل لعــب األطفــال، انخفــض النشــاط البدن
ــراء؛ ألن  ــا للخب ــي أمــًرا مقلًق ــح هــذا االنخفــاض فــي النشــاط البدن ــق، فقــد أصب هــذا المنطل
نتائــج األبحــاث أظهــرت أن الوصــول إلــى المســاحات الخضــراء الخارجيــة يؤثــر بشــكل جوهــري 

ــد األطفــال. ــي علــى تحســين األداء المعرفــي وكفــاءة التواصــل االجتماعــي عن وإيجاب

التأكيــد علــى أهميــة الترويــج لنمــط حيــاة نشــطة تثــري نمــو األطفــال، فــإن تعليــم األطفــال  	
ممارســات النظافــة الشــخصية والتغذيــة الصحيــة يؤثــر بشــكل إيجابــي علــى ســعادة ورفاهيــة 
األطفــال  تعليــم  أن  بالذكــر  وجديــر  اليوميــة.  الحيــاة  فــي  عــام  بشــكل  األطفــال  وصالــح 
المحافظــة علــى ســالمتهم الشــخصية، ومعرفــة المخاطــر المحــدودة -التــي ال تعرضهــم 
لــألذى- أمــر حتمــي وال غنــى عنــه لحمايــة األطفــال الذيــن قــد ال يتمتعــون بــاإلدراك الكافــي 

والقــدرة علــى التنبــؤ بالمخاطــر فــي بيئــات غيــر مألوفــة لديهــم. 

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد وحتى ثالث سنوات، 2018، 62(. 

 )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر 3-6 ســنوات، 2015، 
.)153

مدخل إلى معيار الصحة والتطور 
البدني

القسم األول
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مقدمة

تطبيــق المماراســات التربويــة الداعمــة لمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي مــن الميــالد 
حتــى 6 ســنوات

وحتــى  الميــالد  مرحلــة  بيــن  مــا 
يتعلــم  ســنوات   )6( عمــر  بلــوغ 
األطفــال عــن عالمهــم المحيــط بهــم مــن 
وتحريكهــا"  بأجســادهم  الشــعور  خــالل 

 )Newman & Kranowitz, 2012(

 هل تعلمين؟ 

" لقــد كان االعتقــاد قديًمــا أن تطــور العضــالت يحــدث بشــكل تلقائــي مــع نمــو الطفــل. 
إلــى تطــور  يــؤدي بشــكل طبيعــي  العضليــة  المهــارات  إحــدى  أن تطــور  يعنــي  وهــذا 
المهــارات العضليــة األخــرى بالتزامــن مــع نمــو الطفــل. لكــن فــي الواقــع، يعتبــر النمــو 
العضلــي عمليــة تعلــم مســتمرة؛ حيــث ينمــو جســم الطفــل ويتغيــر باســتمرار، وتوفــر 
البيئــة المحيطــة بالطفــل فرًصــا مختلفــة للحركــة. يتضمــن القيــام بــكل حركــة جديــدة قيــام 
الطفــل بإجــراء تعديــالت فــي تــوازن وضعــه الجســدي. فضــاًل عــن ذلــك، تتضمــن عمليــة 
النمــو العضلــي لــكل طفــل إيجــاد أفضــل الحلــول الممكنــة للمشــكالت التــي يتعــرض لهــا 

والفــرص التــي توفرهــا بيئتــه المحيطــة بــه "

)Petersen et al., 2016(.

دليل المعلمة في التخطيط وتطبيق الممارسات 
التربوية الداعمة لمعيار الصحة والتطور البدني

القسم الثاني
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 هل تعلمين؟ 

فيمــا يلــي ثــالث مجــاالت لممارســات تعليميــة مهمــة يمكنــك اســتخدامها فــي 
جميــع الفئــات العمريــة لدعــم التطــور البدنــي. فّكــري فــي برنامجــك وكيــف يمكنــك 
اســتخدام التفاعــالت وبيئــة التعلــم والقــدرات الفرديــة لألطفــال لدعــم التطــور 

العضلــي والصحــة والســالمة. فيمــا يلــي بعــض االقتراحــات للبــدء:

التــي تســاهم فــي تطورهــم الحركــي واستكشــافهم  	التفاعل إشــراك األطفــال فــي الخبــرات 
للبيئــة المحيطــة بهــم.

إظهار االستراتيجيات الناجحة لزيادة تطور العضالت الكبرى والصغرى. 	

تقديم الدعم المادي والعاطفي لتطور المهارات الحركية. 	

ــادة القــوة  	 ــة التــي تدعــم زي ــن والتجــارب اليومي إشــراك األطفــال فــي األنشــطة والروتي
والســيطرة والتناســق عنــد القيــام بالحــركات العضليــة.

أداء  	 الذاتيــة ألنفســهم وتحفيزهــم علــى  الرعايــة  إجــراءات  أداء  إشــراك األطفــال فــي 
الروتيــن اليومــي باســتقاللية، بالدرجــة التــي تتناســب مــع الناحيــة التنمويــة والثقافيــة.

ــات  	البيئة ــاء مواجهــة التحدي ــن األطفــال مــن تحريــك أجســادهم بأمــان فــي أثن ــة تمكِّ خلــق بيئ
ــرى. التــي يتعرضــون لهــا فــي ســبيل دعــم اكتســابهم لمهــارات العضــالت الكب

ــن األطفــال مــن رؤيتهــا  	 ــة والتــي تمكِّ الحــرص علــى وضــع األلعــاب ومــواد اللعــب اآلمن
والوصــول إليهــا.

تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن األلعــاب والمــواد التــي تناســب مجموعــة مــن القــدرات  	
البدنيــة حتــى يتمكــن جميــع األطفــال مــن النجــاح والتقــدم.

ترتيــب المــكان بحيــث يتمكــن األطفــال مــن إيجــاد مايحتاجــون والوصــول إليــه للبقــاء  	
بصحــة جيــدة.

ــة المحيطــة باألطفــال تســمح لهــم باللعــب  	 ــى التاكــد مــن أن البيئ الســعي والحــرص عل
ــم بأمــان. والتعل

ــن الطفــل مــن النجــاح فــي إنجــاز المهمــات المؤديــة  	التفرد اقتــراح االســتراتيجيات التــي تمكِّ
الكتســاب مهــارات العضــالت الكبــرى أو تجــاوز التحديــات.

الكبــرى  	 العضــالت  مهــارات  لتنميــة  فرديــة  بصــورة  الطفــل  تقــدم  مســتوى  احتــرام 
والصغــرى.

اقتــراح العديــد مــن الخيــارات الكتســاب مهــارات العضــالت الكبــرى والصغــرى والتــي  	
يمكــن لألطفــال االختيــار مــن بينهــا فــي أثنــاء القيــام باألنشــطة الحركيــة.

دعم وإرشاد مباشر وموّجه لكل طفل يحتاج إلى دعم. 	

السماح لكل طفل بالقيام بأكبر قدر ممكن من أنشطة الرعاية الذاتية ألنفسهم. 	

ا بقواعد األمان وأهميتها. 	 تذكير األطفال األكبر سنًّ

)Head Start ECLKC, n.d(
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توظيــف معيــار الصحــة والتطــور البدنــي وتفعيلــه ضمــن المنهــج الدراســي لألطفــال 
الرّضــع والدارجيــن والفطــم

الســؤال: مــا المهــام الرئيســة للنمــو الصحــي والتطــور البدنــي التــي يجــب أن يمارســها 
والفطــم؟ والدارجــون  الصغــار  الرّضــع  األطفــال 

الجــواب: النمــو الحركــي للطفــل، يتعلــم األطفــال الرّضــع الصغــار والدارجــون والفطــم التحــرك 
بنجــاح وسالســة مــن خــالل تطويــر المهــارات اآلتيــة:

أنشــطة العضــالت الصغــرى: األنشــطة البدنيــة التــي تســتخدم مجموعــة العضــالت الصغــرى  	
مثــل: اليديــن وأصابــع القــدم والوجــه والعينيــن.

ــرى  	 ــة التــي تســتخدم مجموعــة العضــالت الكب ــرى: األنشــطة البدني أنشــطة العضــالت الكب
ــل: الذراعيــن والرجليــن والجــذع. مث

التوازن والتنسيق )الجلوس والوصول واإلمساك(. 	

تنمية المهارات الحسية مثل: الرؤية، السمع، الشم، التذوق، اللمس. 	

يتــم االرتقــاء بالنمــو الصحــي لألطفــال الرّضــع والدارجيــن والفطــم بشــكل أساســي مــن خــالل 
الممارســات التــي تقــوم بهــا مقدمــات الرعايــة عــن طريــق التفاعــل مــع األطفــال مــن خــالل الروتيــن 

اليومــي.

 هل تعلمين؟ 

"بحلــول نهايــة الســنوات الثــالث األولــى، ســيتمكن األطفــال الرّضــع والدارجــون والفطــم 
الروتينيــة  المهــام  ببعــض  القيــام  الرعايــة فــي  القــدرة علــى مســاعدة مقدمــات  مــن 

اليوميــة، وتوّلــي مســؤولية القيــام ببعــض احتياجاتهــم الشــخصية بأنفســهم".

 )Copple et al., 2013, p.32(.

الســؤال: مــا الــذي يجــب أن تعرفــه معلمــات األطفــال الرّضــع والدارجيــن والفطــم عنــد 
بالتخطيــط؟ قيامهــن 

الجــواب: قبــل أن تبدئــي، ضعــي فــي اعتبــارك المبــادئ التوجيهيــة اآلتيــة لتطويــر المنهــج الخــاص 
باألطفــال الصغــار والدارجيــن والفطــم فــي جميــع مجــاالت التعلــم:

األسرة هي جوهر وركيزة تعلم األطفال الصغار وتطورهم. 	

إن تعلم األطفال الرّضع والفطم يستند إلى العالقات والتفاعل معهم. 	

ا للتعلم والتطور في وقت مبكر. 	 تمثل العواطف حافًزا قويًّ

التجاوب مع محاولة األطفال لالستكشاف الذاتي يعزز التعلم وينميه. 	
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التعليم والرعاية الفردية يفيد جميع األطفال. 	

االستجابة للثقافة واللغة يدعم تعلم األطفال. 	

التعليم والرعاية بشكل مباشر يثري خبرات تعلم األطفال. 	

تكريــس الوقــت الكافــي فــي التفكيــر والتخطيــط يســاهم فــي تحقيــق أهــداف التعليــم  	
والرعايــة".

.)California Department of Education, 2012(

تذّكري: أن منهج األطفال الرّضع والفطم يرتكز على النقاط التالية:

بيئة اللعب التي تقومين بتنشئتها. 	

التفاعالت والمحادثات التي تقومين بها مع األطفال. 	

الخبــرات التــي تقدمينهــا فــي أثنــاء الروتيــن اليومــي )الحفاضــات، والتغذيــة، والمالبــس،...  	
ومــا إلــى ذلــك(.
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 هل تعلمين؟ 

الخاصــة  الكبــرى  العضــالت  أنشــطة  لدعــم  مهمــة  إرشــادية  مبــادئ  خمســة  يلــي  فيمــا 
والفطــم: الرّضــع  باألطفــال 

تعّرفــي علــى نمــو وتطــور قــدرات الطفــل حتــى تطــور قــدرات الطفــل الرضيــع بخصــوص . 1
للحركــة والتحكــم فــي  الرضيــع دافعــًا مســتمرًا  للطفــل  إن  الصغــرى.  العضــالت  أنشــطة 

حــركات جســمه طــوال الوقــت.
شــجعي الحركــة ذاتيــة التوجيــه: فــي محيــط المــكان الــذي بــه معــدات تدعــم الحركــة ذاتيــة . 2

التوجيــه، يســتطيع األطفــال الرّضــع والدارجــون والفطــم أن يعبــروا بشــكل مســتمر عــن 
رغبتهــم الطبيعيــة فــي الحركــة.

قــّدري الفــروق الفرديــة: يجــب العلــم بــأن األطفــال ال يتطــورون بشــكل متســاٍو فــي الوقــت . 3
أو القــدرة. ومــن هــذا المنطلــق، توقعــي أن األطفــال الرّضــع والفطــم ســيختلفون عــن 

بعضهــم فــي طريقــة استكشــافهم للحركــة وفــي توقيــت مراحــل النمــو المختلفــة.
وفــري مســاحة آمنــة لألطفــال فــي مختلــف مســتويات النمــو. وفــي هــذا الصــدد، يجــب . 4

العلــم بضــرورة أن تفــي المســاحة والمــواد والمعــدات باحتياجــات األطفــال النشــطين والذين 
يملكــون دوافــع ذاتيــة تختلــف تبًعــا الختــالف مراحــل نموهــم كمــا يلــي:

إلــى مســاحة أرضيــة دافئــة وثابتــة ونظيفــة وآمنــة حتــى أ.  الرّضــع  يحتــاج األطفــال 
والتــوازن. واللــف  الــركل  مــن  يتمكنــوا 

ــا مــا يرغــب األطفــال الرّضــع الدارجــون فــي االستكشــاف واالنتقــال مــن مــكان ب.  غالًب
إلــى آخــر خــالل معظــم ســاعات اليقظــة.

يحتــاج األطفــال الفطــم إلــى الكثيــر مــن الفــرص الستكشــاف واســتعمال العضــالت ج. 
الكبــرى.

كونــي موجــودة ومنتبهــة مــع األطفــال فــي أثنــاء تنقلهــم واستكشــافهم األشــياء مــن . 5
حولهــم، فعندمــا يقــوم األطفــال الرّضــع والفطــام باستكشــاف األشــياء المحيطــة أو القفــز 
ــر ومألــوف لديهــم ليهتــم بهــم.  أو اللعــب مــع بعضهــم فإنهــم يحتاجــون إلــى شــخص كبي

)California Department of Education, 2013(.

 هل تعلمين؟ 

مهــارات  والفطــم سيكتســبون  والدارجيــن  الصغــار  الرّضــع  األطفــال  بــأن  ُيعتَقــد  "قــد 
التطــور الحركــي حتــى بــدون دعــم مــن األشــخاص الكبــار أو مقدمــات الرعايــة. ولكــن 
الواقــع نقيــض هــذا االعتقــاد، فــإن دعــم مقدمــات الرعايــة أمــًرا بالــغ األهميــة لنجــاح 
النمــو الحركــي لألطفــال؛ فهــم يحتاجــون إلــى أن توفــري لهــم األمــان، وأن تتحّلــي بالصبــر 
معهــم، وأن تكونــي حاضــرة الذهــن فــي التفاعــل معهــم، وأن تســاعديهم كلمــا أمكــن".
Wittmer & Honig, 2020, 74(
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الرضــع  علــى األطفــال  البدنــي  الصحــة والتطــور  تطبيــق معيــار 
أشــهر(  9 )الميــالد –  الصغــار 

مــدى  مــن  يــوم  كل  نتعجــب 
تحريــك  األطفــال  تعلــم  ســرعة 
بطــرق  وأرجلهــم  وأذرعهــم  أيديهــم 

مختلفة”

 )Wittmer & Honig, 2020, 57(

الســؤال: مــا الــذي يجــب علــى المعلمــات فعلــه لتطبيــق معيــار الصحــة والتطــور البدنــي فــي 
المناهــج الدراســية لألطفــال الرّضــع الصغــار )الميــالد -9 أشــهر(؟

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. 

ع الصغار واألشياء التي يتعلمونها          إن المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة األطفال الرضًّ
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معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة المتعلقــة باألطفــال )مــن الميــالد حتــى ثــالث ســنوات( 
تصــف المهــارات األساســية والمعرفــة المتضمنــة فــي الصحــة والنمــو البدنــي. وتتمثــل 

فــي النقــاط اآلتيــة:

التطــور البدنــي: معالجــة نمــو األطفــال وقدرتهــم علــى تحريــك أجســامهم مــع  	
زيــادة القــدرة علــى التنســيق والتحكــم. يشــمل التطــور البدنــي لألطفــال الرضــع 

الصغــار.

العضــالت الكبــرى: تنميــة العضــالت الكبيــرة أو الجســم كلــه مــن أجل ممارســة 	 
النشــاط البدني.

العضــالت الصغــرى: تطويــر العضــالت الصغيــرة للقيــام بالحركــة واللمــس 	 
باألشــياء. والتحكــم  واإلمســاك 

الصحــة والســالمة: معالجــة تطويــر ممارســات الصحــة والســالمة التــي تشــمل  	
الروتيــن اليومــي والعنايــة بصحــة الفــم والتغذيــة. تشــمل صحــة وعافيــة األطفــال 

الرضــع الصغــار مــا يلــي:

 الصحــة العامــة والســالمة: تطويــر ممارســات الصحــة والســالمة العامــة التــي 	 
تصبــح جــزًءا مــن الروتيــن اليومــي للطفــل.

 صحــة الفــم: تطويــر ممارســات العنايــة بصحــة الفــم والتــي تصبــح جــزًءا مــن 	 
ــة والطفــل.  ــن اليومــي لمقدمــة الرعاي الروتي

 الصحــة التغذويــة: تركــز علــى التغذيــة الجيــدة للجســم؛ لدعــم النمــو البدنــي 	 
والمعرفــي.

الســؤال: مــا هــي المهــارات الرئيســة المتعلقــة بمعيــار الصحــة والنمــو البدنــي التــي يعمــل 
عليهــا األطفــال الرّضــع الصغــار؟

الجواب: األطفال الرّضع الصغار )من الميالد – 9 أشهر( يقومون باآلتي:

تعّلــم كيفيــة التفــاف رؤوســهم لتتبــع األشــياء المثيــرة لالهتمــام بأعينهــم فــي أثنــاء تحــرك  	
هــذه األشــياء فــي مجــال رؤيتهــم.

استخدام أيديهم في جلب األلعاب أو الطعام إليهم. 	

الركل بأرجلهم والتلويح بذراعهم. 	

بلوغ الشيء الذي يريدونه. 	

رفع الرأس والكتفين عند وضعية النوم على البطن. 	

تعلم التدحرج من وضعية النوم على البطن إلى وضعية االستلقاء على الظهر. 	

بدء الجلوس. 	

تآزر العينين واليدين للوصول إلى األشياء. 	

المشاركة في إجراءات الرعاية الروتينية. 	

التعبير عن الجوع. 	
)Wittmer and Honig 2020; Peterson et al. 2016(

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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 هل تعلمين؟ 

تتطور العضالت الكبرى بطريقة منظمة من الرأس إلى أخمص القدمين، يحدث التطور 
ا. يطور األطفال الرّضع )التحكم القريب( استقرار في الكتفين  ا، ثم خارجيًّ البدني داخليًّ
والجذع والوركين قبل أن يتمكنوا من التحكم في حركة الذراعين والساقين )التحكم 

البعيد(
)Wittmer & Honig, 2020; Alabama Department of Health n.d;(

           تعمــل المعلمــات المهنيــات علــى تعزيــز نمــو األطفــال  )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن 
الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(.

الســؤال: مــا الــذي يمكننــي فعلــه بوصفــي معلمــة لمســاعدة األطفــال الرّضــع الصغــار علــى 
إنجــاز المهــام المرتبطــة بالصحــة والتطــور البدنــي؟

الجواب: إليك ما يمكنك فعله:

خلق بيئة آمنة ومأمونة لتشجيع الحركة. 	

مالحظة بداية اكتساب أي مهارة جديدة. 	

توفيــر أشــياء مثيــرة الهتمــام وشــغف األطفــال الرّضــع الصغــار لإلمســاك بهــا ووضــع هــذه  	
األشــياء فــي متنــاول األطفــال الرّضــع الصغــار ليتمكنــوا مــن الوصــول إلــى هــذه األشــياء 

بســهولة وأمــان.

تشــجيع األطفــال الرّضــع الصغــار علــى التحــرك مــن أوضاعهــم ألوضــاع جديدة )وضــع األطفال  	
علــى ظهورهــم علــى ســطح متيــن ولكــن ناعــم، وذلــك إلتاحــة الفرصــة لهــم للتحــرك إلــى أي 

وضــع آخــر(.

توفير الكثير من الوقت الستلقاء األطفال الرّضع الصغار على البطن. 	

القيــام بخلــق تحديــات بدنيــة تمكــن األطفــال الرّضــع الصغــار مــن ممارســة مهــارات النمــو  	
)فمثــاًل: يمكــن وضــع األشــياء الممتعــة والمشــوقة لهــم بعيــًدا عــن متناولهــم بحيــث يتعيــن 

علــى األطفــال الرّضــع الصغــار تنســيق حركاتهــم للوصــول إلــى األشــياء واإلمســاك بهــا(.

تشــجيع األطفــال علــى اللعــب، والدحرجــة، والزحــف، والتحــرك بنشــاط عــدة مــرات خــالل  	
اليــوم الواحــد.

عدم ترك األطفال الرّضع الصغار بدون رقابة. 	

)NAEYC ”The What, Why, and How of High-Quality Programs for Infants”, 2016; 

Alabama Department of Health n.d.(

الســؤال: مــا الــذي يجــب أن تقــوم بــه المعلمــة لتوفيــر بيئــة تعليميــة تدعــم الصحــة والتطــور 
البدني؟

الجــواب: فيمــا يلــي بعــض األشــياء التــي يمكــن للمعلمــة القيــام بهــا لتوفيــر بيئــة تدعــم الصحــة 
والتطــور البدنــي:

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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توفير مساحات تتمتع بالمميزات اآلتية: 	

مســاحات آمنــة ومرتبــة - خــارج مســار الســير الخــاص بمقدمــة الرعايــة، وبعيــًدا عــن 	 
الرفــوف أو األشــياء المعرضــة للســقوط، وبعيــًدا عــن الكراســي الهــزازة أو غيرهــا مــن 

المخاطــر المحتملــة.

مساحات تمكن األطفال الرّضع الصغار من الوصول إلى األشياء بأنفسهم.	 

القيــام بتضميــن أرفــف منخفضــة فــي هــذه المســاحات وتحتــوي هــذه األرفــف علــى 	 
أشــياء تكــون فــي متنــاول األطفــال الرّضــع الصغــار ليتمكنــوا مــن الوصــول إليهــا بســهولة.

مســاحات مريحــة لمقدمــات الرعايــة تمّكنهــّن مــن الجلــوس علــى مســتوى األرض عنــد 	 
تعاملهــن مــع األطفــال الرّضــع الصغــار.

مساحات نشطة ومخصصة لضمان حرية الحركة.	 

مساحات مؤثثة بسجاجيد أرضية ناعمة وقوية أو أرضيات الفلين.	 

توفير المواد التي تدعم أنشطة العضالت الكبرى والصغرى مثل: المواد التالية: 	

خشخيشــات وغيرهــا مــن األلعــاب الصغيــرة التــي يتمكــن األطفــال الرّضــع الصغــار مــن 	 
اإلمســاك بهــا واللعــب بهــا )يرجــى مراعــاة التنــوع فــي اســتخدام األلعاب ذات األشــكال 
ــد  ــع قبضــة الي واألحجــام المختلفــة؛ ممــا يســاعد األطفــال الرّضــع الصغــار علــى تطوي

للتحكــم فــي هــذه األلعــاب(.

كرات من قماش ودمى قابلة للضغط.	 

حاويات مليئة بأشياء متنوعة آمنة يتمكن األطفال من تفريغها.	 

 هل تعلمين؟ 

"أن األطفــال الرّضــع الصغــار يمكنهــم مســاعدة مقدمــات الرعايــة فــي أثنــاء إجــراءات 
ــذا، فعليهــن مشــاهدة وتعلــم قــراءة إشــارات جميــع  ــة الروتينيــة الخاصــة بهــم. ول الرعاي
ــن األطفــال الرّضــع الصغــار مــن المشــاركة بنشــاط فــي  األطفــال الرّضــع الصغــار حتــى يمكِّ
المهــام الروتينيــة المتعلقــة بهــم مثــل: المســاعدة فــي إمســاك الزجاجــة أو تكملة ســحب 
ــع يســاهم  ــم المعلمــة طــرق التواصــل مــع الطفــل الرضي ــن. إن تعل الجــورب مــن القدمي
فــي تكويــن رابــط متيــن معــه، وهــو األمــر الــذي يمكــن كال الطرفيــن مــن المشــاركة 

بفعاليــة فــي نشــاط الحركــة". 

)NAEYC, 2016(.
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 هل تعلمين؟ 

ــة التــي تعطــي لهــم الفرصــة  ــح األطفــال المقاومــة المطلوب ــة تمن ــات الصلب "أن األرضي
للتعــرف علــى الجاذبيــة األرضيــة، وتعلــم مهــارات اســتخدام العضــالت الكبــرى والصغــرى 
ومهــارات اســتخدام الحــواس. وعلــى الرغــم مــن أن األرضيــات الناعمــة جيــدة، ولكــن 
عندمــا تكــون البيئــة كلهــا ناعمــة، فــإن الرضــع الصغــار يواجهــون صعوبــة فــي الحركــة 

)مثــل: التدحــرج(".
)Copple, 2013, 56(.

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 تعُلــم وســلوكيات األطفــال )إطــار المنهــج الوطنــي 
الميــالد-6 ســنوات، 2018، 40-38(  لألطفــال مــن 

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

تكتشــف  عندمــا  والفطــم  بالرّضــع  الخــاص  الدراســي  المنهــج  تخطيــط  عمليــة  تبــدأ   "
المعلمــات تطــور كل طفــل علــى حــدة. وال يكــون ذلك إال من خــالل اإلنصات والمالحظة 
الشــديدة لألطفــال. وُتعــد عمليــة المالحظــة إحــدى أهــم المهــارات التدريســية. وعندمــا 
تالحــظ المعلمــات األطفــال بتمعــن فســوف يدركــن كيــف يقــوم كل طفــل باكتشــافاته 
فــي لحظــات معينــة خــالل لعبــه وتفاعالتــه اليوميــة، وكيــف تصبــح هــذه اللحظــات ذات 

معنــى بالنســبة لــه" 

)California Department of Education, 2012, 26(.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن عمــر )الميــالد - 3( ســنوات. 

أدوات المعلمة
 استمارة مالحظة التطور البدني الحركي عند األطفال

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي فــي دليــل 
المعلمــة لفئــة الرضــع الصغــار لتطبيــق المعاييــر النمائيــة مــن عمــر )الميــالد - 3 ســنوات( فــي 

المرحلــة العمريــة )مــن 2-3 أشــهر(: أعتنــي باألطفــال مــن أجــل:

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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رفع رؤوسهم ألعلى بمساعدتك. 	

استخدمي أذرعهم لبدء قيامهم بتحريكها خالل وقت استلقائهم على البطن. 	

اجعلي حركة الذراع والساق مرنة وأكثر تحكًما. 	

اإلمساك باألشياء لفترة وجيزة. 	

في خالل المرحلة العمرية )من 4-5 أشهر( أعتني باألطفال من أجل:

قيام األطفال برفع رؤوسهم بدون مساعدتك. 	

 التدحرج من وضعية االستلقاء على البطن إلى االستلقاء على الظهر. 	

 اإلمساك بالدمى وهزها. 	

التأرجح وضرب األشياء المعلقة بخفة. 	

تقريب أياديهم من أفواههم. 	

الدفع بأرجلهم ألسفل عندما توضع أقدامهم على سطح صلب. 	

في خالل المرحلة العمرية )من 6-8 أشهر(: أعتني باألطفال من أجل:

التدحرج من وضعية االستلقاء على البطن إلى وضعية االستلقاء على الظهر والعكس. 	

تدريبهم على الجلوس بمساعدتك. 	

الوصول إلى األشياء بيد واحدة ونقلها من يد إلى أخرى. 	

)CDC, n.d; Alabama Department of Health, n.d(

           تقــوم المعلمــات المهنيــات ببنــاء العالقــات مــع المجتمــع ومــع أســر األطفــال )إطــار المنهــج 
الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 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
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 أدوات المعلمة
نشرة تثقيفية عن النمو الجسدي الحركي ألولياء األمور

 يمكنــك مســاعدة العائــالت فــي دعــم النمــو البدنــي لألطفــال الرّضــع فــي المنــزل وربمــا تعليمهــم 
بعــض األمــور التــي قــد ال يعرفونهــا عــن النمــو العضلــي المبكــر لرضيعهــم. أرســلي هــذه النصائــح 

المنزليــة البســيطة إلــى العائــالت. 

الوالدين األعزاء:

هــل تعلمــون أن طفلكــم الرضيــع تنمــو لديــه مهــارات بدنيــة جديــدة مهمــة كل يــوم؟ فيمــا يلــي 

بعــض الطــرق التــي يمكنكــم مــن خاللهــا دعــم هــذه المهــارات الجديــدة المثيــرة فــي أثنــاء نموهــا 

وتطورهــا. إذا كان طفلــك الرضيــع يســتطيع التحــدث، فقــد يقــول:

أبــدأ مــن البدايــة - قبــل أن أذهــب إلــى أي مــكان بمفــردي- احملينــي، وهزينــي، واحتضنينــي، . 1
واحملينــي بيــن ذراعيــك أو علــى جســمك. عندمــا تتحركيــن أتعلــم كيــف أتحــرك معــِك.

قومــي بمــد أصابعــك لــي ألمســكها. بمجــرد أن أتمكــن مــن اإلمســاك بأصابعــك، أعطينــي . 2
ألعاًبــا خفيفــة الــوزن ألمســك بهــا وأضعهــا فــي فمــي وأحركهــا، أعطنــي خيــارات: خشخيشــة، 
دميــة مــن القمــاش، مكعــب خشــبي. يمكننــي استكشــاف هــذه األشــياء وأنــا مســتلٍق علــى 

ظهــري أوعلــى بطنــي.

ــة أن أضــرب األشــياء التــي تتدلــى مــن بســاط اللعــب. شــاهدي وتعلمــي . 3 مــن الممتــع للغاي
ربــط حركتــي بحركــة اللعبــة!

عندمــا أســتطيع الجلــوس، يمكننــي استكشــاف األلعــاب بيــدي االثنتيــن. أحــب أن أضــع . 4
األشــياء  أضــرب  اجعلينــي  األلعــاب.  بهــذه  يمكننــي فعلــه  مــا  وأرى  فــي فمــي  األلعــاب 

تقليــدك! أحــب   - ببعضهــا 

5 . - يــدي  عــن متنــاول  بعيــًدا  ألعاًبــا جديــدة ومثيــرة  عندمــا تضعينــي علــى بطنــي، ضعــي 
ــد  ــا ســوف أزحــف وأستكشــف األماكــن التــي أري أســتطيع التدحــرج أو الزحــف لرؤيتهــا. قريًب

الذهــاب إليهــا - ســلة أو صنــدوق، ربمــا؟

)Luckenbill, 2016(.

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

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 لدعم معيار الصحة والتطور البدني الممارسات المالئمة نمائيًّ

ا االممارسة المالئمة نمائيًّ الممارسة غير المالئمة نمائيًّ

الفرديــة  	 للقــدرات  الرعايــة  مقدمــات  احتــرام 
إيجابــي  بشــكل  ويســتجبن  الرّضــع  لألطفــال 

لــكل طفــل.  الجديــدة  المهــارات  لتطويــر 

تجــارب  	 مــن  متنوعــة  مجموعــة  توفيــر 
)الناعمــة  لألطفــال  المختلفــة  المالمــس 
مــن  متنوعــة  ومجموعــة  والصلبــة، 

المختلفــة(. المســتويات 

الرّضــع  	 األطفــال  الرعايــة  مقدمــات  وضــع 
فــي أســّرة النــوم لغــرض النــوم فقــط، وليــس 
اللعــب،  فتــرات  أثنــاء  وفــي  اللعــب.  لغــرض 
تضــع مقدمــات الرعايــة األطفــال علــى أســطح 
ثابتــة حتــى يتمكنــوا مــن التحــرك بحريــة وأمــان.

قيــام مقدمــات الرعايــة بنقــل األطفــال غيــر  	
اليــوم؛  مــدار  علــي  دوري  بشــكل  الدارجيــن 
بخصــوص  رؤى مختلفــة ومتنوعــة  لمنحهــم 

إليــه واستكشــافه. النظــر  يمكنهــم  مــا 

قيــام مقدمــات الرعايــة بتقديــر استكشــافات  	
طفــل  كل  ويراقبــن  ولعبهــم.  األطفــال 

لــه. آمنــة  بيئــة  ويوفــرن 

معرفــة مقدمــات الرعايــة أن األطفــال الرّضــع  	
الصغــار يلعبــون أواًل بأجســادهم قبــل مرحلــة 
الكبــرى علــى  العضــالت  تأثيــر  استكشــافهم 
مــا يمكنهــم فعلــه بهــا، ويغيــرون أوضاعهــم، 
وفــي  المختلفــة،  باألحاســيس  ويشــعرون 

النهايــة يكتشــفون أيديهــم وأقدامهــم.

توفيــر مقدمــات الرعايــة المــواد المخصصــة  	
للعــب بأحجــام تالئــم الطفــل الرضيــع الصغيــر؛ 
والتحكــم  ومضغهــا  إمســاكها  مــن  ليتمكــن 

بهــا بســهولة.

الوصــول  	 مــن  األطفــال  يتمكــن  أن  بمجــرد 
واإلمســاك باألشــياء، توفــر مقدمــات الرعايــة 
المــواد المخصصــة للعــب والمختــارة بعنايــة 
الرضيــع  الطفــل  لتصرفــات  مالئمــة  لتكــون 
التحكــم  مــن  مختلفــة  بأنــواع  تســمح  وربمــا 

واإلدخــال(. والضغــط  )التدويــر 

مفتوحــة  	 أرفــف  علــى  اللعــب  مــواد  تخزيــن 
متنــاول  وفــي  األطفــال  نظــر  مــدى  علــى 

أيديهــم.

الصغــار  	 الرّضــع  األطفــال  حْمــل  دائًمــا  يتــم 
بزاويــة. الزجاجــة  مــن  يرضعــون  الذيــن 

الصحــة  	 إجــراءات  الرعايــة  مقدمــات  تتبــع 
والســالمة بمــا فــي ذلــك غســل اليديــن واتبــاع 

العامــة. االحتياطــات 

إعــداد المســاحات وتهيئتهــا بشــكل جيــد مــع  	
ــارات الصحــة والســالمة. مراعــاة اعتب

دفــع األطفــال لتطويــر مهــارات معينــة علــى الرغــم مــن عــدم  	
اســتعداد األطفــال للقيــام بهــذه المهارات.

قيــام مقّدمــات الرعايــة بفعــل أشــياء لألطفــال الرّضــع والتــي  	
يمكنهــم القيــام بهــا بأنفســهم أو قيــام مقدمــات الرعايــة 

ببعــض المســاعدة فــي فعــل هــذه األشــياء.

عدم وجود سجاد وال تباين بين المناطق اللينة والصلبة.  	

فقــط  	 المحفــزات ومصمذمــة  مــن  خاليــة  اللعــب  مناطــق 
باألنســجة  دعمهــا  إلــى  تفتقــر  لكنهــا  التنظيــف  لســهولة 

المختلفــة. والمســتويات 

مقاعدهــم  	 أو  مهودهــم  علــى  األطفــال  وجــود  يقتصــر 
طويلــة. لفتــرات 

لفتــرات  	 ومقاعدهــم  أســّرتهم  فــي  األطفــال  تقييــد  يتــم 
طويلــة مــن الوقــت )بشــكل أساســي تهــدف هذه الممارســة 

ــة(. ــى راحــة مقدمــة الرعاي ــر المالئمــة إل غي

بيئتهــم  	 واستكشــاف  التنقــل  علــى  قــادرون  األطفــال 
لكــن مقدمــات الرعايــة ال يفصلــن األطفــال غيــر الدارجيــن 
عــن األطفــال اآلخريــن أو ال يبَقيــن بالقــرب منهــم لحمايــة 

األذى. مــن  األطفــال 

مقاطعــة األطفــال، ووضــع األلعــاب فــي أيديهــم بشــكل  	
متنــاول  عــن  بعيــد  مــكان  إلــى  األلعــاب  نقــل  أو  مباشــر 

أيديهــم.

قيــام مقدمــات الرعايــة بالحــّد مــن حركة األطفــال أو إبقائهم  	
فــي أســرتهم لتقييــد قدرتهم على الحركة واالستكشــاف.

قيــام مقدمــات الرعايــة بتوفيــر ألعــاب كبيــرة الحجــم؛ بحيــث  	
توفيــر  أو  وحملهــا،  بهــا  اإلمســاك  األطفــال  يســتطيع  ال 
ا لهــا عواقــب غيــر محمــودة فقــد  ألعــاب صغيــرة الحجــم جــدًّ

يبتلعهــا الطفــل.

توفــر مقدمــات الرعايــة األلعــاب التــي تــدار فقــط بالبطاريــة  	
والتــي تجعــل األطفــال منهمكيــن فقــط فــي المشــاهدة. 
الملمــس  حيــث  مــن  التنــوع  إلــى  األلعــاب  هــذه  وتفتقــر 

والشــكل. والحجــم 

ــة أو  	 ــر مرتب ــدوق وُتخــرج بطريقــة غي ن األلعــاب فــي صن ُتخــزِّ
ــاول األطفــال. ــد عــن متن توضــع األلعــاب فــي مجــال بعي

يتم تقييد حركة األطفال الرّضع بمقاعدهم لتغذيتهم. 	

تقييــد األطفــال فــي أســّرتهم أو مقاعدهــم واالقتصــار علــى  	
إمدادهــم بالبــزازات.

مــكان  	 وإجــراءات ضمــان  وتدويــن سياســات  وضــوح  عــدم 
لألطفــال. صحــي 

عــدم تنظيــم المســاحة المحيطــة باألطفــال لتعزيــز اعتبــارات  	
ولكنهــا  وآمنــة  نظيفــة  البيئــة  أن  أو  والســالمة  الصحــة 

عقيمــة وتخلــو مــن أفــكار لتطويــر حركــة األطفــال.

)Copple et al., 2013, 56-59(. 
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يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار الصحة والتطور البدني فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.

           تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة النشــاط لبنــاء منهــج ذي معنــى 
الميــالد-6  مــن  الوطنــي لألطفــال  المنهــج  )إطــار  تعلــم هادفــة لألطفــال.  فــرص  وتوفيــر 

 .)40-38  ،2018 ســنوات، 

إرشادات للمعلمة 
توفير مساحات لألطفال الرّضع بشكل يضمن السالمة ويعزز الصحة.

مــن الجديــر بالذكــر أن ضمــان صحــة األطفــال الرّضــع وســالمتهم مــن أهــم االعتبــارات عنــد تصميــم 
أي مســاحة لألطفــال. وذلــك ألن اإلعــدادات اآلمنــة تتضمــن قيــام األطفــال باالستكشــاف بحّريــة، 
وهــذا بــدوره يدعــم إحساســهم النامــي بالــذات. كمــا تســاهم هــذه اإلعــدادات اآلمنــة فــي دعمــك 
كمقدمــة رعايــة. فبــداًل مــن قضــاء معظــم وقتــك فــي مراقبــة األطفــال الرّضــع منــذ بدايــة قيامهم 
بالتحــرك للحفــاظ علــى ســالمتهم، ســيكون لديــِك المزيــد مــن الفــرص للتفاعــل معهــم واالســتجابة 
ــة باألمــراض وانتشــارها وتعــزز الصحــة العامــة  لهــم. إن البيئــة الصحيــة تقلــل مــن احتماليــة اإلصاب
لألطفــال الرّضــع. ويجــب العلــم بــأن ضمــان الحفــاظ علــى بيئــة آمنــة وصحيــة لألطفــال الرّضــع 
الصغــار والفطــم يتضمــن تفاصيــل كثيــرة. وفيمــا يلــي بعــض اإلرشــادات المهمــة الخاصــة بتحقيــق 

ســالمة األطفــال:

إرشــادات الســالمة: اســتخدام األلعــاب والمعــدات والمــواد التــي ال تحتــوي علــى أجــزاء   .1 
صغيــرة حتــى تكــون آمنــة لألطفــال الرّضــع الصغــار

ما اإلجراءات الواجب على المعلمة القيام بها؟

احرصــي علــى تقديــم األلعــاب اآلمنــة لألطفــال الرضــع. اســتخدمي مــواد متينــة وســهلة 
التنظيــف ألن األطفــال ســيضعونها فــي أفواههــم. تأكــدي مــن أن المــواد والمعــدات، 
بمــا فــي ذلــك الدمــى والحيوانــات المحشــوة، ال تحتــوي علــى أجــزاء صغيــرة ممكــن 
بلعهــا، وهــو األمــر الــذي يعــرض األطفــال الرّضــع لخطــر االختنــاق. احتفظــي بجميــع 
األشــياء الصغيــرة والتــي تعــّرض األطفــال لخطــر ابتالعهــا بعيــًدا عــن متناولهــم. يعتبــر أي 
شــيء خطيــٍر إذا كان يمكــن مــروره عبــر األســطوانة الصغيــرة )بطــول 2.25 بوصــة وعــرض 
1.25 بوصــة( والمســتخدمة لفحــص مخاطــر االختنــاق لألطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم 

عــن 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
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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ض رأس أو أطــراف األطفــال الرّضــع الصغــار للحبــس  اختــاري المعــدات التــي لــن تعــرِّ
بداخلهــا. تأكــدي مــن أن المعــدات )مثــل: عربــات األطفــال، واألراجيــح، والحصــان الهــزاز، 
وحمــاالت نقــل األطفــال( جميعهــا مناســبة لطــول الرضيــع ووزنــه. اســتخدمي دائًمــا 
للســقوط  يتعــرض األطفــال  المعــدات علــى األرض حتــى ال  أحزمــة األمــان، وَضعــي 
منهــا. افحصــي المــواد والمعــدات بانتظــام لتحديــد أو إزالــة أو إصــالح أي أشــياء قــد 
تتســبب فــي إصابــة األطفــال الرّضــع. وعليــِك مراعــاة أن مشــايات األطفــال ليســت آمنــة 

ــغ بالقــرب منهــم. لالســتخدام، حتــى مــع وجــود شــخص بال

ما النتائج والفوائد العائدة على األطفال بالنفع من هذه اإلجراءات؟

ســيصبح األطفــال الرّضــع الصغــار أكثــر وعًيــا ببيئتهــم، سيســتطيعون اســتخدام أيديهــم 
وأفواههــم لالستكشــاف. سيســتطيع الطفــل الرضيــع اإلمســاك بالمــواد التــي فــي 
متنــاول يــده وإحضارهــا إلــى فمــه دون تعرضــه لــألذى. يســاهم توفيــر األلعــاب والمــواد 
التــي ال تحتــوي علــى أجــزاء صغيــرة أو فضفاضــة فــي تجنــب تعــرض األطفــال لمخاطــر 
االختنــاق. يجــب علــى المعلمــة تخزيــن البطاريــات الصغيــرة والتــي تكــون فــي حجــم 
الــزر والمغناطيــس بعيــًدا عــن متنــاول أيــدي األطفــال الرّضــع الصغــار، وال بــد مــن إزالــة 
المــواد الخطــرة عــن مجــال األطفــال الرّضــع الصغــار. إن وضــع األشــياء الثقيلــة علــى 

الرفــوف الســفلية يقلــل مــن خطــر إصابــة األطفــال مــن جــراء ســقوط اللعبــة عليهــم.

 إن اســتخدام المعــدات المناســبة لعمــر األطفــال تمنــع اإلصابــات الناجمــة عــن الوقــوع 
فــي فــخ أو فتحــة بداخــل هــذه المعــدات. تقــوم أحزمــة األمــان بتثبيــت الطفــل فــي 
الهــزاز أو حمــاالت األطفــال أو أي معــدات  عربــة األطفــال أو األرجوحــة أو الحصــان 
أخــرى. كمــا تســاهم أحزمــة األمــان فــي التقليــل مــن مخاطــر الســقوط التــي قــد يتعــرض 
لهــا األطفــال. مــن األفضــل عــدم اســتخدام مشــايات األطفــال ألنهــا قــد تتدحــرج علــى 

ــا لهــم. ل علــى األطفــال الوصــول إلــى شــيء قــد ال يكــون آمًن الــدرج، أو تســهِّ

إرشادات السالمة: توفير بيئات لعب آمنة في الهواء الطلق:  .2 

ما اإلجراءات الواجب على المعلمة القيام بها؟

ُيَعــدُّ التعــرف علــى العالــم الطبيعــي أمــًرا ممتًعــا لألطفــال مــن جميــع األعمــار، بمــا فــي ذلــك 
األطفــال الرّضــع الصغــار. إن وضــع البطانيــة علــى العشــب أمــر مهــم لتوفيــر ســطٍح ناعــٍم ونظيــٍف 
للعــب األطفــال فــي الهــواء الطلــق. اســتثمري ظــل األشــجار أو مظلــة عربــة األطفــال أو المالبــس 
لتغطيــة جلــد الرّضــع وقبعــة عريضــة الحــواف لحمايتهــم مــن أشــعة الشــمس المباشــرة. وفــي حالــة 
عــدم توفــر المالبــس الواقيــة والظــل، اســتخدمي بعــد موافقــة األهالــي واقــي شــمس آمــن لعــدم 
تســبب الحساســية للطفــل علــى مناطــق صغيــرة فقــط مــن الجســم، مثــل: وجــه الطفــل. ووفــري 
لألطفــال مالبــس مناســبة للطقــس واجعلــي األطفــال بالداخــل عنــد وجــود درجــات حــرارة شــديدة.

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Baby-Walkers-A-Dangerous-Choice.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Baby-Walkers-A-Dangerous-Choice.aspx
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/podcast/spending-time-outdoors-matters-infants-toddlers
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ما النتائج والفوائد المرجوة من هذه اإلجراءات؟

إن توفيــر فــرص آمنــة الستكشــاف المشــاهد واألصــوات فــي الطبيعــة يدعــم نمــو األطفــال. 
ــن تقــل أعمارهــم عــن 6 أشــهر مــن حــروق الشــمس بالمالبــس والقبعــات  ــة األطفــال الذي فحماي
والظــل تعتبــر أفضــل طريقــة لحمايتهــم مــن حــروق الشــمس. وال يســتطيع األطفــال الصغــار 
تنظيــم درجــة حــرارة أجســامهم جيــًدا، ولهــذا، فــإن إبقاءهــم فــي الداخــل فــي أثنــاء درجــات الحــرارة 

الشــديدة يحميهــم مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة.

 )Head Start/ECLKC, Administration for Children and Families n.d(

إرشادات السالمة: انظري إلى فصلك من منظور الوالدين:  .3 

ما اإلجراءات الواجب على المعلمة القيام بها؟

يجــب مراعــاة مجموعــة مــن االحتياطــات الوقائيــة فــي برامــج األطفــال الجيــدة للحفــاظ علــى صحــة 
وســالمة األطفــال. تقــوم المعلمــات بفحــص البيئــة المحيطــة قبــل وصــول األطفــال والتأكــد مــن 
أنهــا فــي حالــة جيــدة طــوال اليــوم. قــد ال يالحــظ اآلبــاء واألســر هــذه االحتياطــات علــى الفــور، 
ــه. فيمــا يلــي بعــض األمــور التــي تشــاركها المعلمــة مــع  أو قــد ال يعرفــون مــا الــذي يبحثــون عن

الوالديــن والعائــالت؛ لمســاعدتهم علــى فهــم االحتياطــات الوقائيــة الالزمــة:

تغطية فتحات المنافذ الكهربائية بأغطية حماية. 	

يمكــن  	 بحيــث ال  يكفــي  بمــا  غيــر ســامة وكبيــرة  مــواد  مــن  نظيفــة ومصنوعــة  األلعــاب 
للكســر. قابلــة  أو  صغيــرة  أجــزاء  علــى  األلعــاب  تحتــوي  وال  ابتالعهــا، 

الكراســي المرتفعــة وطــاوالت التغييــر وعربــات األطفــال مجهــزة بأحزمــة أمــان؛ وتحــرص  	
المعلمــات دوًمــا علــى اســتعمال أحزمــة األمــان لألطفــال.

أسّرة األطفال تفي بالمعايير الحالية لبرامج األطفال الرّضع الصغار. 	

يتم االحتفاظ بمجموعة إسعافات أولية كاملة التجهيز وفي متناول اليد. 	

منطقــة تغييرالحفاضــات منظمــة بشــكل جيــد؛ بحيــث يســهل الوصــول إلــى المســتلزمات  	
الالزمــة والمالبــس اإلضافيــة. يوجــد فــي هــذه المنطقــة أيًضــا حــوض، مــزود بمناشــف ورقيــة 

مطهــرة، وســلة قمامــة تفتــح بســهولة عــن طريــق دواســة قــدم.

يتــم حمــل األطفــال الرّضــع بزاويــة عنــد القيــام بإرضاعهــم عــن طريــق الزجاجــات، وال ُيتــرك  	
األطفــال أبــًدا "إلطعــام أنفســهم" عــن طريــق الزجاجــات المســندة علــى الوســائد.

ما النتائج والفوائد المرجوة من هذه اإلجراءات؟

يشــعر والــدا األطفــال الرّضــع الصغــار بالعديــد مــن المشــاعر عنــد تــرك أطفالهــم تحــت رعايتــك. 
ولــذا، مــن خــالل مشــاركة معلومــات الصحــة والســالمة سيشــعران براحــة أكبــر فتقــّل حــدة توترهــم 
وقلقهــم علــى أطفالهــم. فضــاًل عــن ذلــك فــإن مشــاركة معلومــات الصحــة والســالمة ترســل 

ــران شــركاء فاعليــن فــي دعــم تجــارب أطفالهــم فــي البرنامــج. ــن يعتب رســالة مفادهــا أن الوالدي

)Infant Program Health and Safety Checklist, n.d.(

https://families.naeyc.org/accredited-article/infant-program-health-and-safety-checklist
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           تعمــل المعلمــات المهنيــات علــى تعميــق مهــارات تخطيــط وتنفيــذ المناهــج الدراســية مــن 
خــالل: النظــر فــي فــرص دعــم الصحــة والتطــور البدنــي علــى مــدار اليــوم )الدليــل األساســي: 

بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار المنهــج الوطنــي للطفولــة المبكــرة، 2018، 71-68(.

 موقف افتراضي

تــدرك المعلمــة جنــان معلمــة األطفــال الرّضــع الصغــار والمعلمــة ســمر معلمــة الرّضــع الدارجيــن 
بــأن النمــو البدنــي لألطفــال يبــدأ فــي مرحلــة الطفولــة، وأن تزويــد األطفــال فــي غــرف صفهــم 
ركيــزة  سيشــكل  المبكــرة  البدنيــة  المهــارات  لتطويــر  يحتاجونهــا  التــي  والتفاعــالت  بالتجــارب 
أساســية للتطــور الحًقــا. لقــد بــدأت المعلمتــان العــام بموضــوع "كل شــيء عنــي" بهــدف بنــاء 
خطــة للتركيزالقــوي علــى معيــار الصحــة والنمــو البدنــي. وتوفيــر الفــرص التــي تعــزز مهــارات النمــو 
البدنــي المبكــرة طــوال اليــوم. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتركزان علــى تقديــم الخبــرات لدعــم لصحــة  

والســالمة ورفاهيــة األطفــال.

الخطــوة األولــى: ســتبدأ المعلمــة عمليــة التخطيــط الخاصــة بهــا مــن خــالل مالحظاتهــا لألطفــال 
التركيــز عليــه  ــا ومــا ينبغــي  الــذي يســتطيع األطفــال فعلــه حاليًّ فــي المجموعــة لمعرفــة مــا 
فــي  لمســاعدتها  الفرديــة  مالحظاتهــا  بتوثيــق  المعلمــة  ســتقوم  تطورهــم.  فــي  للمســاهمة 
التعــرف علــى أنمــاط االهتمامــات والقــدرات بيــن مجموعــة األطفــال. )أدوات المالحظــة فــي دليــل 
المعلمــة الخــاص بمعاييــر التعلــم الُمبكــر النمائيــة لألطفــال مــن عمرالميــالد -3 ســنوات، ص53 

.)54-

الخطــوة الثانيــة: بعــد ذلــك، بنــاًء علــى مالحظاتهــا، ســتفكر المعلمــة فــي كيفيــة اســتخدام بيئتهــا 
التعليميــة لتقديــم المــواد التــي يمكــن أن تدعــم معيــار الصحــة والنمــو البدنــي.

اللعب والبيئة التعليمية

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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منطقة الوصول: 	

الملــف الخــاص بــكل عائلــة والتــي تمثــل توثيــق ومتابعــة المهــام الروتينيــة المنزليــة 	 
وتفضيــالت الطعــام وموضوعــات صحيــة أخــرى.

صور األطفال وأسرهم.	 

منطقة القيلولة: 	

تخصيــص مســاحة تتحكــم فــي الضــوء والصــوت، لتضمــن لألطفــال النــوم فــي أوقــات 	 
مختلفــة والحصــول علــى الراحــة والنــوم بعمــق.

منطقة الحفاضات: 	

بعض األشياء المعلقة لألطفال لمشاهدتها وضربها وإمساكها.	 

المرايا الموجودة في مستوى النظر.	 

منطقة اللعب: 	

األشياء المحمولة والمعلقة والتي يمكن لألطفال مشاهدتها وضربها وإمساكها.	 

خشخيشات وأشياء أخرى مختلفة القوام يمكن لألطفال مسكها ورّجها، إلخ.	 

حاويات األشياء اآلمنة لتفريغها واستكشافها.	 

منطقة اللعب بالخارج:  	

علــى 	  االســتلقاء  مــن  آمــن  بشــكل  تمّكــن األطفــال  التــي  البطانيــات  علــى  تحتــوي   
بطونهــم. أو  ظهورهــم 

الخطــوة الثالثــة: بعــد ذلــك، ســتفكر المعلمــة فــي جدولهــا روتينهــا اليومــي وكيفيــة بنــاء الفــرص 
المالئمــة لتطويــر الصحــة والتطــور البدنــي علــى مــدار اليــوم.
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الروتين اليومي

الخبرة التعليمية/النشاطالروتين

خــذي وقًتــا كافًيــا للتحــدث مــع كل مــن الوالديــن عــن طفلهــم / قومــي  	الوصول والمغادرة
بإعــداد أو مراجعــة الكتــب التــي توثــق الروتيــن المنزلــي.

ــى  	 ــي بهــم فــي أرجــاء الغرفــة إللقــاء نظــرة عل احملــي األطفــال وتجّول
مختلــف األشــياء والكائنــات المعروضــة أمامهــم.

ضعــي األطفــال علــى بطونهــم فــوق فرشــات مناســبة لمســاعدتهم  	وقت اللعب/ األرضية
ــة. ــرأس والرقب ــر قــوة ال علــى تطوي

أيــدي  	 متنــاول  فــي  والكــرات(  الخشخيشــات  )مثــل:  المــواد  ضعــي 
األطفــال.

وفــري حاويــات مــن األشــياء الممتعــة اآلمنــة أمــام األطفــال ليتمكنــوا  	
مــن فهمهــا والتالعــب بهــا واإلمســاك بهــا عــن طريــق الفــم.

وفــري مســاحات آمنــة لألطفــال الكتشــاف اليديــن والقدميــن فــي أثنــاء  	
االســتلقاء علــى ظهورهــم.

تحدثي بهدوء مع األطفال وحركي الذراعين والساقين برفق. 	وقت تغيير الحفاضات

توفير أشياء لألطفال لحملها وإمساكها في أثناء تغيير الحفاضات. 	

امسكي األطفال بزاوية عند إرضاعهم عن طريق الزجاجة. 	وقت التغذية

ا بالشراكة مع األسرة. 	 إدخال األطعمة تدريجيًّ

ضعي األطفال على ظهورهم استعداًدا للنوم. 	وقت النوم

امســكي األطفــال وقومــي بهزهــم أو تجولــي بهــم عنــد االســتيقاظ  	
أو النــوم.

األطفــال  	طوال اليوم اســتخدام  خــالل  مــن  للتعلــم  المتعــددة  الفــرص  توفيــر 
الصــوت(. )اللمــس،  لحواســهم 

الخطــوة الرابعــة: مراجعــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات. والتفكيــر 
فــي األســاليب التــي يمكنهــا اســتخدامها لتطبيــق معاييــر التعلــم الُمبكــر النمائيــة فيمــا يخــص 
ــر المهــارات الحركيــة  ــز فــرص لتطوي الممارســة اليوميــة. تنفيــذ الخطــوات التاليــة للتخطيــط وتعزي

والعــادات الصحيــة المبكــرة.

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 معايير التعلم المبكر النمائية الخاصة بالصحة والتطور البدني 

1.0 التطور الحركي للعضالت الكبرى:

دور المعلمةالمؤشر

وذراعيــه  	 برأســه  وتحكمــه  قدرتــه  الطفــل  يطــور 
مقصــودة. حــركات  مســتخدًما  وجذعــه  ورجليــه 

ضعــي األطفــال علــى بطونهــم فــوق الســجاد حيــث  	
يمكنهــم رفــع أذرعهــم رؤوســهم.

المعلقــة  	 واألشــياء  المحمولــة  األشــياء  اســتخدام 
فــي "الصالــة المخصصــة لأللعــاب"؛ ليتمكــن ألطفــال 
مــن الوصــول إلــى هــذه األشــياء وإمســاكها وضربهــا 

وركلهــا وهــم علــى ظهورهــم.

مراقبــة األطفــال وتســجيل التغييــرات فــي التنســيق  	يحرك جسمه وذراعيه ورجليه ببعض التناسق. 	
بيــن أعضــاء أجســامهم وقوتهــا.

2.0 التطور الحركي للعضالت الصغرى:

دور المعلمةالمؤشر

المعلقــة  	يستخدم يديه أو رجليه للمس األشياء أو الناس. 	 واألشــياء  المحمولــة  األشــياء  اســتخدام 
باليــد  فــي "الصالــة المخصصــة لأللعــاب" ولمســها 

واألقــدام.

إلــى  	 الوصــول  يمكنهــم  بحيــث  األطفــال  وضــع 
مقدمــي الرعايــة ولمســهم )علــى ســبيل المثــال: فــي 
ذلــك(. إلــى  ومــا  والتغذيــة...  الحفاضــات  تغييــر  أثنــاء 

ينســق بيــن عينيــه ويديــه للوصول األشــياء والتقاطها  	
واستكشافها.

المعلقــة  	 واألشــياء  المحمولــة  األشــياء  اســتخدام 
باليــد  فــي "الصالــة المخصصــة لأللعــاب" ولمســها 

واألقــدام.

وضــع خشخيشــات وأشــياء آمنــة مــن مــواد مختلفــة  	
فــي متنــاول األطفــال.

يقــوم بتصرفــات مختلفــة مــع األشــياء كوضعهــا فــي  	
فمــه أو طرقهــا.

لألطفــال  	 األشــياء  مــن  متنوعــة  مجموعــة  توفيــر 
ســلة  المثــال:  ســبيل  )علــى  بأمــان  الستكشــافها 
اســتخدامها  يمكــن  وأشــياء  كائنــات  علــى  تحتــوي 

متنوعــة(. بطــرق 

3.0 الصحة والسالمة العامة 

دور المعلمةالمؤشر

الصــادرة  	يعبر عن احتياجاته البدنية بالكالم أو بدون كالم. 	 لإلشــارات  واالســتجابة  األطفــال  مراقبــة 
منهــم.

العنايــة  	 أعمــال  بخطــوات  القيــام  خــالل  يســتجيب 
االعتياديــة. الشــخصية 

العنايــة  	 إجــراءات  أثنــاء  فــي  األطفــال  مــع  التحــدث 
معهــم  التفاعــل  فــي  واالندمــاج  بهــم،  الشــخصية 
وتعبيــرات  أللفاظهــم  واالســتجابة  وإياًبــا  ذهاًبــا 

وجوههــم.
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4.0 الصحة الفموية

دور المعلمةالمؤشر

تقــوم مقدمــة الرعايــة بمســح لثــة الطفــل برفــق بعــد  	
إطعامه.

الصحــة  	 لدعــم  والســالمة  الصحــة  ارشــادات  اتبــاع 
الفمويــة. 

عــدم تــرك الطفــل فــي ســريره لينــام ومعــه زجاجــة  	
الحليــب.

التأكــد مــن وضــع األطفــال فــي أســرتهم فــي أثنــاء  	
النــوم بــدون زجاجــات بجانبهــم.

)يقصــد  	 التســنين  عمليــة  خــالل  يبكــي  أو  يتضايــق 
بالتســنين نمــو األســنان مــن خــالل اللثــة، وهــي عملية 

ا(. ــق الطفــل جــدًّ ــة قــد تتســبب فــي تضاي طبيعي

وتبــادل  	 التســنين  مؤشــرات  وتســجيل  مراقبــة 
العائــالت. مــع  المعلومــات 

تهــدئ  	 بطــرق  األطفــال  وبــكاء  االســتجابة النزعــاج 
التأرجــح(. )اإلمســاك،  بكائهــم  مــن 

5.0 الصحة الغذائية

دور المعلمةالمؤشر

االستجابة إلشارات األطفال الخاصة بالجوع. 	ُيظهر الطفل شعوره بالجوع بوضوح. 	

استخدام المراقبة والتوثيق لتتبع القدرة على  	ينظم الطفل سرعة ومقدار أكله. 	
تنظيم األكل.

يتم تقديم طعاٍم سهل الهضم للطفل فيما بين  	
الشهر الرابع والسادس. فتبدأ بتقديم الطعام 

الصلب المخلوط مع الحليب )حليب أمه أو الحليب 
الصناعي( على أن يشتمل على نوع من الحبوب، 
ا نضيف الفاكهة والخضراوات واللحوم  ثم تدريجيًّ

المهروسة.

العمل مع العائالت لتخطيط متى وكيف يتم  	
تقديم األطعمة الصلبة.

التأكد من أن األطعمة في المنزل والمدرسة  	
متوافقة ومألوفة عند الطفل.

الحرص على أن تكون األطعمة مغذية، بدون نسب  	
عالية من السكر أو الملح.

إرشادات للمعلمة 
الحــد مــن اســتخدام األجهــزة التــي تقيــد الحركــة مثــل: مقاعــد الرّضــع وحامــالت األطفــال  	

المختلفــة التــي تحــد مــن حركــة األطفــال، ويســتثنى مــن ذلــك الضــرورة الملحــة لضمــان 
ســالمة الطفــل.

ضعــي األطفــال دائًمــا علــى ظهورهــم للنــوم اآلمــن وعلــى بطونهــم لمراقبتهــم وقــت  	
الــذراع / الســاق والرقبــة والعضــالت األساســية. اللعــب فــي أثنــاء تقويــة عضــالت 

الســماح لألطفــال بتجربــة المســاحات المفتوحــة خــالل اســتيقاظهم، مثــل: االســتلقاء علــى  	
بطانيــة موجــودة علــى األرض أو فــي الهــواء الطلــق علــى منطقــة العشــب المظللــة.

الخطــوة الخامســة: أخيــًرا، االســتمرار فــي مراقبــة وتوثيــق ردود أفعــال األطفــال علــى المــواد 
المقدمــة لهــم وكيفيــة تفاعلهــم معهــا، والتفكيــر فــي تجاربهــم، والنظــر في طرق دعــم اهتمامات 

األطفــال وتطورهــم أو االســتفادة منهــا فــي المســتقبل.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار الصحة والتطور البدني فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.

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

مصادر المعلمة
التعمق في خلق بيئات تعليمية لألطفال الرّضع الصغار: اللعب الحسي

حتــى األطفــال الرّضــع الصغــار يمكنهــم المشــاركة فــي اللعــب الحســي! سيســاعدهم ذلــك علــى 
التكيــف مــع البيئــة المحيطــة، والتعامــل مــع األحاســيس المختلفــة علــى أيديهــم وأجســادهم، 
ــم مهــارات اســتخدام العضــالت ومهــارات التــوازن التــي تمكــن األطفــال مــن الحصــول علــى  وتعلِّ
شــيٍء مــا. عندمــا يقــوم األطفــال باستكشــاف شــعورهم عنــد لمــس األشــياء بأيديهــم، مثــاًل: 
اختبــار تغيــر المــاء عنــد تحركــه برفــق أو بقــوة، اكتشــاف األشــياء التــي تبــدو لزجــة أو رطبــة، فهــم 
أيًضــا يكتســبون أســس الرياضيــات والعلــوم. وســيبدؤون أيًضــا فــي اكتســاب اللغــة عندمــا تتحــدث 
المعلمــة عــن الملمــس والخصائــص األخــرى التــي يختبرونهــا. إن اللعــب الحســي لألطفــال الرّضــع 

الصغــار هــو بدايــة رحلــة مــدى الحيــاة الكتشــاف كيفيــة عمــل المــواد وكيفيــة دمجهــا.

فيما يلي بعض النصائح لدعم اللعب الحسي لألطفال الرّضع الصغار:

تذكري:

بما أن األطفال يتعلمون بكل حواسهم، فإن اللعب الحسي يحدث طوال اليوم. 	

ســوف يقــوم األطفــال الرّضــع الصغــار باســتخدام أفواههــم ألكل أو شــرب أي مــواد حســية،  	
لذلــك يجــب عليــِك مراقبتهــم عــن كثــب عنــد استكشــافهم المــواد المحيطــة بهــم.

ضعــي مــادة تقــوم بامتصــاص الســوائل التــي قــد تنســكب فــي المســاحة المحيطــة؛ لتيســير  	
عمليــة التنظيــف.

إليك ما يمكنك فعله:

بالنســبة لألطفــال الرّضــع الذيــن تبلــغ أعمارهــم ســتة أشــهر أو أكثــر، يجــب توفيــر مــواد غيــر  	
ســامة ذات نهايــات مفتوحــة مــن الطرفيــن الستكشــافها، مثــل: حاويــة صغيــرة مــن المــاء بهــا 
أكــواب أو ســلة بهــا جريــدة مجعــدة. قدمــي ســلة مــن األصابــع الملونــة )مصنوعــة مــن نشــا 

الــذرة والمــاء ومطبوخــة قليــاًل مــع إضافــة ألــوان الطعــام(.

اســتخدمي الحاويــات واألحــواض المنخفضــة حتــى يتمكــن جميــع األطفــال مــن الوصــول  	
إليهــا.

احتفظي بمواد التنظيف في مكان قريب. 	

)Luckenbill et al., 2019, 44(.

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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 لحظة تأمل

ما مدى ارتياحك لألنشطة الفوضوية في صفك؟ 	

ما أكبر مخاوفك بشأن توفير تجارب لعب مالئمة لألطفال الرّضع؟ 	

ما الذي ترغبين في تجربته؟ 	

الرّضــع  علــى األطفــال  البدنــي  الصحــة والتطــور  تطبيــق معيــار 
شــهًرا(:  18-6( الدارجيــن 

قد يتدحـــــــرج ]الطفــــــل الرضيـــــع 
الـــدارج[، أو ينطلـــــق، أو يســـحب 
نفســـــــه للــــوقــــــوف، أو يســـيــــــــر 
بمحـــاذاة الرفـــوف أو حاجز الدرج عن طريق 
اإلمســـاك  أو  جانبـــي  اتجـــاه  فـــي  الســـير 
أو  الـــدرج،  فـــي حاجـــز  الحديديـــة  بالقطـــع 
اتخـــاذ خطـــوة أولـــى. يخلـــق هـــذا التحـــرك 
للقيـــام  لألطفـــال  مثيـــرة  فرًصـــا  الجديـــد 
عـــن  والبحـــث  والتعلـــــــم.  باالستكشـــاف 

أنشطة شيقة بمفرده".

 )Luckenbill et al., 2019, p. 50(.

ــي  ــار الصحــة والتطــور البدن ــات لتوظيــف معي ــه المعلمــات المهني ــذي تفعل الســؤال: مــا ال
ــن )6- 18 شــهًرا(؟ ــع الدارجي ــة الرّض ضمــن المنهــج الدراســي الخــاص بفئ

الجواب: على المعلمات المهنيات اتباع الممارسات التربوية اآلتية:

الممارسة األولى

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

           إن المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة األطفال الرضع الدارجين واألشياء التي يتعلمونها.
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الســؤال: مــا المهــام الرئيســة التــي يعمــل عليهــا األطفــال الرّضــع الدارجيــن لتطويــر معيــار 
الصحــة والنمــو البدنــي؟

الجواب: األطفال الدارجون )من عمر 6 - 18 شهًرا(، تتضح مهاراتهم فيما يلي:

الوقوف عن طريق اإلمساك بشيء. 	

اتخاذ وضعية الجلوس. 	

الجلوس بدون دعم. 	

سحب أنفسهم للوقوف. 	

الزحف. 	

الوصول إلى وضعية الجلوس بدون مساعدة. 	

الوقوف، والمشي ممسًكا باألثاث . 	

التحرك بضًعا من الخطوات دون اإلمساك بشيء. 	

الوقوف بمفرده. 	

يمشي وحيًدا. 	

مشي بعًضا من الخطوات والجري. 	

سحب األلعاب في أثناء القيام بالمشي. 	

المساعدة على خلع مالبسه. 	

الشرب من الكوب واألكل بالملعقة. 	

)CDC, n.d(.

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

ــار الصحــة والنمــو البدنــي خــالل  الســؤال: مــا الواجــب علــى المعلمــات فعلــه لتطبيــق معي
ــرات البرنامــج اليومــي ضمــن منهــج تعلــم لألطفــال الدارجيــن؟ فت

الجواب: إليِك ما يمكنك فعله:

توفير مناطق آمنة حيث يمكن لألطفال الدارجين البدء في التحرك بمفردهم. 	

كونــي علــى مقربــة مــن األطفــال الدارجيــن والحظــي مــا يثيــر اهتمــام كل طفــل. راقبــي  	
بعنايــة مرحلــة البدايــة الكتســاب مهــارات جديــدة.

عــن  	 بعيــًدا  للحركــة  يكفــي  بمــا  واألمــان  باألمــن  الدارجيــن  األطفــال  شــعور  مــن  تأكــدي 
األساســيات. الرعايــة  مقدمــات 

تشــجيع حركــة األطفــال ذاتيــة التوجيــه مــن خــالل التعبيــر عــن تقديــر األطفــال وإعطائهــم  	
الفرصــة لبــدء مبــادرة التحــرك.

التحرك مع األطفال وتقدير المهارات الجديدة بتعليقات محددة. 	

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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اســتخدام المهــام الروتينيــة بوصفهــا فرًصــا كامنــة لبنــاء مهــارات األطفــال الحركيــة واكتســاب  	
مهــارات المســاعدة الذاتية ألنفســهم.

توفيــر األلعــاب لممارســة المخططــات الذهنيــة الخاصــة بالتعلــم، مثــل: الوصــول، واإلمســاك،  	
والضــرب، والرمــي، والتفريــغ، والحشــو، والــرج، والفتــح، واإلغالق.

)Luckenbill et al. 2019; NAEYC 2016; California Department of Education 2013(

إرشادات للمعلمة
الســؤال: مــاذا علــّي أن أفعــل لخلــق بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار الصحــة والنمــو البدنــي 

الدارجيــن ؟ لألطفــال 

ــار الصحــة  ــة تدعــم معي ــام بهــا إلنشــاء بيئ ــِك القي ــي يمكن ــي بعــض األشــياء الت الجــواب: فيمــا يل
والنمــو البدنــي:

ــة أخــرى؛ ليتمكــن األطفــال مــن ســحبها مــع  	 ــرة مــع أرفــف وأشــياء متين وفــري مســاحة كبي
ــا تســمح لألطفــال باالستكشــاف بحريــة. ومــع تزايــد قــدرة األطفــال  تهيئــة بيئــة آمنــة تماًم

ــاء تنقلهــم. ــا مــا ســيقومون بحمــل أشــياء معهــم فــي أثن علــى الحركــة، غالًب

اســتخدمي حواجــز تتيــح لــك توفيــر المعــدات المالئمــة لألطفــال القادريــن والمســتعدين  	
ــر المســتعدين  ــن غي ــة األطفــال اآلخري ــة استكشــاف هــذه المعــدات، مــع حماي لخــوض تجرب

لذلــك.

وفــري ســطًحا مالئًمــا لتغييــر الحفاضــات مدعًمــا بســاللم لألطفــال ليصعــدوا عليهــا عنــد  	
تغييــر الحفاضــات، أو ســطًحا محاًطــا بحاجــزٍ متيــن يســمح لألطفــال الدارجيــن بالوقــوف بأمــان.

وفــري مجموعــة متنوعــة مــن المعــدات التــي يمكــن لألطفــال اســتخدامها دون مســاعدة  	
والتــي تســاهم فــي دعــم حركتهــم أيًضــا )الســاللم، المقاعــد، المكعبــات الكبيــرة(.

ــا مقاومــة للكســر فــي األماكــن التــي يمكــن لألطفــال الدارجيــن رؤيــة تحركاتهــم  	 ضعــي مراًي
ا برؤيــة أنفســهم وهــم يحركــون  مــن خــالل هــذه المرايــا )أحياًنــا يصبــح األطفــال مهتميــن جــدًّ

أجســادهم(.

ــن للزحــف ألعلــى وألســفل، وقومــي بعمــل  	 اصنعــي منحــدرات منخفضــة لألطفــال الدارجي
نفــق ليتمكــن األطفــال مــن الزحــف مــن خاللــه.

قومــي بتغييــر المــواد والمعــدات وتكييفهــا بشــكل دوري لمطابقــة مســتوى التقــدم المــراد  	
تحصيلــه والحفــاظ علــى مشــاركة األطفــال بشــكل فعــال دوًمــا.

وفــري أشــياء آمنــة للرمــي مثــل: الكــرات الطريــة مــع اســتخدام صناديــق كبيــرة ليتمكــن  	
األطفــال مــن رمــي الكــرات فيهــا.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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إرشادات للمعلمة 
األطفــال الدارجــون هــم مستكشــفون ســريعون وقــادرون بطبيعتهــم، لذلــك يجــب أن يعكــس 
تصميــم الغرفــة هــذه الطبيعــة الشــخصية. نظــًرا ألنهــم يســتطيعون التنقــل والحركــة فــي األماكــن 
التــي تثيــر اهتمامهــم، وتحديــد مــكان التواجــد ومــا الــذي يريــدون فعلــه، فاجعلــي مــن الســهل 
ــارات  ــن إلــى كل مــكان محيــط بهــم. وقّدمــي مجموعــة مــن الخي وصــول األطفــال الرّضــع الدارجي
فــي كل منطقــة لتحفيــز األطفــال علــى التطــور والنمــو فــي جميــع مجــاالت نموهــم المنشــودة.

 )Luckenbill et al., 2019, 62(

إرشادات للمعلمة

 يحــب األطفــال الرّضــع الدارجــون القيــام بنشــاط "التفريــغ والتعبئــة" الخاصــة بالمــواد. ومــن هــذا 
المنطلــق وفــري مــا يكفــي مــن الســالل والــدالء والمجــارف واألوعيــة لهــذا النــوع مــن النشــاط. 
فــي بعــض األحيــان، تكــون األلعــاب المفضلــة هــي األوانــي والمقالــي البســيطة أو القمــاش 

ــزل. ــه فــي المن ــور علي ــذي يمكــن العث المنســوج ال

)Luckenbill et al., 2019, 62(

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 تعُلــم وســلوكيات األطفــال.  )إطــار المنهــج لألطفــال 
مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 38-40(.  )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار 

المنهــج الوطنــي للطفولــة المبكــرة، 2018، 71-68(.

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

يبــدأ تخطيــط مناهــج األطفــال الرّضــع/ الفطــم بقيــام المعلمــات باالستكشــاف، مــن 
خــالل االســتماع والمراقبــة الدقيقــة، لنمــو كل طفــل. وفــي هــذا الصــدد يجــب التنويــه 
علــى أن المالحظــة هــي مهــارة أساســية فــي عمليــة التعليــم. فعندمــا تتعهــد المعلمــات 
بمالحظــة األطفــال بعنايــة، فســيقمن باستكشــاف كيــف يقــوم األطفــال بشــكل فــردي 
باالكتشــاف وإيجــاد معنــى مرتبــط بــكل لحظــات اللعــب والتفاعــل اليوميــة التــي يعيشــها 

األطفــال. 

.)California Department of Education, 2012, 26( 

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
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 

ــا مــن عمليــة المالحظــة. ويســاعد التوثيــق القائــم علــى المالحظــة  ُتعــّد عمليــة التوثيــق جــزًءا مهمًّ
المعلمــات علــى 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 الطــرق 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 حــدٍث مــا أو  	
سلســلة مــن األحــداث.

ــار الصحــة والتطــور البدنــي للدارجيــن  يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعي
ــر النمائيــة لألطفــال )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(.  فــي دليــل المعلمــة لتطبيــق المعايي

إرشادات للمعلمة

أفضل ثالث ممارسات لمراقبة تطوير العضالت لألطفال الدارجين:

تقديــر التعلــم. توثيــق ووصــف المحــاوالت المبكــرة لألطفــال للقيــام بحــركات جديــدة. عندمــا  	
ــام بحــركات عشــوائية  ــدة ) مناغــاة الجســم: هــي القي تتعرفيــن علــى مهــارات التطــور الجدي
بشــكل متكــرر لمــدة قصيــرة ( ابحثــي عــن الطــرق التــي يمكنــك مــن خاللهــا المســاعدة فــي 

حــدوث هــذه التطــورات.

الحظــي كيــف يؤثــر مــزاج الطفــل علــى الحركــة واألنشــطة العضليــة، والحظــي النهــج الفــردي  	
لــكل طفــل فــي الحركــة. هــل الطفــل حــذر أم غيــر خائــف تماًمــا؟ قدمــي األنشــطة التــي تلبــي 

احتياجــات األطفــال أينمــا كانــوا.

راقبــي نفســك! احتفظــي بقائمــة علــى مــدار اليــوم لمعرفــة عــدد المــرات التــي قمــت فيهــا  	
ــة الخاصــة بهــم.  ــة المهــارات الحركي ــن؛ لتنمي ــر فــرٍص مالئمــة لألطفــال الرّضــع الدارجي بتوفي
اســألي نفســك عمــا إذا كان لديــِك أنــواع مختلفــة وكافيــة مــن األنشــطة فــي البيئــة لدعــم 

مجموعــة واســعة مــن التطويــر الحركــي لألطفــال.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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 هل تعلمين؟ 

ا، فقــد اعتقدنــا لوقــت طويــل  "مــا نتعلمــه مــن الباحثيــن عــن التطــور الحركــي مذهــل جــدًّ
أن نوًعــا مــن المهــارات العضليــة يقــود إلــى نــوع آخــر. بــداًل مــن ذلــك، اتضــح أن المهــارات 
)مثــل: الزحــف والمشــي( تختلــف تماًمــا عــن بعضهــا. يواصــل األطفــال الرّضــع الصغــار 
والفطــم القيــام بالعمــل الصعــب المتمثــل فــي تعلــم هــذه المهــارات الجديــدة ألنهــا 
تســتحق العنــاء! الزحــف هــو وســيلة أفضــل بكثيــر للتجــول فــي المــكان مــن التدحــرج. كمــا 
أن المشــي يتيــح لألطفــال الفطــم فرصــة رؤيــة العالــم مــن وجهــة نظــر جديــدة تماًمــا - 
مــع ميــزة إضافيــة تتمثــل فــي القــدرة علــى حمــل األشــياء بأيديهــم. عندمــا تتعرفيــن علــى 
العمــل الشــاق لألطفــال الفطــم فــي تعلــم مهــارات حركيــة جديــدة، ســتتمكنين مــن دعــم 

جميــع خطواتهــم علــى طــول الطريــق!" 

)Petersen et al., 2016(.

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

 أدوات المعلمة 

مشاركة الوالدين من خالل النشرة التثقيفية بالنمو الجسدي والحركي 

يمكنــك مســاعدة العائــالت فــي دعــم النمــو البدنــي للرضــع فــي المنــزل وربمــا إفادتهــم ببعــض 
األشــياء التــي قــد ال يعرفونهــا عــن التطــور الحركــي المبكــر لرضيعهــم. أرســلي هــذه النصائــح 

البســيطة إلــى العائــالت:

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
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الوالدين األعزاء،

هــل تعلمــون أن طفلكــم تتطــور لديــه مهــارات بدنيــة جديــدة مهمــة كل يــوم؟ فيمــا يلــي 
بعــض الطــرق التــي يمكنكــم مــن خاللهــا دعــم هــذه المهــارات الجديــدة المثيــرة فــي أثنــاء 

تطورهــا. وإذا كان طفلكــم الــدارج يســتطيع التحــدث، فقــد يقــول:

ا! ضعينــي بالقــرب مــن أثــاث مســتقر،  	 َســْحب نفســي للوقــوف شــيء ممتــع جــدًّ
مثــل: األريكــة؛ حتــى أتمكــن مــن تحســين رؤيتــي.

قدرتــي علــى الوقــوف يعنــي أنــه يمكننــي اللعــب علــى طاولة منخفضة أو الخربشــة  	
علــى الــورق أو تشــكيل عجينــة اللعــب أو تحريــك قطــع اآلحاجــي. يمكننــي أيًضــا أن 

أتجــول حــول الطاولــة، وأطــور توازنــي وأتعلــم كيفيــة تبديــل قدمــي.

أحقــق التــوازن عــن طريــق يــدي، وأقــوم بخطواتــي األولــى! أتبــع قيادتــي، وســرعان  	
مــا ســأعتمد علــى نفســي ولــن أحتــاج إلــى أي مســاعدة. دعونــي أخطــو خطــوات 
علــى أســطح مختلفــة )مثــل: العشــب والرمــل والخشــب والســجاد( حتــى أكيــف 

خطوتــي مــع هــذه األســطح.

المنخفضــة،  	 والمنزلقــات  اآلمــن،  التســلق  أحــاول  أن  لــي  اســمحوا  أمشــي!  أنــا 
واألراجيــح، واألنفــاق، والكــرات، والركــوب علــى األلعــاب حتــى أتمكــن مــن تحســين 

توازنــي وتوســيع مهاراتــي.

أنــا أشــعر بتحســن فــي تحريــك يــدي أيًضــا! يمكننــي وضــع الحلقــات علــى العصــي،  	
والتقــاط وجبــة خفيفــة صغيــرة، وفتــح اللعــب المتحركــة، وقلــب صفحــات الكتــاب. 
األشــياء  اللتقــاط  مًعــا  واإلبهــام  الســبابة  إصبعــي  تحريــك  تعلمــت  ألننــي  هــذا 
الصغيــرة، ويمكننــي اســتخدام كلتــا يــدي مًعــا. اســتطيع التقــاط األلعــاب والوجبــات 

الخفيفــة التــي تجعلنــي أتحمــس فــي هــذه المهــام.

)Luckenbill, 2016(.
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ا: توظيف المعلمات المهنيات للممارسات المالئمة نمائيًّ

ا لدعم معيار الصحة والتطور البدني الممارسات المالئمة نمائيًّ

ا االممارسات المالئمة نمائيًّ الممارسات غير المالئمة نمائيًّ

احترام مقدمات الرعاية للقدرات الفردية للرضع  	
ويستجبن بشكل إيجابي لتطوير كل طفل لمهارات 

جديدة.

يتم إجراء التسهيالت والتعديالت لدعم األطفال  	
ذوي االحتياجات الخاصة.

توفير مجموعة متنوعة من تجارب اللمس  	
لألطفال )الناعمة والصلبة، ومجموعة متنوعة من 

المستويات المختلفة(.

تضع مقدمات الرعاية األطفال الرّضع في أسّرة  	
النوم لغرض النوم فقط وليس لغرض اللعب. وفي 
أثناء فترات اللعب، تضع مقدمات الرعاية األطفال 

على أسطح ثابتة حتى يتمكنوا من التحرك بحرية 
وأمان.

تقوم مقدمات الرعاية بنقل األطفال غير  	
الدارجين بشكل دوري خالل اليوم لمنحهم رؤى 

مختلفة ومتنوعة بخصوص ما يمكنهم النظر إليه 
واستكشافه.

الدارجون لديهم مساحة واسعة للتحرك بحرية أو  	
التمرير أو الزحف نحو أشياء مثيرة لالهتمام.

تقوم مقدمات الرعاية بتقدير استكشافات األطفال  	
ولعبهم، ويراقبن كل طفل ويوفرن بيئة آمنة له.

تقدر مقدمات الرعاية أن األطفال الرّضع الصغار  	
يلعبون أواًل بأجسادهم قبل مرحلة استكشافهم 

أثر العضالت الكبرى على ما يمكنهم فعله 
بها، ويغيرون أوضاعهم، ويشعرون باألحاسيس 

المختلفة، وفي النهاية يكتشفون أيديهم 
وأقدامهم.

ر مقدمات الرعاية المواد المخصصة للعب  	 توفِّ
بأحجام تالئم الطفل الرضيع الصغير ليتمكن من 

إمساكها وعضها والتحكم بها بسهولة.

بمجرد أن يتمكن األطفال من الوصول واإلمساك  	
باألشياء، توفر مقدمات الرعاية المواد المخصصة 

للعب والتي يتم اختيارها بعناية لتكون مالئمة 
لتصرفات الطفل الرضيع وربما تسمح بأنواع مختلفة 

من التحكم )التدوير والضغط واإلدخال(.

يتم تخزين مواد اللعب على أرفف مفتوحة وفي  	
مجال نظر األطفال وفي متناول أيديهم.

يتم دائًما حمل األطفال الرّضع الصغار الذين  	
يرضعون من الزجاجة بزاوية.

تتبع مقدمات الرعاية إجراءات الصحة والسالمة بما  	
في ذلك غسل اليدين واتباع االحتياطات العامة.

يتم إعداد المساحات وتهيئتها بشكل جيد مع  	
مراعاة اعتبارات الصحة والسالمة.

دفع األطفال لتطوير مهارات معينة على الرغم من  	
عدم جاهزية األطفال للقيام بهذه المهارات.

تقوم مقدمات الرعاية بفعل أشياء لألطفال الرّضع  	
والتي يمكنهم القيام بها بأنفسهم أو يقمن ببعض 

المساعدة في فعل هذه األشياء.

ال يوجد سجاد وال تباين بين المناطق اللينة والصلبة.  	
ومناطق اللعب خالية من التحفيز ومصممة فقط 

لسهولة التنظيف لكنها تفتقر إلى دعمها باألنسجة 
والمستويات المختلفة.

بقاء األطفال في مهودهم أو مقاعدهم  لفترات  	
طويلة.

يتم تقييد األطفال في أسّرتهم ومقاعدهم لفترات  	
طويلة من الوقت )بشكل أساسي تهدف هذه 

الممارسة غير المالئمة إلى راحة مقدمات الرعاية(.

األطفال قادرون على التنقل واستكشاف محيطهم  	
لكن مقدمات الرعاية ال يفصلن األطفال عن الدارجين. 

أو ال يبقين بالقرب منهم لحماية األطفال من األذى.

المساحات ضيقة وغير آمنة لتعلم األطفال تحريك  	
أجسامهم.

مقاطعة األطفال، ووضع األلعاب في أيديهم بشكل  	
مباشر أو نقل األلعاب إلى مكان بعيد عن متناول 

أيديهم.

قيام مقدمات الرعاية بالحد من حركة األطفال أو  	
االحتفاظ بهم في أسرتهم، لتقييد القدرة على الحركة 

واالستكشاف.

توفر مقدمات الرعاية ألعاًبا كبيرة الحجم للدرجة التي  	
ن األطفال من اإلمساك بها وحملها أو توفير  ال تمكِّ

ا قد يستطيع الطفل ابتالعها. ألعاب صغيرة الحجم جدًّ

توفر مقدمات الرعاية األلعاب التي تدار فقط بالبطارية  	
والتي تجعل األطفال منهمكين فقط في المشاهدة. 

وتفتقر هذه األلعاب إلى التنوع من حيث الملمس 
والحجم والشكل.

ُتخزن األلعاب في صندوق وُتخرج بطريقة غير مرتبة أو  	
وضع األلعاب في مجال بعيد عن متناول األطفال.

يتم تقييد حركة األطفال الرّضع بمقاعدهم لتغذيتهم. 	

تقييد األطفال في أسّرتهم أو مقاعدهم واالقتصار  	
على إمدادهم الرضاعات / زجاجات الحليب.

عدم وضوح وتدوين سياسات وإجراءات ضمان مكان  	
صحي لألطفال.

عدم تنظيم المساحة المحيطة باألطفال لتعزيز  	
اعتبارات الصحة والسالمة أو أن البيئة نظيفة وآمنة 

ولكنها عقيمة وتخلو من التحديات المناسبة.

)Copple et al., 2013, 56-59(.
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يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار الصحة والتطور البدني فــي دليــل 
المعلمــة  لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.

 تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة النشــاط لبنــاء منهــج ذي معنــى 
الميــالد -6  الوطنــي لألطفــال مــن  المنهــج  )إطــار  تعلــم هادفــة لألطفــال  وتوفيــر فــرص 

.)39-38  ،2018 ســنوات، 

 هل تعلمين؟ 

ــا وأن أداء إحــدى المهــارات   "ُيعتقــد قديًمــا أن التطــور العضلــي يأتــي مــع مرحلــة النضــج تلقائيًّ
ــة األخــرى مــع نمــو الطفــل. لكــن فــي  ــى أداء المهــارات الحركي ــؤدي بشــكل طبيعــي إل ــة ي الحركي
الواقــع، يعتبــر التطــور العضلــي عمليــة تعلــم مســتمرة. ينمــو جســم الطفــل ويتغيــر باســتمرار، 
وتوفــر بيئتــه فرًصــا مختلفــة لتمكينــه مــن الحركــة. وتتضمــن كل حركــة جديــدة قيــام الطفــل بإجــراء 
ــة التطــور  ــوازن مــع اســتقامة الجســد". يصــف جيبســون )Gibson )2000 عملي تعديــالت فــي الت
الحركــي بأنهــا إيجــاد الطفــل ألفضــل الحلــول الممكنــة للمشــكالت التــي يتعــرض لهــا والفــرص التــي 

تقدمهــا لــه بيئتــه المحيطــة".

 )Petersen et al., 2016(.

 هل تعلمين؟ 

"أن لعــب األطفــال فــي عمــر ســنة واحــدة فــي مرحلــة نمــو بياجيــه )عالــم نفــس درس نمــو الطفــل( 
يســمى اللعــب الحســي الحركــي عندمــا يستكشــف األطفــال اللعــب واألشــياء األخــرى بنشــاط - 

أواًل بأعينهــم، ثــم بأيديهــم وأفواههــم. 

بهــا  يلعبــون  التــي  الطريقــة  شــاهدي  لألطفــال،  الحســية  المهــارات  عــن  المزيــد  ولمعرفــة 
ويستكشــفون بهــا األشــياء، ولزيــادة وصقــل معرفتــك يمكنــك تقديــم هــذه المــواد البســيطة 

التاليــة:

 املئــي ســلة بأشــياء جذابــة الملمــس والرائحــة والصــوت. قومــي بتضميــن وســادة قمــاش  	
صغيــرة مــع أعــواد قرفــة مخيطــة بالداخــل، ومالعــق خشــبية، وســوار مطاطــي مــع أجــراس 

مخّيطــة بإحــكام.
ا ومــواد  	 أحضــري أوعيــة مــن البالســتيك أو الفــوالذ المقــاوم للصــدأ أو دورًقــا بالســتيكيًّ

متنوعــة لقيــام األطفــال بالتفريــغ والتعبئــة.
اجمعــي األوعيــة ذات األغطيــة التــي تتحكــم فــي فتــح وغلــق األوعيــة، مثــل: الجــرارات  	

البالســتيكية ذات األحجــام المختلفــة والصناديــق ذات األغطيــة التــي يمكــن خلعهــا مــن 
الصناديــق وإعــادة تركيبهــا”.

)Gillespie, 2009(.

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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إن المعلمــات المهنيــات يعملــن علــى تعميــق مهــارات التخطيــط والتنفيــذ مــن خــالل النظــر 
فــي فــرص دعــم الصحــة والتطــور البدنــي طــوال اليــوم )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات 

التعلــم لتطبيــق إطــار المنهــج الوطنــي للطفولــة المبكــرة، 2018، 71-68(.

موقف افتراضي

 المعلمتــان جنــان وســمر، معلمتــا األطفــال الرّضــع الصغــار والرضــع الدارجيــن تعمــالن مًعا للتخطيط 
لعمــل أنشــطة تركــز علــى معيارالصحــة والنمــو البدنــي. لقــد قررتــا التركيــز علــى تقديــم الخبــرات التي 
تســاعد علــى بنــاء المهــارات المبكــرة فــي تطــور العضــالت الكبــرى والصغــرى وتطويــر العــادات 
الصحيــة عــن قصــد. إنهمــا تعرفــان أن البــدء مبكــًرا فــي دعــم التنميــة فــي هــذا المجــال سيســاعد 

األطفــال علــى النجــاح فــي اكتســاب مهــارات جديــدة وتطويرهــا فــي المســتقبل.

 لــذا قررتــا أن تتبعــا الخطــوات اآلتيــة لتخطيــط وتقديــم خبــرات تعلميــة ُتســهم فــي تطويــر المهارات 
الحركيــة والعــادات الصحيــة. عند األطفال:

الخطــوة األولــى: ســتبدأ المعلمــة عمليــة التخطيــط الخاصــة بهــا مــن خــالل إجــراء مالحظــات علــى 
ــا والفــرص الكامنــة للتطــور فــي مهــارات  األطفــال فــي المجموعــة لمعرفــة مــا يمكنهــم فعلــه حاليًّ
أخــرى. ســتقوم المعلمــة بتوثيــق مالحظاتهــا الفرديــة لمســاعدتها علــى التعــرف علــى أنمــاط 
االهتمامــات والقــدرات بيــن المجموعــة. )تســتخدم أدوات المالحظــة فــي دليــل المعلمــة الخــاص 

بمعاييــر التعلــم الُمبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى ثــالث ســنوات، ص 56-55(.

الخطــوة الثانيــة: بعــد ذلــك، بنــاًء علــى مالحظاتهــا، ســتفكر المعلمــة فــي كيفيــة اســتخدام بيئتهــا 
التعليميــة لتقديــم مــواد يمكنهــا دعــم اإلدراك والمعرفــة العامــة الخاصــة بالطفــل.

البيئة التعليمية

منطقة الوصول: 	

الكتــب الخاصــة بــكل عائلــة والتــي تمثــل توثيــق ومتابعــة المهــام الروتينيــة المنزليــة 	 
وتفضيــالت الطعــام وموضوعــات صحيــة أخــرى.

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/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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صور األطفال وأسرهم.	 

منطقة النوم/ القيلولة: 	

تضــع ســلة تحتــوي علــى كتــب وألعــاب لينــة لألطفــال لكــي يلعبــوا بهــا فــي أثنــاء 	 
القيلولــة. مــن  اســتيقاظهم 

تخصيــص منطقــة القيلولــة فــي مــكان بعيــد عــن اإلزعــاج داخــل الصــف؛ لمســاعدة 	 
األطفــال علــى النــوم.

منطقة تغيير الحفاضات: 	

أشياء يمكن لألطفال حملها ورجها في أثناء تغيير الحفاضات.	 

منطقة اللعب: 	
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مرايا مقاومة للكسر في مجال النظر.	 

ساللم، منزلقات، مكعبات كبيرة.	 

أشياء آمنة اللتقاطها بالفم، والتعامل، والضرب، والهز، والرمي.	 

سالل االستكشاف مع مجموعة متنوعة من األشياء الستكشافها ومعالجتها.	 

أرفف منخفضة مع أشياء وألعاب يسهل الوصول إليها.	 

كتب لمسكها وتقليب صفحاتها.	 

منطقة اللعب بالخارج : 	

ساللم، منزلقات، منحدرات.	 

المواد الملموسة واألوعية للتفريغ والتعبئة.	 

الخطــوة الثالثــة: بعــد ذلــك، ســتفكر المعلمــة فــي جدولهــا اليومــي وروتينهــا وكيفيــة خلــق 
الفــرص الخاصــة بالصحــة والتطــور البدنــي علــى مــدار اليــوم.
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الروتين اليومي

األنشطة/الخبراتالروتين اليومي

تبــادل المعلومــات مــع والــدي الطفــل حــول روتيــن أطفالهــم، ومهاراتهــم  	الوصول والمغادرة
الجديــدة، ومــا إلــى ذلــك.

توفير مساحة كبيرة لألطفال للتحرك بأمان. 	وقت األرضية واللعب

لألطفــال  	 يمكــن  التــي  والمــواد  باألشــياء  المنخفضــة  الرفــوف  توفيــر 
بمفردهــم. إليهــا  الوصــول 

توفير مواد للحمل والقذف والتالعب واإللقاء والسحق. 	

تقديــم العجينــة واألدوات لتمكيــن األطفــال الرّضــع الدارجيــن مــن اللعــب  	
)قــوة اليــد واألصابــع(.

تقديــم أقــالم تلويــن كبيــرة، واإلمســاك بحامــل لوحــة الرســم، والتــآزر بيــن  	
اليــد والعيــن(.

توفير مواد للرضع لحملها في أثناء تغيير الحفاضات. 	تغيير الحفاضات

حركي الرضيع وذراعيه برفق مع تسمية أجزاء الجسم. 	

تقديم األطعمة التي تؤكل على شكل أصابع حسب الحاجة. 	التغذية

التحكــم بمســتوى اإلضــاءة والضوضــاء للســماح لألطفــال بالنــوم وفــق  	القيلولة
أوقــات نومهــم الخاصــة بهــم. 

توفر الكثير من المواد الملموسة. 	طوال اليوم

البقــاء بالقــرب مــن األطفــال الرّضــع الدارجيــن لضمــان ســالمتهم وبنــاء  	
الثقــة معهــم.

الخطــوة الرابعــة: ســتراجع المعلمــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة والتفكيــر فــي األســاليب التــي 
ــة  ــة. قــررت المعلمــة تنفيــذ الخطــوات اآلتي يمكنهــا اســتخدامها للتطبيــق فــي الممارســة اليومي

للتخطيــط وإتاحــة الفــرص لتطويــر معيــار الصحــة والنمــو البدنــي. 

تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية الخاصة بالصحة والتطور البدني

1.0 التطور الحركي للعضالت الكبرى:

دور المعلمةالمؤشر

يحرك جسمه بغرض تحقيق  	
هدف ما.

وضع أشياء مثيرة لالهتمام على أرفف منخفضة للدرجة التي تمّكن  	
األطفال من التحرك واإلمساك بها.

توفير المعدات )مثل: الساللم( والمنزلقات. 	

يتحرك بمزيد من التنسيق  	
والتحكم والتوازن.

مراقبة وتتبع تقدم األطفال لتوجيه التخطيط المستمر وتنمية  	
المهارات الجديدة.

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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دور المعلمةالمؤشر

يتحرك من مكان إلى آخر بصورة  	
مستقلة.

توفير الكثير من المساحات المفتوحة واألسطح المبطنة لألطفال  	
الدارجين للزحف واالنطالق والدحرجة وما إلى ذلك.

2.0 التطور الحركي للعضالت الصغرى:

دور المعلمةالمؤشر

يطور القدرة على التحكم في 
العضالت الصغرى والتنسيق 

بينها.

عــرض ســالل المــواد المصممــة لمســتويات مختلفــة تخــدم غــرض تنميــة  	
العضــالت الصغــرى لألطفــال بشــكل فــردي لتمكينهــم مــن االستكشــاف 

والتحكــم.

توفير الصلصال واألدوات سهلة اإلمساك. 	

يستخدم كلتا يديه إلنجاز مهمة 
ما.

مالحظــة اســتخدام األطفــال لكلتــا اليديــن ودعــم تطــور مهــارة اســتخدام  	
اليديــن مًعــا.

ينقل شيئا ما من يد إلى أخرى 
من خالل الوصول إليه واإلمساك 

به ثم تركه وإرساله.

اللعــب مــع األطفــال األلعــاب التــي تشــجعهم علــى نقــل األشــياء بأيديهــم  	
تقديــم خشخيشــات أو كــرات أوأدوات يســهل نقلهــا.

محاكاة نقل األشياء من يد إلى أخرى لألطفال. 	

3.0 الصحة والسالمة العامة:

دور المعلمةالمؤشر

العنايــة  	 ألعمــال  وعًيــا  يظهــر 
ويشــارك  المعتــادة،  الشــخصية 
فــي  المشــاركة  يقــاوم  أو 
األعمــال. هــذه  أداء  خطــوات 

اســتخدام إجــراءات متســقة للقيــام بإجــراءات العنايــة الشــخصية، لتمكيــن  	
األطفــال مــن تعلــم هــذه اإلجــراءات.

توفيــر فــرص لألطفــال للمشــاركة فــي إجــراءات العنايــة الصحيــة )مثــل:  	
حمــل الحفاضــات فــي أثنــاء تغييرهــا(.

شــخصية  	 بتطويرمهــارات  يبــدأ 
)كغســل  نفســه  لمســاعدة 

المالبــس(. وارتــداء  اليديــن, 

 توفيــر معــدات تالئــم حجــم األطفــال توفيــر المــواد التــي يســهل الوصــول  	
إليهــا مثــل: المناشــف والصابــون.

فيمــا  	 الكبــار  تعليمــات  يتبــع 
اآلمنــة  بالســلوكيات  يتعلــق 

اآلمنــة. وغيــر 

ــة،  	 ا فــي اكتســاب مهــارة المســاعدة الذاتي ــر ســنًّ مســاعدة األطفــال األكب
مثــل: غســل اليديــن
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4.0 الصحة الفموية 

دور المعلمةالمؤشر

طبيــب  	 إلــى  الطفــل  يذهــب 
األســنان برفقــة مقدمــة الرعايــة 
بعــد بــروز الســن األول، أو عنــد 

األول. عامــه  الطفــل  بلــوغ 

درايــة  	 علــى  أنهــم  مــن  للتأكــد  األمــور  أوليــاء  مــع  المعلمــة  تتحــدث 
الرّضــع. لألطفــال  الجيــدة  الفــم  صحــة  رعايــة  بممارســات 

األســنان  	 طبيــب  إلــى  يذهــب 
برفقــة مقدمــة الرعايــة كل ســتة 
أشــهر مــن أجــل وقايــة األســنان 

وتنظيفهــا.

ــة  	 ــاء األمــور لتشــجيعهم علــى ممارســات رعاي تتحــدث المعلمــة مــع أولي
صحــة الفــم الجيــدة لألطفــال الرّضــع.

5.0 الصحة الغذائية

دور المعلمةالمؤشر

األســنان  	 طبيــب  إلــى  يذهــب 
برفقــة مقدمــة الرعايــة كل ســتة 
أشــهر مــن أجــل وقايــة األســنان 

وتنظيفهــا.

درايــة  	 علــى  أنهــم  مــن  للتأكــد  األمــور  أوليــاء  مــع  المعلمــة  تتحــدث 
الرّضــع.  لألطفــال  الجيــدة  الفــم  صحــة  رعايــة  بممارســات 

تقديم الكثير من األطعمة الصحية لألطفال؛ ليستكشفوها. 	يستكشف الطعام بأصابعه. 	

وعــادات  	 الغذائيــة  األطفــال  تفضيــالت  حــول  العائــالت  مــع  التواصــل 
األكل.

عندمــا  	 جديــدة  أطعمــة  يجــرب 
لــه. تقــدم 

األطعمــة  	 مــن  متنوعــة  مجموعــة  لتوفيــر  األمــور  أوليــاء  مــع  العمــل 
تناولهــا. يســهل  والتــي  لألطفــال  الجديــدة 

إرشادات للمعلمة
البيئــة  	 واستكشــاف  التحــرك  الرّضــع  األطفــال  يتعلــم  عندمــا  الدقيــق  باإلشــراف  القيــام 

المحيطــة.

حماية األماكن التي يستكشفها األطفال؛ وإجراء فحوصات السالمة اليومية. 	

توفيــر الفــرص لألطفــال الدارجيــن تحــت إشــراف المعلمــة للقيــام بتجــارب اللمــس باســتخدام  	
الرمــل أو المــاء والمــواد الملموســة األخــرى.

الخطــوة الخامســة: أخيــًرا، اســتمري فــي مراقبــة وتوثيــق ردود أفعــال األطفــال علــى المــواد 
المقدمــة ورصــد طــرق التفاعــل معهــا، والتفكيــر فــي تجاربهــم، والنظــر فــي طــرق دعــم اهتمامــات 

األطفــال وتقدمهــم أو البنــاء عليهــا فــي المســتقبل.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )مــن الميــالد حتــى 3 ســنوات(. 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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الممارسة الرابعة

أن تحرص المعلمة على التطور المهني والتعلم المستمر

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

إرشادات للمعلمة 

يمكنــك اســتخدام النصائــح التاليــة كمصــدر داعــم لضمــان أن البيئــة الخاصــة بــك والتفاعــالت 
اليوميــة مــع الرضــع المتنقليــن تحافــظ علــى ســالمتهم وصحتهــم.

نصائح للحفاظ على سالمة األطفال: دليل تنموي - أطفال دارجون

"يتمتــع  الدارجــون بقــدر أكبــر مــن التحكــم فــي الــرأس والجــذع والذراعيــن والســاقين. 
يبــدأون أيًضــا فــي تنســيق تلــك الحــركات مــع بعضهــا. فــي هــذا العمــر، ينامــون أقــل 
ويكونــون أكثــر نشــاًطا خــالل فتــرة النهــار، ويتوقــون إلــى االنخــراط فــي التفاعــل مــع كل 
شــيء مــن حولهــم. عندمــا يتعلمــون الوقــوف والزحــف والمشــي، يصبحــون قادريــن علــى 
التحــرك بشــكل أكثــر اســتقاللية واستكشــاف بيئتهــم. يبــدأ األطفــال الدارجــون فــي تطويــر 
قدرتهــم علــى الوصــول إلــى األشــياء - فجــأة يمســكون األشــياء أو يمضغونهــا أو يحاولــون 
التســلق علــى أشــياء كانــت بعيــدة عــن متناولهــم. يمكــن التحــدث مــع العائــالت حــول 
التفتيــش المنتظــم لألماكــن الداخليــة أو الخارجيــة والمــواد والمعــدات التــي قــد تكــون 

غيــر آمنــة. 

البصــر  يســتخدمون  إنهــم  بالممارســة.  ويتعلمــون  فضوليــون  الدارجيــن  األطفــال  إن 
بيئتهــم  فــي  الموجــودة  األشــياء  علــى  للتعــرف  والشــم  واللمــس  والــذوق  والصــوت 
المحيطــة. وتتطــور أدمغــة األطفــال الرّضــع الدارجيــن بســرعة عندمــا يبــدأون فــي فهــم 
مــن ومــاذا فــي عالمهــم. حيــث يبــدؤون فــي التعــرف علــى الروتيــن، ويتعلمــون أن النــاس 
قــد يغــادرون ويعــودون الحًقــا. وعندمــا يدركــون ويكتســبون معرفــة وجــود األشــياء حتــى 
مــع اختفائهــا مــن مجــال نظرهــم فــي وقــت مــا، فإنهــم يشــاركون فــي اللعــب لممارســة 
هــذه المعرفــة الجديــدة. بالنســبة للدارجيــن، تصبــح الحاويــات وصناديــق األلعــاب واألشــياء 
األخــرى التــي تفتــح وتغلــق أكثــر إثــارة الهتمامهــم. إنهــم يراقبــون المــكان الــذي يضــع فيــه 
أفــراد األســرة األشــياء وقــد يحاولــون ســحب األثــاث أو التجــول عبــر األثــاث للحصــول علــى 

بعــض األشــياء، وهــذه الخصائــص تخلــق حاجــة أكبــر لإلشــراف مــن جهــة المعلمــة.

األطفــال الدارجــون قــادرون علــى ابتــالع الطعــام شــبه الصلــب ويبــدأون فــي النهايــة 
فــي إطعــام أنفســهم طعاًمــا صلًبــا. تختــار العائــالت األطعمــة المناســبة ألعمــار األطفــال 
الدارجيــن والتــي ال تشــكل خطــر االختنــاق بالنســبة لألطفــال الرّضــع الدارجيــن. عنــد إعــداد 

الطعــام، يحــرص أفــراد األســرة علــى منــع تواجــد الطعــام الــذي قــد يســبب الحــروق.

غالًبــا مــا يتكلــم الدارجــون أكثــر. ويبــدأون فــي االســتجابة للطلبــات البســيطة والتوجيهــات 
مــن خطــوة واحــدة مثــل: "حــان وقــت الجلــوس" أو "احصــل علــى لعبتــك"، وهــذا يمهــد 
الطريــق لتعلــم العــادات الصحيــة والروتيــن وقواعــد الســالمة مــع نمــو األطفــال. يتــوق 
األطفــال الدارجــون إلــى ممارســة مهاراتهــم الجديــدة والتعلــم مــن األشــخاص واألماكــن 

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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يتوخــى  قــد  لألطفــال،  المزاجيــة  للحالــة  ووفًقــا  بيئاتهــم.  فــي  الموجــودة  واألشــياء 
ــر عرضــة للمخاطــرة. لدعــم نمــو األطفــال  بعضهــم الحــذر بينمــا يكــون البعــض اآلخــر أكث
وتحفيــز فضولهــم الطبيعــي، يمكــن للعائــالت إنشــاء بيئــات آمنــة لألطفــال المتنقليــن 

الستكشــاف عالمهــم المحيــط بهــم بأمــان".

).Head Start/ECLKC n.d(

 لحظة تأمل

بينمــا يتحــرك األطفــال الدارجــون ويستكشــفون، يكــون للكبــار أدوار جديــدة فــي دعمهــم 
واتخــاذ أنــواع جديــدة مــن القــرارات المالئمــة.

بحريــة  	 لهــم  تســمحين  األطفــال؟ ومتــى  علــى ســالمة  للحفــاظ  تتدخليــن  متــى 
االستكشــاف؟

أن  	 نريدهــم  نحــن  بالطبــع  باالستكشــاف.  للقيــام  أفواههــم  األطفــال  يســتخدم 
هــذا  ومــن  آمًنــا.  ليــس  والحشــرات  األوســاخ  أكل  ولكــن  الطبيعــة،  يستكشــفوا 
الــذي ســتقومين بفعلــه لتقديــم تجــارب آمنــة وحقيقيــة للقيــام  المنطلــق، مــا 

واالستكشــاف؟ بالحركــة 

مــا االعتبــارات األخــرى التــي تضعينهــا للحفــاظ علــى ســالمة األطفــال الدارجيــن  	
تزامًنــا مــع تمكينهــم مــن حريــة االستكشــاف؟
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فئة األطفال الرضع الفطم )15-36( شهًرا

زيــادة تحكــم األطفــال الصغــار فــي 
األقــوى،  وتوازنهــم  قبضتهــم، 
فإنهــم  والعينيــن،  اليــد  بيــن  التــآزر  وزيــادة 

يجربون أشياء جديدة بمهارة كل يوم" 

)Luckenbill et al., 2019,73(.

ــي  ــار الصحــة والتطــور البدن ــات لتوظيــف معي ــه المعلمــات المهني ــذي تفعل الســؤال: مــا ال
ــة األطفــال الفطــم )مــن عمــر 15- 36 شــهًرا(؟ ضمــن المنهــج الدراســي الخــاص بفئ

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 المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة األطفال الفطم واألشياء التي يتعلمونها.

الســؤال: مــا المهــام الرئيســة التــي يعمــل عليهــا األطفــال الفطــم فــي نطــاق معيــار الصحــة 
والنمــو البدنــي؟

الجواب: األطفال الفطم )من عمر 16 – 36 شهًرا(، يركزون على:

تنمية المهارات الجسدية ومنها: 	

تنميــة وتقويــة العضــالت الكبيــرة. وتتضمــن تحســين التنســيق بيــن حركــة العضــالت 	 
مــن خــالل: التســلق والجــري والزحــف والقفــز وحمــل أو دفــع األشــياء ورمــي الكــرات 

وركلهــا.

تنميــة وتقويــة العضــالت الصغــرى، مــن خــالل أنشــطة مثــل: تشــكيل الصلصــال وتمزيــق 	 
الــورق والرســم والخربشــة وتقليــب صفحــات الكتــاب والتعامــل مــع قطــع اآلحاجــي 

الكبيــرة.

دعم الصحة والعافية ومنها: 	

المشــاركة فــي اإلجــراءات الصحيــة الروتينيــة مــع الحاجــة إلــى المســاعدة )مثــل: غســل 	 
اليديــن واســتخدام المناديــل الورقيــة، ...إلــخ(.

االنخراط في اللعب النشط.	 
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 هل تعلمين؟ 

والجــري  	 المشــي  مهــارات  الكتســاب  مرونــة  أكثــر  الفطــم  األطفــال  ســيصبح 
والتســلق. إنهــم يمســكون بــاألدوات بطــرق أكثــر فاعليــة ويســتخدمونها لتحقيــق 
أهــداف مثــل: الخربشــة بالقلــم أو ســكب الرمــل مــن الكــوب. وفــي خضــم قيامهــم 
بأدوارهــم فــي المســرحية الدراميــة ســيصبحون أكثــر مهــارة فــي ارتــداء األحذيــة 

والقبعــات.

مــع زيــادة التحكــم فــي اإلمســاك باألشــياء، والتــوازن القــوي )علــى ســبيل المثــال:  	
القــدرة علــى الوقــوف والمشــي مــن منطقــة فــي غرفــة الصــف إلــى المنطقــة 
األخــرى دون مســاعدة(، وزيــادة التــآزر بيــن اليــد والعيــن، ســيحاول األطفــال الفطــم 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 24 و30 شــهًرا تعّلــم أشــياء جديــدة واكتســاب مهــارات 
أكثــر مثــل: تشــييد األبــراج ذات المكعبــات الكبيــرة ورمــي الكــرات. ويمكنهــم الرســم 
بكلتــا اليديــن علــى جميــع أنــواع األســطح. ويمكنهــم فــك أغطيــة العلــب فــي 
منطقــة اللعــب الدراميــة وارتــداء البنطــال التقليــدي. ويمكنهــم الركــض والقفــز 

والتســلق والمجازفــة، ويريدونــك أن تــرى كل مــا يقومــون بفعلــه!

يتمتــع األطفــال األكبــر ســًنا بمهــارات أكثــر ممــا كانــت عليــه قبــل بضعــة أشــهر فقــط  	
ممــا يجعــل )االســتقاللية( المســاعدة الذاتيــة ومهــارات التنظيــف أســهل. وأيضــا 
فــي منطقــة الفــن ســتراهم يقصــون الــورق ويلصقونــه ويصنعــون رســومات تبــدو 

وكأنهــا أشــياء حقيقيــة".

)Luckenbill et al., 2019, 72-74(. 

السؤال: ما الذي يمكنني فعله لدعم معيار الصحة والنمو البدني؟

الجواب: يمكنك فعل اآلتي:

لدعم النمو البدني:

توفير بيئات يمكن لألطفال الفطم من خاللها ممارسة النشاط البدني بأمان. 	

توفير مساحة مفتوحة يمكن لألطفال الفطم المشي والجري فيها. 	

توفير المعدات المناسبة المصممة للعب البدني. 	

توفيــر مــواد وأشــياء مثيــرة لالهتمــام تشــجع األطفــال الفطــم علــى المشــاركة فــي العديــد  	
مــن مناطــق غرفــة الصــف.

توفير المواد والخبرات التي تشجع على التحكم باألشياء عن طريق اليدين واألصابع. 	

لدعم الصحة والسالمة:

تشجيع وخلق نموذج للتغذية السليمة وممارسة الرياضة. 	
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اتباع إرشادات الصحة والسالمة. 	

مســاعدة األطفــال الفطــم فــي تعلــم العــادات الصحيــة ومهــارات المســاعدة الذاتيــة )غســل  	
اليديــن، ارتــداء المالبــس(.

مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  ــا:  نمائيًّ األطفــال  نمــو  المهنيــات  المعلمــات  تعــزز 

 .)40-38  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6 

السؤال: ما الذي يمكنني فعله إليجاد بيئة تعليمية تدعم معيار الصحة والنمو البدني؟

ــار الصحــة  ــة تدعــم معي ــام بهــا إلنشــاء بيئ ــك القي ــي يمكن ــي بعــض األشــياء الت الجــواب: فيمــا يل
والنمــو البدنــي لدعــم تطويــر العضــالت الكبــرى والصغــرى، لــذا وفــري األدوات اآلتيــة:

الرمل والماء لالستكشاف واللعب لتفريغهما وملئهما. 	

اللــوازم الفنيــة مثــل: أقــالم التلويــن وأقــالم التحديــد وأنــواع مختلفــة مــن الــورق؛ اللعــب  	
بالصلصــال واألدوات، دهانــات وفــرش كبيــر.

معــدات للتســلق، والشــرائح، والمراجيــح، والكــرات الكبيــرة، والمكعبــات الخفيفــة الــوزن،  	
وعربــات الركــوب، واأللعــاب ذات العجــالت للدفــع والســحب.

بيــن العيــن واليــد، وصقــل مهــارات  	 التــأزر  التــي يمكــن التحكــم فيهــا للتأكــد مــن  المــواد 
وألعــاب  المشــابك،  والتدويــر  والبــرم  والتركيــب  الفــك  ألعــاب  مثــل:  الصغــرى،  العضــالت 

والكتــب. للضــم،  الكبيــر  والخــرز  التــراص، 

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 تعلــم وســلوكيات األطفــال )إطــار المنهــج الوطنــي 
لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 39-38(. 

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

"يبــدأ تخطيــط مناهــج األطفــال الرّضــع/ الفطــم بقيــام المعلمــات باالستكشــاف، مــن 
خــالل االســتماع والمراقبــة الدقيقــة، لنمــو كل طفــل. وفــي هــذا الصــدد يجــب التنويــه 
علــى أن المالحظــة هــي مهــارة أساســية فــي عمليــة التعليــم. فعندمــا تتعهــد المعلمــات 
بمالحظــة األطفــال بعنايــة، فســتقوم المعلمــات باستكشــاف كيــف يقــوم األطفــال 
بشــكل فــردي باالكتشــاف وإيجــاد معنــى مرتبــط بــكل لحظــات اللعــب والتفاعــل اليوميــة 

التــي يعيشــها األطفــال".

 )California Department of Education, 2012, 26(.

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
التوثيــق جــزء مهــم مــن عمليــة المراقبــة. فالوثائــق المســتندة علــى المالحظــة تســاعد المعلمــات 
علــى التخطيــط ألفضــل الممارســات فــي مراحــل تعلــم الطفــل. إن التوثيــق يحــدد أهــداف تخطيــط 
المناهــج الدراســية، حيــث تســتطيع المعلمــات التنبــؤ بمــا يمكــن للطفــل فعلــه، وفيمــا يلــي بعــض 

الطــرق التــي يمكنــك مــن خاللهــا توثيــق عمليــة التعلــم:

اســتخدام الســجالت المكتوبــة لمــا تقوميــن برؤيتــه وســماعه )تحمــل بعــض المعلمــات  	
أثنــاء  فــي  المالحظــات  لتســجيل  الالصقــة معهــن  المالحظــات  أو  المالحظــات  بطاقــات 

حدوثهــا(.

دعــم الســجالت المكتوبــة بالصــور الثابتــة وتســجيالت الفيديــو اللتقــاط حــدث أو سلســلة مــن  	
األحــداث اليومية.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )3( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي للفطــم فــي 
دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال (مــن الميــاد حتــى 3 ســنوات).

إرشادات للمعلمة

راقبــي نفســك! احتفظــي بقائمــة علــى مــدار اليــوم لمعرفــة عــدد المــرات التــي توفــري 
فيهــا الفــرص لألطفــال الفطــم لتنميــة المهــارات الحركيــة.

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

ــي بيئتــك: ضعــي قائمــة بالمــواد واألنشــطة المختلفــة المتاحــة واســألي نفســك  راقب
عمــا إذا كان لديــك مــا يكفــي مــن أنــواع األنشــطة المختلفــة فــي البيئــة لدعــم مجموعــة 

واســعة مــن التطويــر الحركــي لألطفــال الفطــم.
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أدوات للمعلمة 
مصادر للشراكة األسرية 

تتنــاول هــذه المقالــة القصيــرة موضــوع دعــم األطفــال الصغــار بعنــوان: "اللعــب فــي الطبيعــة فــي 
حالــة األطفــال الذيــن لديهــم حساســية تجــاه لمــس األشــياء الطبيعيــة"، لتقــدم قائمــة بالطرق التي 
يســتطيع كٌل مــن الوالديــن والمعلمــة دعــم األطفــال الذيــن لديهــم حساســية تجــاه لمــس األشــياء 
الطبيعيــة. قــد ترغــب فــي مشــاركة هــذه المعلومــات مــع األطفــال الذيــن لديهــم حساســية تجــاه 

لمــس األشــياء الطبيعيــة. 

الوالدين األعزاء،

نحــن نعلــم أن تواجــد األطفــال فــي الخــارج وتجربتهــم فــي الطبيعــة المحيطــة بهــم أمــر 
مهــم لهــم، ولكــن مــاذا لــو كان طفلــك الصغيــر حساًســا تجــاه لمــس األشــياء الطبيعيــة؟ 

فيمــا يلــي بعــض االقتراحــات التــي يجــب مراعاتهــا فــي هــذا الصــدد:

قراءة الكتب عن الطبيعة مًعا. 	

مشاركة ما يتم مالحظته في الطبيعة من خالل النافذة أو الباب. 	

إنشــاء ســلة يتــم فيهــا تجميــع األشــياء الطبيعيــة بالشــكل الــذي يتســني لطفلــك  	
الصغيــر استكشــافها إذا رغــب فــي ذلــك.

إحضار هدايا صغيرة من الطبيعة لطفلك الصغير، مثل: ورق الشجر الملون. 	

الذهــاب للخــارج والتخطيــط لقضــاء الكثيــر أو القليــل مــن الوقــت الــذي يحتاجــه  	
طفلــك ليشــعر بالراحــة.

اإلمســاك بنملــة أو دودة صغيــرة واالحتفــاظ بهــا فــي علبــة شــفاف طــوال اليــوم  	
حتــى يتمكــن طفلــك مــن مراقبــة كائــن حــي فــي أثنــاء التنقــل. مــع مراعــاة التأكــد 

مــن تحريــر النملــة أو الــدودة بعــد انتهــاء طفلــك مــن مالحظتهمــا.

الحــذر مــن الشــعور بالنفــور والضجــر. إن الســلوك واللغــة اإليجابيــة فــي أثنــاء قضــاء  	
ــا مــع طفلــك بالشــكل الــذي يســاهم  ا عاطفيًّ الوقــت مــع طفلــك ســوف يخلــق جــوًّ
ــٍل فــي دعــم مســاعي طفلــك خــالل اللعــب فــي الطبيعــة  فــي قطــع شــوٍط طوي

المحيطــة بــه.

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

ت 
أدوا

المعلمة

https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/apr2020/message-backpack-nature-play-sensitive-children-far
https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/apr2020/message-backpack-nature-play-sensitive-children-far
https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/apr2020/message-backpack-nature-play-sensitive-children-far
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


5757دليل الصحة والتطور البدني | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة)٠-٦( سنوات

الممارسات المالئمة نمائيًا لدعم الصحة والتطور البدني

ا اممارسات تربوية مالئمة نمائيًّ ممارسات تربوية غير مالئمة نمائيًّ

األطفال الفطم محاطون بأشياء ملموسة لخدمة  	
أنشطتهم في اللعب )سالل معلقة، رمل، صلصال(.

تفهم مقدمة الرعاية أن األطفال الصغار يتعرفون  	
على العالم من خالل االستكشاف ويمنحنهم 

فرًصا يومية للنشاط االستكشافي وفًقا لمستوى 
نموهم.

تقوم مقدمة الرعاية بإجراء التسهيالت والتعديالت  	
لدعم األطفال الفطم ذوي االحتياجات الخاصة.

	 

تسمح مقدمة الرعاية لألطفال الفطم باستكشاف  	
المواد الفنية ومعالجتها وال تتوقع منهم إنتاج 

منتج نهائي.

ُيمنع األطفال من التمتع الطبيعي باللعب باألشياء  	
الملموسة واستكشاف بيئتهم ألنها "تسبب 

الفوضى" أو "جالبة للقذارة".

ال تسمح مقدمة الرعاية لألطفال باللعب  	
االستكشافي، وتقمعه لو حدث بشكل طبيعي. 

ا الطالء أو  وال توفر لألطفال الفطم األكبر سنًّ
الرمل أو الصلصال؛ ألن هذه المواد تسبب الفوضى 

وتتطلب اإلشراف.

تساعد المعلمات األطفال الفطم على إنتاج  	
منتج أو نسخ النموذج المصنوع للكبار، أو 

اتباع التوجيهات أو الخطوط العريضة الملونة 
لرسوماتهم.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )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 معنــى 
الميــالد-6  مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  لألطفــال  هادفــة  تعلــم  فــرص  وتوفيــر 

 .)39-38  ،2018 ســنوات، 

 هل تعلمين؟ 

 "قوالــب العجيــن هــي قوالــب ســهلة التشــكيل والتنظيــف. وهــي قوالــٌب يتــم تكوينهــا 
مــن مكونــات موجــودة فــي معظــم المطابــخ. عندمــا يســاعدك األطفــال فــي صفــك 
فــي عمــل قوالــب جديــدة مــن العجيــن، فهــذه طريقــة رائعــة لتقديــم بعــض مفاهيــم 
الرياضيــات فــي أثنــاء قيــاس المكونــات وممارســة المهــارات الحركيــة الدقيقــة فــي أثنــاء 

.)Bundy et al., 2018( ” ."عجــن العجيــن

ويمكنــك إضافــة أدوات مــن جميــع أنحــاء غرفــة الصــف لدعــم تعلــم األطفــال مــن خــالل 
اللعــب بالعجيــن. وقــد تشــحذ هــذه المــادة البســيطة خيــال األطفــال الصغــار وتقــوي 
العضــالت الصغــرى الموجــودة فــي أصابعهــم، وهــي نفــس العضــالت التــي يســتخدمها 

األطفــال إلمســاك القلــم الرصــاص والرســم أو الكتابــة.

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 المعلمة
خطط للعب بالعجين

فيما يلي بعض األنشطة التي يمكنك التخطيط لها باستخدام العجين

اصنعــي مطبوعــات فــي عجينــة اللعــب، باســتخدام اليديــن أو المرفقيــن أو القدميــن أو  	
األوراق أو الدانتيــل أو الزهــور أو أي شــيء آخــر لديــك.

ي العجينة على شكل ثعابين وكرات وقواقع وأشكال أخرى ممتعة. 	 ِلفِّ

صممــي تصميمــات متنوعــة بدمــج عناصــر مختلفــة فــي عجينــة اللعــب، مثــل: األمشــاط  	
والحصــى. والصــدف  واألزرار  والقــش  األنابيــب  ومنظفــات 

أو  	 البالســتيكية  الحــروف األبجديــة  العجيــن عــن طريــق اســتخدام  اطبعــي األســماء فــي 
الصغيــرة. المعجنــات  قواطــع  باســتخدام 

باســتخدام  	 المخلوقــات ذات األشــواك  أو غيــره مــن  اللعــب  اصنعــي قنفــًذا مــن عجينــة 
أغصــان رفيعــة قصيــرة أو أعــواد أســنان أو عصــا المصاصــات مــع تقســيمها إلــى نصفيــن أو 

ثالثــة أقســام.

أعّدي كعكة احتفاٍل وزينيها ببعض المجسمات المصنوعة من عجينة السكر.  	

قومي بتشكيل العجين على شكل حروف وأرقام. 	

قومــي بتقطيــع العجينــة إلــى قطــع باســتخدام مقــص األطفــال. هــذه طريقة رائعــة لألطفال  	
الصغار لممارســة اســتخدام المقص.

وإليك بعض اإلضافات التي يمكنك التخطيط لتضمينها:

اجمعي بين الدمى البسيطة واألدوات المنزلية وعجينة اللعب لمزيد من المرح!

مطرقة خشبية.	 

عصارة ثوم.	 

سكاكين بالستيك.	 

صواني صغيرة.	 

أغطية بالستيكية	 

أدوات تزيين وطباعة.	 

أكواب بالستيكية.	 

مجسمات أشخاص وحيوانات 	 
بالستيكية. 

قواطع العجين.	 

أزرار وخرز ذات الحجم الكبير.	 

عصي المصاصة.	 

المسامير الخشبية.	 

منظفات األنابيب.	 

األطباق واألواني والمقالي من 	 
أطقم مطبخ األطفال.

مقصات األطفال.	 

)Bundy et al., 2018(.
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تعمــل المعلمــات المهنيــات علــى تعميــق مهــارات تخطيــط وتنفيــذ المناهــج الدراســية مــن 
ــاء  ــل األساســي: بن ــي. )الدلي ــات لدعــم الصحــة والتطــور البدن خــالل االســتفادة مــن اإلمكاني

ــة المبكــرة، 2018، 71-68(. ــي للطفول ــق إطــار المنهــج الوطن ــم لتطبي وحــدات التعل

 موقف افتراضي

 اآلنســة نــورة، معلمــة األطفــال الفطــم ُتخطــط لالســتفادة مــن موضــوع "كل شــيء عّنــي - 
العائــالت" الــذي تــم تقديمــه فــي بدايــة العــام مــن خــالل التركيــز علــى األطفــال الفطــم الذيــن 
يطــورون بســرعة المهــارات البدنيــة والقــدرة علــى المشــاركة فــي أنشــطة المســاعدة الذاتيــة. إن 
المعلمــة تعلــم أن تطويــر المهــارات العضليــة الكبــرى والصغــرى يمكــن أن يســاعد األطفــال علــى 
التطــور فــي مجــاالت أخــرى مثــل: اللغــة والتطــور االجتماعــي العاطفــي والمعرفــي. لــذا ســيكون 

ــا أنمــو وأتعلــم". ــي - أن موضــوع االســتقصاء هــو "كل شــيء عّن

الخطــوة األولــى: تبــدأ عمليــة التخطيــط: بالتفكيــر فــي المفاهيــم والمهــارات التــي يمكــن تناولهــا 
فــي األنشــطة خــالل وحــدة " كلهــا عنــي – أنــا أكبــر وأتعلــم"، القيــام بتطويــر خريطــة موضوعيــة. 

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
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موضوع االستقصاء: "كلها عني – أنا أكبر وأتعلم".

ســتبدأ المعلمــة عمليــة التخطيــط الخاصــة بهــا مــن خــالل إجــراء مالحظــات علــى األطفــال فــي 
ــا، والفــرص الكامنــة للتطــور فــي مهــارات أخــرى.  المجموعــة لمعرفــة مــا يمكنهــم فعلــه حاليًّ
ســتقوم المعلمــة بتوثيــق مالحظاتهــا الفرديــة؛ لمســاعدتها علــى التعــرف على أنمــاط االهتمامات 
والقــدرات بيــن المجموعــة. )تســتخدم أدوات المالحظــة فــي دليــل المعلمــة الخــاص بمعاييــر 

التعلــم الُمبكــر النمائيــة مــن الميــالد وحتــى 3 ســنوات، ص58-57(.

العناية بالحيوانات 
والنباتات داخل 

غرفة الصف

النظافة.

كلها عني - أنا 
أكبر وأتعلم

اتباع قواعد 
وإجراءات 
السالمة.

تنظيف 
األسنان.

غسل اليدين
ارتداء 

المالبس.

االعتناء 
بالنفس

الصحة 
والسالمة

العناية ببيئتي

 األطعمة 
طبخ الطعام.الجيدة لألكل

زراعة الطعام.

تصنيف 
الطعام.

التعرف على 
جسدي:

حواسي

التغلب على 
العقبات )زحف، 
توازن، مشي، 

تسلق(.

استخدام 
المكعبات 

وهياكل البناء 
)الحمل والرص 

والدفع(.
ألعاب الجري 

والمشي.

البناء 
والتشييد.

فنون إبداعية.

 أنشطة يمكنني 
فعلها بيدي 

وأصابعي.

معرفة أجزاء الجسم - 
كل شيء عن العيون 

واألنف واليدين 
والقدمين وما يمكنني 

فعله بجسدي.

أنشطة يمكنني 
القيام بها مع 

الذراعين والساقين 
)مهارات العضالت 

الكبرى(.

 أنشطة يمكنني 
القيام بها في 

الخارج والتعلم عن 
الطبيعة.

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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الخطــوة الثانيــة: تفكــر المعلمــة فــي بيئــة غرفــة الصــف وكيفيــة دعــم معيــار الصحــة والنمــو 
البدنــي فــي جميــع مجــاالت االهتمــام )وضــع خريطــة لألنشــطة فــي غرفــة الصــف مــع بيــان أمثلــة 

لــكل منهــا - األوصــاف + الصــور باســتخدام قالــب مراكــز غرفــة الصــف(.

البيئة الصفية التعليمية

منطقــة الفــن )المــواد التــي تدعــم التــأزر بيــن اليديــن والعينيــن، وقــدرة اإلمســاك باألشــياء،  	
وتطويــر قــوة اليــد واألصابــع(.

الــورق فــي مجموعــة متنوعــة مــن األشــكال 	  التصويــري )قطــع صغيــرة مــن  الفــن 
والقــوام(.

الــورق ومــواد الرســم )أقــالم تلويــن كبيــرة وأقــالم تلويــن 	  مجموعــة متنوعــة مــن 
وفــرش(. ودهانــات 

اللعب بالعجين واألدوات. 	 

منطقة المكعبات: 	

مكعبات كبيرة لبناء مسارات لتخطي العقبات.	 

مكعبات صغيرة من أجل البناء.	 

ملحقات لبناء الساللم والجسور.	 

منطقة اللعب الدرامي: 	

الدعائم القائمة على الموضوع )مكتب الدكتور، متجر البقالة، ...إلخ(.	 

مجموعة متنوعة من المالبس التي تتطلب األزرار وسحاب البنطلون.	 

والمــلء 	  واإلغــالق  الفتــح  تتطلــب  التــي  المنزليــة  األشــياء  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
إلــخ. والتفريــغ، 

منطقة العمليات المعرفية / اإلدراكية: 	

 أحاٍج بسيطة.	 

مجموعات المواد الطبيعية لتسهيل االستكشاف الحسي.	 

المشابك والخرز.	 
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منطقة الكتب: 	

مجموعة متنوعة من الكتب المصورة المتعلقة بالبناء والمنازل.	 

كتــب تعليميــة مدعمــة بالرســوم التوضيحيــة للمنــازل ومنــازل الحيوانــات والمناطــق 	 
الجغرافيــة التــي تعيــش فيهــا الحيوانــات.

منطقة اللعب بالخارج: 	

ألعاب مزودة بعجالت للقيادة والسحب والدفع.	 

معدات التسلق والتزحلق والتأرجح.	 

الكرات، األطواق، المكعبات الكبيرة.	 

األدوات والمعدات الخاصة بالحدائق.	 

الخطــوة الثالثــة: بعــد ذلــك تفكــر المعلمــة فــي جدولهــا اليومــي وفــي الطــرق التــي يمكنهــا مــن 
خاللهــا تقديــم الفــرص المالئمــة لألطفــال علــى مــدار اليــوم.

الروتين اليومي

األنشطة/الخبراتالروتين اليومي

القيــام بإعــداد مســار فيــه عقبــات بســيطة لألطفــال  	الوصول
عنــد دخولهــم غرفــة الصــف.

إنشــاء طاولة االكتشــاف والمحتوية على مجموعات  	
متنوعة من األشــياء الطبيعية الستكشــافها.

توفيــر كتــب مصــورة عــن الطعــام والحدائــق وصــور  	
األطفــال فــي المدرســة وفــي أثنــاء لعــب األلعــاب... 

ومــا إلــى ذلــك.

قــراءة كتــاب عــن أجســام األطفــال وأجــزاء الجســم  	الحلقة الصباحية
)مثــل: العظــام واألنــف والعيــن والقــدم... ومــا إلــى 

ذلــك( أو زيــارة الطبيــب.

إشــراك األطفــال الفطــم فــي المناقشــة حــول مــا  	
اليديــن  يخــص  يتســاءلون عنــه فيمــا  يعرفونــه ومــا 
والقدميــن واألنــف والعينيــن ... ومــا إلــى ذلــك، أو 

الطبيــب(. زيــارة 

)األنشطة التالية مبنية على مناقشة حول العيون، 
يمكن أيًضا توسيع هذا الموضوع للتعرف على 

الحواس الخمس(.
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األنشطة/الخبراتالروتين اليومي

مجموعات التعلم وأنشطة المجموعات الصغيرة 
)األركان(

الفنــون: إنشــاء صــور ذاتيــة باســتخدام مــواد  	 مركــز 
الصلصــال. مــن  أو  مجمعــة 

العدســات  	 مثــل:  البحــث"  "أدوات  توفيــر  العلــوم: 
الملونــة  والعدســات  اليدويــة  والمصابيــح  المكبــرة 
لتوجيــه  لألطفــال  الطبيعيــة  المــواد  ومجموعــات 

للرؤيــة. واســتخدامها  عيونهــم 

الدكتــور ودعمهــا  	 مكتــب  فكــرة  دراميــة:  مســرحية 
التمثيــل.  فــي  تســتخدم  التــي  بــاألدوات 

إحضار بعض األدوات المناسبة للبحث في الخارج. 	اللعب الحر في الخارج

ــات لممارســة مهــارات العضــالت  	 ــه عقب ــاء مســار ب بن
الكبــرى لتخطــي هــذه العقبــات.

االنطــالق فــي رحلــة صيــد فــي الخــارج، البحــث عــن  	
األشــياء المخبــأة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. ووضــع 
التــي يحتــاج فيهــا األطفــال  األشــياء فــي األماكــن 
إلــى ممارســة مهــارات الزحــف واالنحنــاء والوصــول 

واإلمســاك... ومــا إلــى ذلــك.

األطفــال  	 ليقــوم  وكــرات؛  حاويــة  بتجهيــز  القيــام 
الحاويــات. بداخــل  الكــرات  بتصويــب 

مجموعــة  	اللقاء األخير  تتضمــن  التــي  المتابعــة  لعبــة  توجيــه 
متنوعــة مــن الحــركات مثــل: الزحــف، والمشــي ببــطء، 
وبســرعة، وإلــى الخلــف، والمشــي باســتقامة علــى 

إلــخ. األرض،...  فــي  المثبــت  الشــريط 

توفيــر الكثيــر مــن المعطيــات لألطفــال الســتخدام  	طوال اليوم
جميــع  فــي  والصغــرى  الكبــرى  العضــالت  مهــارات 

الصــف. مناطــق غرفــة 

ورصــد  	 األطفــال  مشــاركة  ومالحظــة  مراقبــة 
إلــى  فيهــا  األطفــال  يحتــاج  قــد  التــي  المجــاالت 

لدعــم. ا

الخطــوة الرابعــة: بعــد ذلــك ُتراجــع المعلمــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة وتفكــر فــي كيفيــة 
تفاعلهــا اليومــي مــع األطفــال بالشــكل الــذي يدعــم معيــار الصحــة والنمــو البدنــي.

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/sels_0-3_book.pdf
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تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية لدعم معيار الصحة والتطور البدني 

1.0 التطور الحركي للعضالت الكبرى

دور المعلمةالمؤشر

وثباًتــا  	 توازًنــا  الطفــل  ُيظهــر  األوقــات  فــي معظــم 
الكبــرى. عضالتــه  اســتخدام  فــي  وتحكًمــا 

توفيــر الكثيــر مــن المعــدات التــي تســمح لألطفــال  	
مثــل:  الكبــرى،  للعضــالت  الذاتــي  باالستكشــاف 
التــوازن. وألــواح  الركــوب  وألعــاب  التســلق  هيــاكل 

تخطيــط وتســهيل األنشــطة التــي توفــر فرًصــا إلثبــات  	
الكبــرى  العضــالت  فــي  الكبيــر  التحكــم  وممارســة 
مثــل: التغلــب علــى العوائــق، وألعــاب تبديــل الحركــة 
)مثــل: الضــوء األحمريقــف والضــوء األخضريمشــي(.

الداخــل  	يظهر ويقوم بمهارات توازن متزايدة. 	 مــن  ســير  وخطــوط  تــوازن  كمــرات  عمــل 
والخــارج.

تخطيــط وتســهيل األلعــاب التــي تتطلــب حمــل أشــياء  	
فــي أثنــاء الحركــة.

مــع  	 ويتفاعــل  الطلــق  الهــواء  فــي  بنشــاط  يركــض 
المحيطــة. البيئــة 

التشــجيع علــى الجــري مــن خــالل تقديــم ألعــاب مثــل:  	
العالمــة، أوزة البــط.

الحظــي وحــددي األطفــال الذيــن ال يشــعرون بالراحــة  	
فــي أثنــاء الجــري وفــي أثنــاء االنخــراط فــي نشــاط 
التــي  أو  الجذابــة  لألنشــطة  خططــي  آخــر.  قــوي 

تســاعد علــى تعزيــز اللعــب الصــارم.

2.0 التطور الحركي للعضالت الصغرى:

دور المعلمةالمؤشر

وأصابعــه  	 يديــه  فــي  الصغــرى  بالعضــالت  يتحكــم 
بســيطة. مهــام  إلنجــاز 

يتــم  	 التــي  المــواد  مــن  متنوعــة  مجموعــة  توفيــر 
التــي  اإلبداعيــة  الفنيــة  والمــواد  فيهــا  التحكــم 
تتطلــب اســتخدام األيــدي إلنجازهــا )األحاجــي والخــرز 

التلويــن(. وأقــالم  الطــالء  وفــرش 

أخــذ دالء مــن المــاء وفــرش الطــالء للخــارج لغمرهــا  	
اســتخدام  علــى  األطفــال  وتشــجيع  المــاء،  فــي 
المــاء. يجــف  عندمــا  يحــدث  مــا  لمشــاهدة  عيونهــم 

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

والمــواد. واألجســام 

التنســيق  	 تدعــم  التــي  والخبــرات  المــواد  توفيــر 
لفتحهــا  واألغطيــة  الجــرار/  مثــل:  العضــالت،  بيــن 

الدراميــة. اللعــب  منطقــة  فــي  وإغالقهــا 
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3.0 الصحة والسالمة العامة:

دور المعلمةالمؤشر

يترافــق  	 أن  علــى  الشــخصية،  العنايــة  مهــام  ينجــز 
ذلــك مــع الدعــم والنمذجــة )كغســل اليديــن، وارتــداء 

الحمــام، وغيرهــا(. إلــى  المالبــس، والذهــاب 

تخصيــص وقــت مــن اليــوم لعمــل المحــاكاة لألطفــال  	
ودعمهــم فيمــا يخــص أداء مهــام العنايــة الشــخصية 

بشــكل مســتقل بتشــجيع منــك.

يتقبــل التوجيهــات ويتوقــف عــن القيــام بســلوك لــه  	
عالقــة بالســالمة عنــد توجيهــه.

مناقشــة ممارســات الســالمة مــع األطفــال الفطــم  	
فــي أثنــاء المناقشــات الجماعيــة، وتوفيــر اإلشــراف 
المناســب إلعطــاء التوجيهــات أو االقتراحــات لوقــف 

أو تعديــل الســلوكيات التــي قــد تكــون غيــر آمنــة.

عندمــا  	 بهــم  لالســتعانة  كمصــادر  الكبــار  يســتخدم 
يحتــاج إلــى المســاعدة فــي المواقــف التــي تكــون 

الخطــر. تحتمــل  أو  خطــرة 

الفطــم  	 األطفــال  مــن  علــى مقربــة  المعلمــة  بقــاء 
فــي أثنــاء استكشــافهم لبيئاتهــم؛ للتأكــد مــن كونهــم 
حســب  لدعمهــم  موجــوة  المعلمــة  أن  يعرفــون 

الحاجــة.

4.0 الصحة الفموية:

دور المعلمةالمؤشر

يذهــب إلــى طبيــب األســنان برفقــة مقدمــة الرعايــة  	
كل ســتة أشــهر مــن أجــل وقايــة األســنان وتنظيفهــا.

تتحــدث المعلمــة مــع أوليــاء األمــور للتأكــد مــن أنهــم  	
الجيــدة  الفــم  رعايــة صحــة  علــى درايــة بممارســات 

لألطفــال الرّضــع.

5.0 الصحة الغذائية:

دور المعلمةالمؤشر

يبدأ بإدراك مجموعة من األطعمة المفيدة  	
ويتناولها.

قراءة الكتب وتقديم تجارب مباشرة مع األطعمة  	
الصحية خالل أوقات المجموعة.

إجراء تجارب طبخ بسيطة مع األطفال الفطم. 	

عرض موضوع األطعمة الصحية ومناقشته خالل  	
أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة.

تقديم أطعمة جديدة ومناقشة مذاقها وملمسها  	يميز بين األشياء التي تؤكل وتلك التي ال  تؤكل. 	
مع األطفال.

إرشادات للمعلمة

تقــوم المعلمــة بتوفيــر األلعــاب والمــواد التــي تقــدم تدريبــات علــى مهــارات العضــالت  	
الصغــرى والتــأزر بيــن العيــن واليــد، مثــل: األحاجــي واألوتــاد وألــواح المشــابك والخــرز إلــى 
الخيــط وبطاقــات الربــط، مــع االنتبــاه إلــى أن قطــع اللعــب / المــواد ال تســبب االختنــاق 

لألطفــال.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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مثــل:  	 الذاتيــة،  المســاعدة  مهــارات  واســتخدام  لتطويــر  الفطــم  لألطفــال  الفــرص  توفيــر 
بأنفســهم. المالبــس  وارتــداء  التغذيــة 

عمــل حــدود واضحــة ومتســقة حــول األشــياء والمواقــف الضــارة )علــى ســبيل المثــال: وضــع  	
الطفــل دائًمــا فــي مقعــد الســيارة اآلمــن عنــد الســفر فــي مركبــة: "يجــب أن تمســك يــدي 

دائًمــا عندمــا نســير فــي موقــف للســيارات"(.

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد وحتى ثالث سنوات، 76،2018(.

الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر. 

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

مصادر المعلمة 
مقــال بعنــوان: دعــم األطفــال الذيــن يعانــون مــن الحساســية مــن اللمــس فــي أثنــاء لعبهــم 

فــي الطبيعــة

يلخــص المقــال أنــه مــن الممكــن أن يكــون االنخــراط فــي لعــب الطبيعــة أمــًرا صعًبــا علــى األطفــال 
الذيــن لديهــم حساســيات مــن اللمــس تجعــل لمــس األشــياء غيــر مريــح أو مرهــق أو حتــى مؤلًمــا. 
قــد يتجنبــون فــرص اللعــب فــي الطبيعــة بســبب خوفهــم أو عــدم ارتياحهــم لمــا يشــعرون بــه عنــد 
لمــس المــواد الطبيعيــة، ويصفونهــا بأنهــا "وعــرة جــًدا" أو "لزجــة جــًدا" أو "رطبــة جــًدا" أو "ناعمــة 
جــًدا". فيمــا يلــي بعــض النصائــح العمليــة التــي يمكنــك اســتخدامها لدعــم األطفــال الذيــن يعانــون 

مــن الحساســية مــن اللمــس فــي أثنــاء لعبهــم فــي الطبيعــة.

تقديــم المــواد الطبيعيــة بانتظــام ولفتــرات طويلــة. األطفــال الذيــن يتعرضــون بانتظــام  	
للمــواد الطبيعيــة هــم أكثــر عرضــة للتفاعــل معهــا. ضعــي فــي اعتبــارك إضافــة أكــواز الصنوبــر 
أو الطيــن أو األوراق أو الزهــور أو العصــي إلــى العلــوم أو المناطــق الحســية فــي غرفــة 
الصــف. واســمحي لهــم "بالمــرور" دون لمــس المــواد حتــى يشــعرون بالراحــة. يعنــي هــذا 
غالًبــا تــرك المــواد فــي المنطقــة لعــدة أيــام أو حتــى أســبوع. ال تثبــط عزيمتــك إذا لــم يلعــب 

األطفــال علــى الفــور بالمــواد، امنحيهــم الوقــت للمشــاركة فــي جدولهــم الخــاص.

اســتخدام اللغــة اإليجابيــة وعمــل نمــوذج للتصــرف الســلوكي يدفــع األطفــال لمحاكاته  	
فــي أثنــاء استكشــاف ســمات المــواد الطبيعيــة. علــى ســبيل المثــال: فــي أثنــاء حمــل 
الزهــرة، قولــي أشــياء مثــل: "أوه! لقــد الحظــت أن هــذه الزهــرة ناعمــة!" أو فــي أثنــاء عصــر 
قطعــة مــن اإلســفنج الطبيعــي قولــي: "هــذا ممتــع. اعتقــدُت أن هــذا االســفنج ســيكون 
صلًبــا، لكنــه فــي الواقــع ناعــٌم". يمكــن أن يســاعد اســتخدام اللغــة اإليجابيــة وعمــل نمــوذج 

للتصــرف الســلوكي فــي تقليــل خــوف األطفــال مــن تجربــة األحاســيس المعقــدة.

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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إدخــال مــواد ذات نســيج واحــد فــي كل مــرة بــداًل مــن مزجهــا مًعــا. علــى ســبيل المثــال:  	
صنــدوق مــن الصخــور الملســاء هــو أكثــر جاذبيــة للطفــل المصــاب بالحساســية أكثــر مــن 

صنــدوق مــن الصخــور الملســاء والصلبــة مجتمعــة مًعــا.

اعرضــي األشــياء المألوفــة أواًل. المــواد التــي شــاهدها األطفــال فــي بيئاتهــم الخاصــة أقــل  	
ترويًعــا مــن المــواد الجديــدة. قــد يكــون األطفــال علــى درايــة باألشــياء الطبيعيــة مثــل: الرمــل 

والمــاء واألصــداف والعصــي مــن أحيائهــم أو المناطــق المحيطــة بهــم.

ضعــي األوانــي )مثــل: المجــارف والملقــط والمالعــق( والقفــازات بالقــرب مــن األشــياء  	
الطبيعيــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن حساســية شــديدة. يمكــن تشــجيع األطفــال علــى 

ارتــداء القفــازات فــي أثنــاء اللعــب باعتبارهــا طريقــة بديلــة لّلمــس.

اطلبــي مــن األطفــال إحضــار األشــياء الطبيعيــة الخاصــة بهــم إلــى متحــف غرفــة الصــف.  	
المــواد  إلدراج  مًعــا  يعملــون  أقرانهــم  يــرون  االجتماعيــة.  البيئــات  فــي  األطفــال  يتطــور 

الطبيعيــة فــي الصــف، ســيكونون أكثــر اســتعداًدا لتجربــة األشــياء.

امنحــي األطفــال ذوي الحساســية مــن المــواد خيــار اســتخدام حواســهم األخــرى لتجربــة  	
الطبيعــة. اجذبــي انتباههــم إلــى ضــوء الشــمس مــن خــالل إدخــال عناصــر مثــل: المنشــور، 
أو  الســحب  ومشــاهدة  االســتلقاء  علــى  وشــجعيهم  والمشــكال،  المكبــرة،  والنظــارات 
االســتمتاع بأشــعة الشــمس التــي تالمــس وجوههــم، أو اســتخدام "آذان االســتماع" لســماع 

ــة. ــور فــي األشــجار والشــجيرات القريب حفيــف أوراق األشــجار أو أصــوات الطي

اتبــاع سياســة البــاب المفتــوح للمتطوعيــن مــن العائلــة داخــل وخــارج غرفــة الصــف  	
حتــى تتمكــن العائــالت مــن المســاعدة فــي دعــم أنشــطة لعــب الطبيعــة. قومــي بإنشــاء 
كتــب لتســهيل التواصــل مــع العائلــة وهــذه الكتــب تتضمــن صــوًرا إلنجــازات لعــب األطفــال 
ــا إلــى جنــب مــع بعــض النقــاط المكتوبــة حتــى يتمكــن أفــراد األســرة مــن  فــي الطبيعــة جنًب

تشــجيع أطفالهــم علــى اللعــب فــي المنــزل.

)Delvecchio, 2020(.

 

 لحظة تأمل

فكــري فــي برنامجــك وغرفــة صفــك. كيــف تقوميــن عــن قصــد بإعــداد دعــوات لألطفــال 
للمشــاركة فــي اللعــب الحســي والطبيعــة بوصفهــا جــزًءا مــن تخطيــط النمــو البدنــي؟
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تطبيــق معيــار الصحــة والتطــور البدنــي لمرحلــة أطفــال الروضــة 
)مــن عمــر 3-4 ســنوات( 

قبــل  مــا  مرحلــة  فــي  األطفــال 
تتحــرك  مخلوقــات  هــم  المدرســة 
باســتمرار، وتعمــل وتقفــز. يتفاعلــون بســعادة 
مــع فــرص الحركــة اإلبداعيــة، واللعــب البدنــي 
الدرامــي، والتواجــد فــي الهــواء الطلــق حيــث 

يمكنهم التحرك دون قيود". 

 )Copple et al., 2013, 28(.

ــي  ــار الصحــة والتطــور البدن ــات لتوظيــف معي ــه المعلمــات المهني ــذي تفعل الســؤال: مــا ال
ــة الروضــة؟ ضمــن المنهــج الدراســي الخــاص بمرحل

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 الصغار واألشياء التي يتعلمونها:
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تصــف معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة المهــارات األساســية والمعرفــة الخاصــة بالصحــة 
والتطــور البدنــي. وهــي تشــمل المعرفــة والمهــارات التــي تركــز علــى النقــاط اآلتيــة:

الصحة والسالمة

يركــز معيــار الصحــة علــى تطويــر الممارســات الصحيــة التــي تســاعد األطفــال علــى التخلــص  	
ــر الســليمة. وذلــك مــن خــالل  ــة غي مــن األمــراض والمشــكالت الصحيــة الناتجــة عــن التغذي
الفــم  بصحــة  واالهتمــام  الشــخصية  النظافــة  عــادات  تطويــر  علــى  األطفــال  مســاعدة 
والتغذيــة الصحيــة وممارســات التخلــص مــن الفضــالت ومعرفــة وظائــف الجســم األساســية، 

ــاء نموهــم. ــل المســؤولية عــن صحتهــم فــي أثن ويمكــن لألطفــال تعلــم تحمُّ

تركــز الســالمة الشــخصية لألطفــال علــى المعرفــة والممارســات التــي تســاعد األطفــال علــى تجنــب 
اإلصابــة والبقــاء بأمــان فــي بيئــات مألوفــة وغيــر مألوفــة لديهــم.

تشمل مجاالت التركيز الرئيسة ما يلي:

النظافة وصحة الفم.	 

التغذية.	 

معرفة الجسم.	 

الوقاية من اإلصابات.	 

السالمة الشخصية.	 

التطــور العضلــي: يتنــاول التطــور العضلــي نمــو الطفــل وقدرتــه علــى تحريــك جســمه مــع  	
زيــادة التحكــم والتنســيق فــي الحركــة. قــد ُيبــدي األطفــال الصغــار تنوًعــا كبيــًرا فــي نموهــم 
البدنــي؛ حيــث إن النمــو الســريع لألطفــال يتطلــب التكيــف باســتمرار مــع تغيــر حجــم الجســم 
ا  والــوزن. وعلــى الرغــم مــن هــذا االختــالف، تشــير األبحــاث إلــى أن البشــر يتطــورون جســميًّ
بشــكل متصــل وتدريجــي يمكــن التنبــؤ بــه؛ أي أن األطفــال يتعلمــون الجلــوس قبــل الوقــوف 
والوقــوف قبــل المشــي. وعندمــا يصــل األطفــال إلــى عمــر الدراســة المبكــرة )مــن عمــر 3 
- 4 ســنوات( تبــدأ أجســامهم فــي النمــو بوتيــرة ثابتــة ويصبحــون أكثــر كفــاءة فــي المهــارات 

العضليــة.

تشمل مجاالت التركيز الرئيسة ما يلي:

أنشطة العضالت الكبرى.	 

أنشطة العضالت الصغرى.	 

التنسيق في الحركة والتوازن.	 
)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر 3-6 ســنوات،2015، 

.)51

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


7070دليل الصحة والتطور البدني | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة)٠-٦( سنوات

ــي التــي يعمــل عليهــا األطفــال  ــار الصحــة والنمــو البدن الســؤال: مــا المهــام الرئيســة لمعي
فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة؟

الجواب: يعمل األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على مهام معيار الصحة والنمو البدني اآلتية:

تقوية العضالت الكبرى والتحكم بأجسامهم من خالل القفز والجري والتسلق. 	

تحسين التنسيق في الحركة والتوازن. 	

م التحكم في أيديهم وعضالت أصابعهم. 	 تعلُّ

تطبيق الممارسات الصحية وتعلم طرق البقاء في أمان. 	

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

الســؤال: مــا الــذي يمكــن للمعلمــة فعلــه لمســاعدة األطفــال فــي عمــر مــا قبــل المدرســة 
فــي إنجــاز مهــام معيــار الصحــة والنمــو البدنــي؟

الجواب: إليك ما يمكنك فعله:

اتباع متطلبات الصحة والسالمة األساسية. 	

الحــرص علــى اإلشــراف علــى األطفــال – خصوًصــا أن األطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة  	
يتعاملــون مــع المعــدات الخارجيــة.

دعم فهم األطفال للعادات الصحية بما في ذلك التغذية. 	

دعــم تطويــر مهــارات المســاعدة الذاتيــة لألطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، مثــل:  	
غســل اليديــن وتنظيــف األســنان وارتــداء المالبــس... ومــا إلــى ذلــك.

التأكــد مــن حصــول األطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة علــى الكثيــر مــن وقــت اللعــب  	
فــي الخــارج.

تضميــن التطويــر البدنــي فــي التخطيــط اليومــي للمناهــج الدراســية، وتشــمل: األنشــطة  	
البدنيــة علــى مــدار اليــوم )فــي الداخــل والخــارج(.

إضفاء الطابع الفردي على أنشطة الحركة لتعكس مستوى مهارة كل طفل. 	

اســتخدم مجموعــة متنوعــة مــن االســتراتيجيات لتشــجيع نمــو العضــالت الكبــرى )بمــا فــي  	
ذلــك: )الحركــة / واالســتقرار / التــوازن، التحكــم(.

توفيــر الوصــول إلــى أنــواع كثيــرة مــن المــواد واألشــياء لمســاعدة األطفــال علــى تطويــر نمــو  	
العضــالت الصغــرى.

)Copple et al., 2013, 32-33(.

الســؤال: مــا الــذي تفعلــه المعلمــة لخلــق بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار الصحــة والنمــو البدنــي 
لألطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة؟

الجــواب: فيمــا يلــي بعــض األشــياء التــي يمكنــك القيــام بهــا إلنشــاء بيئــة تدعــم الصحــة والتنميــة 
البدنيــة.

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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الصحة والسالمة: 	

توفيــر المــواد والمعــدات التــي تدعــم رعايــة األطفال الذاتية ألنفســهم مثل: اســتعمال 	 
ــة ومناســبة؛  ــم حجــم األطفــال أو اســتعمال ســاللم آمن ــرة التــي تالئ األحــواض الصغي
إلــى األحــواض والصابــون والمناشــف  لمســاعدة األطفــال علــى الوصــول بســهولة 

ومعجــون األســنان وفرشــاة األســنان الفرديــة... ومــا إلــى ذلــك.

التأكد من أن جميع المناطق والمعدات داخل غرفة الصف وخارجها نظيفة وآمنة.	 

التطور البدني: 	

أنشطة العضالت الكبرى:	 

توفيــر المعــّدات الخارجيــة التــي توفــر فرًصــا لألطفــال للتمكــن مــن التأرجــح والجري  	
والتســلق والقفز.

التــي توفــر فرًصــا لألطفــال لممارســة الرمــي والــركل  	 توفيــر المــواد الخارجيــة 
الكــرات،  المــواد  هــذه  أمثلــة  ومــن  والركــوب.  والســحب  والدفــع  والحمــل 
عــوارض  اليدويــة؛  األطفــال  وعربــات  الهوائيــة،  الدراجــات  الكبيــرة،  المكعبــات 

بالنباتــات. العنايــة  وأدوات  األطــواق،  التــوازن، 

المعــدات والمــواد الداخليــة التــي تبنــي عضــالت كبيــرة وتدعــم التنســيق فــي  	
النشــط،  للعــب  الكبيــرة  المفتوحــة  والمســاحة  التــوازن،  عارضــة  مثــل:  الحركــة 

والمــواد التــي يمكــن حملهــا ورصهــا، مثــل: الكتــل الكبيــرة المجوفــة.

أنشطة العضالت الصغرى:	 

استعمال األشياء الصغيرة لقيام األطفال بفرزها وعدها. 	

توفير المشابك والخرز للخيط. 	

توفير المالبس التي فيها سحابات وزر وربطة عنق. 	

ارتداء المالبس. 	

توفير الدمى واألكسسوارات. 	

توفيرمواد الرسم والكتابة. 	

توفير المقصات اآلمنة والطالء والصلصال. 	

ــة،  	 ــر الفــرص لممارســة المهــارات الوظيفيــة مثــل: الســكب، وإعــداد الطاول توفي
ــداء المالبــس. والتنظيــف، وارت

)Copple et al., 2013, 32-33(.

إرشادات للمعلمة

"مــن المهــم فــي عمــل برنامــج الحركــة المناســب مــن الناحيــة التنمويــة لألطفــال الصغــار أن يقــوم 
ــاط مفاهيــم الحــركات بتلــك  ــة ارتب ــه بكيفي ــة، باإلضافــة إلــى وعي ــر المهــارات البدني الطفــل بتطوي
المهــارات. علــى ســبيل المثــال: إن تقييــد تجــارب حركــة األطفــال علــى رمــي الكــرة أو ركلهــا بــدون 
ــر  ــا، أو الرمــي ألســفل، قــد يســاهم فــي فشــل توفي تقديــم مفاهيــم الــركل بقــوة، أو الرمــي عالًي

قاعــدة المعرفــة التــي يحتاجهــا األطفــال الصغــار ليكونــوا بارعيــن فــي الحركــة". 

)Sanders, 2002 in Copple et al., 2013, 32(.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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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 تعُلــم وســلوكيات األطفــال )إطــار المنهــج الوطنــي 
التعلــم  بنــاء وحــدات  الدليــل األساســي:  الميــالد-6 ســنوات، 2018، 38-39؛  لألطفــال مــن 

المبكــرة، 2018، 71-68(. للطفولــة  الوطنــي  المنهــج  إطــار  لتطبيــق 

 

تبدأ عملية تخطيط المنهج الدراسي بالمالحظة والتوثيق والتأمل.

تكتشــف  عندمــا  والفطــم  بالرّضــع  الخــاص  الدراســي  المنهــج  تخطيــط  عمليــة  تبــدأ   "
المعلمــات تطــور كل طفــل علــى حــدة. وال يكــون ذلك إال من خــالل اإلنصات والمالحظة 
الشــديدة لألطفــال. وُتعــد عمليــة المالحظــة إحــدى أهــم المهــارات التدريســية. وعندمــا 
تالحــظ المعلمــات األطفــال بتمعــن فســوف يدركــن كيــف يقــوم كل طفــل باكتشــافاته 
فــي لحظــات معينــة خــالل لعبــه وتفاعالتــه اليوميــة، وكيــف تصبــح هــذه اللحظــات ذات 

معنــى بالنســبة لــه".

)California Department of Education, 2012, 26( .

إرشادات للمعلمة

التوثيــق جــزء مهــم مــن عمليــة المراقبــة. فالوثائــق المســتندة علــى المالحظــة تســاعد المعلمــات 
علــى التخطيــط ألفضــل الممارســات التاليــة فــي مراحــل تعلــم الطفــل. إن التوثيــق يوجــه بوصلــة 
تخطيــط المناهــج الدراســية، حيــث إن المعلمــات يســتطعن التنبــؤ بمــا يمكــن للطفــل فعلــه، وفيمــا 

يلــي بعــض الطــرق التــي يمكنــك مــن خاللهــا توثيــق عمليــة التعلــم:

 اســتخدمي الســجالت المكتوبــة لمــا تقوميــن برؤيتــه وســماعه )تحمــل بعــض المعلمــات  	
بطاقــات المالحظــات أو المالحظــات الالصقــة معهــن لتســجيل المالحظــات "فــي أثنــاء 

حدوثهــا"(.

دعــم الســجالت المكتوبــة بالصــور الثابتــة وتســجيالت الفيديــو اللتقــاط حــدث أو سلســلة مــن  	
األحــداث اليومية.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار الصحة والتطور البدني فــي دليــل 
المعلمــة 6 - ســنوات(. -لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال مــن عمــر 3

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
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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إرشادات للمعلمة 

علــى المعلمــة تخطيــط وتقديــم "التحديــات الحركيــة" التــي تركــز علــى مهــارات النمــو البدنــي 
المحــددة لألطفــال. مراقبــة وتوثيــق مســتويات مهــارات األطفــال. االحتفــاظ بدفتــر مالحظــات 
يحتــوي علــى مالحظــات فرديــة لألطفــال الســتخدامها فــي التخطيــط المســتقبلي. وإنشــاء كتــاب 
عــن التحديــات الحركيــة خــاص بغرفــة الصــف، حيــث يصــور الكتــاب األفــراد ومجموعــات األطفــال 
المشــاركين فــي التحديــات. ويمكــن لألطفــال أيًضــا رســم صــور ألنفســهم إلضافتهــا إلــى الكتــاب 
الخــاص بالصــف. فيمــا يلــي بعــض التحديــات المقترحــة التــي تركــز علــى مجموعات مهــارات محددة:

المهارات الحركية: القفز، والركض، واالنزالق، والسير. 	

التحديات الحركية:

قّدمــي األهــداف المخطــط لهــا / األهــداف المقصــودة واطلبــي مــن األطفــال: الركــض 	 
نحــو الســياج، والقفــز إلــى رف المعاطــف لالســتعداد للخــارج.

وفــري التحديــات الخاصــة بالوقــت واألرقــام والتــي تطلــب مــن األطفــال معرفــة عــدد 	 
المــرات التــي يمكــن للطفــل فيهــا القفــز إلــى رف الكتــب والعــودة قبــل نــداء المعلمــة 
ــرى مــدى ســرعتك فــي  ــا ن ــال: تقــول المعلمــة للطفــل: دعن ــه. فعلــى ســبيل المث علي

المــرور حــول الدائــرة.

مهارات الثبات: نقل األوزان، التوازن، القفز والهبوط، التدحرج. 	

التحديات الحركية:

يتدحــرج الطفــل وكأن ســاقيه ملتصقتــان ببعضهمــا. تقــول المعلمــة: مــن يســتطيع 	 
التدحــرج فــي اتجــاه واحــد؟ ومــن يســتطيع أن يتدحــرج علــى شــكل دائــرة؟

تصميــم مســار تــوازن يمشــي عليــه األطفــال أو يقفــون عليــه حامليــن أشــياء )ألــواح 	 
خشــبية، المســارات المطبوعــة، الحبــال الملتويــة، الحواجــز المرتفعــة(.

مهارات التناول: اإلمساك والتجميع والضرب بالمضارب والقبض والركل.

التحديات الحركية:

كيف يمكنك اإلمساك بكيس الفول منخفًضا؟ عاليا؟	 
كم مرة يمكنك أنت وصديقك بالفصل ضرب البالون ذهاًبا وإياًبا؟	 

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

أدوات للمعلمة 
النشرة التثقيفية للوالدين

ــد مــن المشــاركة فــي تعلــم أطفالهــم مــن خــالل  يمكنــك مســاعدة الوالديــن علــى الشــعور بمزي
تقديــم النصائــح واالقتراحــات لهــم حــول كيفيــة دعــم عمليــة التعلــم فــي المنــزل بســهولة. فيمــا 
يلــي مثــال علــى النشــرة التثقيفيــة التــي تــزود العائــالت بمعلومــات عــن تطــور العضــالت الصغــرى 

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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لألطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة وكيــف يمكنهــم اســتخدام الروتيــن واألنشــطة اليوميــة 
لبنــاء العضــالت الصغــرى: نشــرة مــن مدونــة الجمعيــة الوطنيــة األمريكيــة لتعليــم الصغــار بعنــوان: 

ســاعدي طفلــك علــى تنميــة المهــارات الحركيــة.

 

الوالدين األعزاء: 

هل تعلمون: 
"أنــه مــن المهــم أن يمــارس طفلكــم العديــد مــن األنشــطة اليوميــة كارتــداء المالبــس وتنــاول 
الطعــام والكتابــة والتحكــم فــي العضــالت الصغيــرة فــي اليديــن. نســمي هــذه المهــارات مهــارات 
العضــالت الصغــرى. يمكــن لطفلــك أن يفعــل المزيــد مــن األشــياء لنفســه عندمــا تتــاح لــه الفــرص 
ــد مــن قــوة العضــالت  ــر مــن األنشــطة التــي يمكــن أن تزي ــاك الكثي لممارســة هــذه المهــارات. هن
الصغــرى، وإعــداد األطفــال لممارســة مهــارات أكثــر تقدًمــا، مثــل: الكتابــة بقلــم رصاص، أو اســتخدام 

فــأرة الكمبيوتــر.
ســاعدوا طفلكــم علــى بنــاء مهــارات العضــالت الصغــرى فــي المنــزل مــن خــالل توفيــر الفــرص 

التاليــة:

المشاركة في األنشطة المنزلية، مثل: 	

تجهيز طاولة الطعام.	 
مسك السكاكين والشوك والمالعق لألكل.	 
صب العصير في كوب.	 
مسح الطاولة بإسفنجة.	 
المساعدة في وجبات الطعام: يقلب ويرج ويقطع ويخلط.	 
ارتداء المالبس: غلق الزر، سحب سحابات المالبس، ربط رباط األحذية.	 
فك ولصق الشريط الالصق الذي يصدر صوًتا )شيك شيك(.	 
فتح وغلق العبوات ذات األغطية.	 

االنخراط في أنشطة اللعب، مثل: 	

القص بمقص آمن لألطفال.	 
بصمة اليد.	 
استخدم فرشاة الرسم.	 
اللعــب بالعجيــن والصلصــال: العجالت، أداوت الضغط والتشــكيل، واســتخدم األدوات 	 

المســاعدة مثــل: عصــي المصاصــة أو الطوابع. 
الرســم أو الخربشــة أو الكتابــة باســتخدام أقــالم التلويــن وأقــالم الرصــاص وأقــالم 	 

التحديــد.
حل األحاجي في مجموعة.	 
وضع األوتاد في األماكن المحددة لها في اللوحة.	 
بناء مجسم باستخدام المكعبات الصغيرة.	 
لعب ألعاب اللوح.	 
اللعب بالدمى”.	 

استمتعوا وساعدوا طفلكم الصغير على النمو والتعلم!

)NAEYC, 2010(.



7575دليل الصحة والتطور البدني | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة)٠-٦( سنوات

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

أدوات المعلمة 
ا لدعم الصحة والتطور البدني الممارسات المالئمة نمائيًّ

ا االممارسات المالئمة نمائيًّ الممارسات غير المالئمة نمائيًّ

تقوم المعلمات بتعريف األطفال بالعادات  	
الصحية الخاصة باألكل وممارسة الرياضة والنظافة 

الشخصية ويقّدمن المفاهيم األساسية الخاصة 
بعمل الجسم والنمو البدني.

يقضي األطفال وقًتا قصيًرا جالسين، فهم قادرون  	
على التنقل بحرية معظم اليوم.

تتأكد المعلمات من أن األطفال لديهم الكثير من  	
الفرص الستخدام العضالت الكبرى في الموازنة 

والقفز والجري والتسلق، وغيرها من الحركات 
القوية في اللعب وفي أنشطة الحركة المخطط 

لها.

تقوم المعلمات بتعليم األطفال متعة النشاط  	
البدني وأهميته، باإلضافة إلى الوعي الجسدي 

والمكاني ومهارات الحركة األساسية )التقاط 
األشياء، التوازن، القفز(.

تقوم المعلمات بإشراك األطفال األقل نشاًطا  	
أو المتأخرين في المهارات الجسدية والتنمية؛ 

لمساعدتهم على تطوير مهارات جديدة وتعزيز 
ثقتهم بأنفسهم.

توفر المعلمات فرًصا على مدار اليوم لتطوير  	
مهارات العضالت الصغرى من خالل العمل 

باستخدام المواد المناسبة )ألعاب الفك والتركيب، 
وعجينة اللعب، وأدوات الرسم والكتابة، والخرز، 

والورق، والمقص، والمكعبات، واألزرار، والسحابات 
على المالبس(.

تدعم المعلمات جهود األطفال في اكتساب  	
مهارات جديدة.

توفر المعلمات الفرص والدعم لألطفال لتطوير  	
وممارسة مهارات المساعدة الذاتية )االستقاللية( 
والخاصة باستخدام العضالت الصغرى مثل: ارتداء 

المالبس، واستخدام المرحاض، وتقديم الطعام 
وإطعام أنفسهم، وتنظيف األسنان، وغسل 

اليدين، والتقاط األلعاب.

تتحلى المعلمات بالصبر عند حدوث انسكابات  	
عرضية وحوادث وبعض األنشطة غير المنتهية.

تقديم أغذية ذات قيمة غذائية منخفضة ونسبة  	
عالية من السكر والدهون أو السماح بإحضارها.

قضاء األطفال وقًتا طويأًل جالسين وعدم ممارسة  	
الرياضة بشكل كاٍف.

عدم تواصل المعلمات مع العائالت بشأن عوامل  	
مهمة مثل: المالبس التي تعيق المشاركة النشطة 

لألطفال في األنشطة.

فرص األطفال في تنمية مهارات العضالت الكبرى  	
إما محدودة للغاية أو غير منتظمة.

ال تشارك المعلمات أو غيرهن من البالغين  	
المؤهلين األطفال في أثناء قضائهم بعض 

األنشطة في الهواء الطلق باستثناء ممارسة 
اإلشراف األساسي.

ال تبذل المعلمات سوى القليل من الجهد إلشراك  	
األطفال األقل نشاًطا أو المتأخرين في النمو 

لمساعدتهم على تطوير المهارات ودعم الثقة 
بالنفس. 

تحتوي مناطق النشاط البدني على معدات  	
محدودة للغاية، وهو األمر الذي سيؤدي إلى 

افتقار األطفال إلى مجموعة متنوعة من الخيارات 
و/ أو يتعين عليهم في كثير من األحيان انتظار 

الدور.

تعطي المعلمات األطفال مهاًما صعبة للغاية  	
خاصة بتنمية مهارات العضالت الصغرى، أو 

يجعلونهم يخضعون لمعايير عالية في استخدام 
العضالت الصغرى بشكل غير واقعي في تنفيذ 

المهام )على سبيل المثال: توقع أن يكتب األطفال 
الحروف بدقة(.

األدوات والتجارب الخاصة بتنمية مهارات العضالت  	
الصغرى التي توفرها المعلمات ليس لديها تنوع 
كاٍف للسماح لألطفال في مختلف المستويات 

بالتقدم لتحقيق التأزر بين اليد والعين والتحكم في 
الحركة.

لتوفير الوقت وتجنب الفوضى، غالًبا ما تقوم  	
المعلمات بالمهام الروتينية لألطفال.

إظهار المعلمات الغضب أو يعرضن األطفال للخجل  	
عند حدوث انسكابات أو حوادث أخرى.

)Copple et al., 2013(.

ت 
أدوا

المعلمة
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يمكنــــك االســــتفادة مــــن ورقــــة عمــــل رقــــم )1( الخاصــــة بمعيــــار الصحة والتطور البدني لألطفال 
ــر 3 - 6(  ــال )مــــن عمــ ــة لألطفــ ــر النمائيــ ــة لتطبيــــق المعاييــ مــن 3-4 ســنوات فــــي دليــــل المعلمــ

ســنوات

إرشادات للمعلمة
تطوير أنشطة العضالت الكبرى

فــي كثيــر مــن األحيــان ال يتــم االعتــراف بالنشــاط البدنــي واللعــب فــي الهــواء الطلــق كجــزء ال 
يتجــزأ مــن المنهــج الدراســي؛ لــم يتــم تخصيــص الحــد األدنــى مــن الوقــت لهــم ألن البرامــج قــد تُعــّد 
هــذا الوقــت تقليــاًل مــن الوقــت المخصــص للتدريــس. عندمــا يحصــل األطفــال علــى فــرص للترويــح 
عــن أنفســهم مــن خــالل ممارســة النشــاط البدنــي، فإنهــم ســيتقنون المهــارات األساســية التــي 

يحتاجونهــا فــي أنشــطة أكثــر تقدًمــا، وذلــك رهــن بتدعيــم الكبــار لهــذه األنشــطة.

)Copple et al., 2013(.

إرشادات للمعلمة
تطوير أنشطة العضالت الصغرى

تدفــع المعلمــات واآلبــاء أحياًنــا األطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة إلــى إتقــان المهــارات األكثــر 
ــة علــى الســطور( وذلــك قبــل  ــة األطفــال باليــد )تشــكيل الحــروف بدقــة والكتاب ــا عنــد كتاب تقدًم
أن يحصــل األطفــال علــى نمــو كاٍف للعضــالت الصغــرى. ولكــن فــي هــذه المرحلــة ال ينبغــي أن 
يكــون التركيــز علــى الكتابــة اليدويــة الدقيقــة ولكــن علــى كتابتهــم الناشــئة - أي تعلــم التعبيــر عــن 

أنفســهم؛ الســتخدام الكتابــة ألغــراض مختلفــة، والتعــرف علــى الحــروف والكلمــات.

)Copple et al., 2013(.

الممارسة الثالثة

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.

تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي معنــى 
الميــالد -6  الوطنــي لألطفــال مــن  المنهــج  )إطــار  تعلــم هادفــة لألطفــال  وتوفيــر فــرص 

 .)40-38  ،2018 ســنوات، 

 هل تعلمين؟ 

 عندمــا يختبــر األطفــال العالــم ثالثــي األبعــاد مــن خــالل التحــرك بداخلــه، يمكنهــم بنــاء أســاس 
متيــن لتطويــر المهــارات فــي جميــع المجــاالت. ويميــل األطفــال النشــطون إلــى أن يظلــوا متحفزيــن 
ومركزيــن عنــد اللعــب والتعلــم. وقــد ال يشــعر بعضهــم بالراحــة أو المهــارة الكافيــة للتحــرك بحريــة 
واالنخــراط فــي النشــاط البدنــي، لــذا يمكــن للمعلمــات مســاعدة األطفــال علــى تطويــر المهــارات 
الحركيــة مــن خــالل تقديــم ألعــاب مخططــة إلمتــاع األطفــال وبنــاء مهاراتهــم فــي نفــس الوقــت.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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أدوات المعلمة
ألعاب الحركة في مرحلة الروضة 

"أدخلــي طرًقــا جديــدة للتنقــل علــى مــدار اليــوم. علــى ســبيل المثــال: بــداًل مــن المشــي، . 1
قومــي بدعــوة األطفــال إلــى:

القفز أو االنزالق أو الركض للحصول على معاطفهم من غرفهم. 	

الزحف على اليدين والركبتين في أثناء وقت التنظيف. 	

تعمــل هــذه األنشــطة الحركيــة الكبيــرة علــى تقويــة العضــالت وتهيئــة أجســام األطفــال الصغيــرة 
لتنميــة حــركات صغيــرة ومتميــزة، مثــل: اســتخدام المقــص والرســم باســتخدام أقــالم التلويــن.

شجعي األطفال على القيام بالمغامرات في الهواء الطلق على سبيل المثال:. 2

ذهاب كل طفل حافي القدمين لكي يشعر باالختالفات بين الرمل والعشب. 	

وضع القدم في أحواض الماء. 	

صنع حلقات من الطين. 	

القفز في أكوام من ورق الشجر. 	

تعــزز هــذه األنشــطة "الفوضويــة" النمــو العصبــي الــذي يعــد أدمغــة األطفــال الصغــار لمهــام 
القــراءة والكتابــة فــي المســتقبل.

حولهــم . 3 مــن  األشــياء  فإبصــار  بهــم.  المحيطــة  المســاحة  إدراك  علــى  األطفــال  ســاعدي 
يوجههــم للنظــر إلــى األشــياء البعيــدة والواســعة، بــداًل مــن النظــر إلــى األشــياء القريبــة 

المثــال: ســبيل  فعلــى  والضيقــة. 

يصفق األطفال على الفقاعات بين أيديهم. 	

أثنــاء تحركــه عبــر  	 يتتبــع األطفــال شــعاع المصبــاح بأصابعهــم وأنوفهــم وأقدامهــم فــي 
الســقف.

التقــاط الريــش المتســاقط علــى مرفقيهــم أو ركبهــم أو ظهــر أيديهــم. إن مشــاهدة األهداف  	
بطيئــة الحركــة تــدرب العينيــن علــى التحــرك بسالســة، وهــذا تمهيــد لتعلــم األطفــال القراءة.

خّططي للحركات التي تمنح األطفال الثقة للتعامل مع تحديات الحياة بنجاح.. 4

 قومــي بإعــداد صنــدوق كرتونــي كبيــر فــي الفصــل أو فــي الهــواء الطلــق. عندمــا يقــوم  	
األطفــال بالمنــاورة بداخــل الصنــدوق وخارجــه - أو حــول طــوق أو تحــت طاولــة أو عبــر نفــق 

ــون مســؤولين عــن أجســادهم فــي خضــم هــذه الحــركات”. - يكون

)Newman & Kranowitz, 2012(.

تعمــل المعلمــات المهنيــات علــى تعميــق مهــارات التخطيــط والتنفيــذ للمناهــج الدراســية 
مــن خــالل اســتخدام موضوعــات االســتقصاء لزيــادة المعرفــة ودعــم تطويــر اإلدراك اإليجابــي 
ــي  ــم لتطبيــق إطــار المنهــج الوطن ــاء وحــدات التعل ــل األساســي: بن والمعرفــة العامــة )الدلي

للطفولــة المبكــرة، 2018، 71-68(.

ت 
أدوا

المعلمة
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إرشادات للمعلمة 
هل تبحثين عن موضوعات خاصة باالستقصاء عن اهتمامات األطفال وأسئلتهم؟

صّممــي "حائــط العجائــب" فــي غرفــة الصــف حيــث يمكنــك كتابــة األســئلة واالهتمامــات التــي 
يطورهــا األطفــال بنــاًء علــى االكتشــافات الجديــدة فــي بيئتهــم، علــى ســبيل المثــال: أثنــاء التجــول 
فــي الملعــب الخارجــي، الحــظ األطفــال صــورا ألشــخاص وهــم يقومــون بحــركات بدنيــة متعــددة 
وتســاءلوا عــن كيفيــة اســتطاعتهم القيــام بهــا. احتفظــي بســجل ودونــي فيــه أبــرز التعليقــات، 
واطلبــي مــن األطفــال المســاهمة فــي هــذا الســجل مــن خــالل تقديــم اقتراحاتهــم أو رســومهم 

التوضيحيــة.

إن المعلمــات المهنيــات يعملــن علــى تعميــق مهــارات التخطيــط والتنفيــذ مــن خــالل النظــر فــي 
فــرص دعــم الصحــة والتطــور البدنــي طــوال اليــوم.

موقف افتراضي

اختتمــت المعلمــة فاطمــة العــام الدراســي لمرحلــة الروضــة بموضــوع االســتقصاء عــن "كل شــيء 
عنــي وعــن العائــالت". لقــد الحظــت المعلمــة فاطمــة أن أطفالهــا فــي مرحلــة الروضــة يعملــون 
بجــد لزيــادة المهــارات الحركيــة – باســتعمال العضــالت الكبــرى والصغــرى. يهتمــون بشــكل خــاص 
ــاب "الذهــاب  ــة والرســم فــي وقــت مبكــر. بعــد قــراءة كت ــر عــن أفكارهــم مــن خــالل الكتاب بالتعبي
لزيــارة الطبيــب"، بــدأ األطفــال أيًضــا يتحدثــون عــن أجســامهم ومــا يمكنهــم فعلــه بهــا. تعتقــد 
المعلمــة فاطمــة أن االســتمرار فــي موضــوع "كل شــيء عّنــي" مــع التركيــز علــى جســمي ومــا 
يمكــن أن يفعلــه" ســيكون طريقــة جيــدة ألخــذ معيــار الصحــة والنمــو البدنــي فــي الحســبان عنــد 
تخطيــط مناهجهــا. اســتخدمت فاطمــة االســتراتيجيات التاليــة لتطويــر خطــة تركــز علــى المنــازل 

والمجتمعــات كموضــوع لالســتقصاء:

الخطــوة األولــى: راجعــت قائمــة أســئلة األطفــال وتعليقاتهــم، واســتخدمت خريطــة الموضــوع 
للبــدء فــي تحديــد جميــع مجــاالت االســتقصاء المحتملــة التــي يمكــن معالجتهــا كجــزء مــن دراســة 
معيــار الصحــة والنمــو البدنــي. اســتخدمت رابــط مخطــط الموضــوع والتــي يمكــن ايجادهــا فــي 
الوطنــي  المنهــج  إطــار  لتطبيــق  التعلــم  وحــدات  بنــاء  األساســي:  )الدليــل  األساســي.  الدليــل 

للطفولــة المبكــرة، 2018، 78(.
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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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موضوع االستقصاء: كل شيء عّني - البقاء بصحة جيدة

 عادات 
السالمة

كل شيء عّني 
- البقاء بصحة 

جيدة

األطباء

ماذا أفعل بذراعي 
ورجلي )مهارات 
العضالت الكبرى(

أطباء األسنان

العناية 
الشخصية 

والبقاء بصحة 
جيدة

غسل اليدين

البقاء بصحة جيدة

عادات صحية

المساعدون 
في دعم 

الصحة

زراعة الطعامالنوم
تنظيف 
االسنان

الغذاء 
والتغذية

ممارسة  
الرياضة

استكشاف 
أنواع 

األطعمة

طبخ وتحضير 
الطعام

جسمي وماذا 

يمكن أن يفعل

أجزاء الجسم 
ووظائفه

ماذا أفعل بيدي 
)مهارات العضالت 

الصغرى(

استكشاف 
الحواس الخمس 

)باستخدام العينين 
واألنف والفم 

واليدين(
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الخطــوة الثانيــة: فكــرت فــي بيئــة غرفــة الصــف وكيفيــة تقديــم الدعــم فــي جميــع مجــاالت 
االهتمــام )خريطــة غرفــة الصــف مــع أمثلــة لألنشــطة لــكل منهــا - األوصــاف + الصــور باســتخدام 

القالــب الخــاص بمراكــز غرفــة الصــف(. 

البيئة الصفية التعليمية

منطقة الفن واإلدراك الحسي: 	

مواد الرسم والتلوين.	 

مجموعة متنوعة من الورق والخيوط واألزرار والغراء والمقص.	 

الصلصال والعجين الخاص باللعب ومواد أخرى لصنع كائنات ثالثية األبعاد.	 

منطقة المكعبات: 	

كتل مكعبات وكتل كبيرة مجوفة للبناء والتكديس.	 

مواد بناء الساللم والجسور واألنفاق.	 

حافظة وورق لرسم المخططات.	 

منطقة اللعب الدرامي: 	

دعائم لدعم موضوع مكتب الطبيب.	 

مواد التدبير المنزلي الموجودة في المنازل السعودية التقليدية.	 

العمليات المعرفية / اإلدراكية: 	

كتل صغيرة متشابكة )ليجو( وكتل طاولة.	 

مجموعات التوصيل )قضبان بأطوال مختلفة وموصالت(.	 

بطاقات الفرز - أنواع الطعام وأجزاء الجسم.	 

األحاجي.	 
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منطقة القراءة والكتابة واالستماع: 	

كتــب متنوعــة أيًضــا فــي الحجــم والملمــس عــن الجســم وأعضائــه وحواســه، وكتــب عــن 	 
الطعــام والحدائــق. زيــارة الطبيــب، ... إلــخ.

قصصهــم 	  وتوضيــح  اإلمــالء  أو  بالكتابــة  للقيــام  باألطفــال  خاصــة  للكتابــة  مســاحة 
الخاصــة.

حروف مغناطيسية، حروف ورق زجاج، مخطط الحروف األبجدية.	 

منطقة اللعب بالخارج: 	

معدات تطوير العضالت الكبرى: هيكل التسلق، والمنزلقات، واألراجيح.	 

ألعاب بعجالت للركوب والدفع والسحب.	 

معدات وألعاب لدعم الرمي والركل )كرات بأحجام مختلفة، حاويات للتصويب(.	 

معدات وألعاب لدعم التوازن واالستقرار )منحدرات، عوارض، كتل كبيرة(.	 

الخطــوة الثالثــة: بعــد ذلــك، تفكــر المعلمــة فــي جدولهــا اليومــي وفــي الطــرق التــي يمكنهــا مــن 
خاللهــا تقديــم الفــرص لألطفــال علــى مــدار اليــوم. 

الجدول اليومي

دعم الصحة والتطور البدنيالروتين اليومي

صور األطفال وأسرهم. 	الوصول

محطــة استكشــافية مــع صــور لألطعمــة والحدائــق  	
ــة. ــة للفواكــه والخضــروات الحقيقي وكذلــك أمثل

والحــواس  	الحلقة الصباحية الصحــة  علــى  الحفــاظ  عــن  كتــب  قــراءة 
والقدميــن(،  واليديــن  واألنــف  العيــون  عــن  )كتــب 
كتــاب  مثــل:  األطفــال  كتــب  مــن  عــدد  وهنــاك 
ــة  ــن التــي تقــدم رســوًما توضيحي ــاب العي األنــف وكت
وأوصاًفــا مفهومــة لمــا يمكــن لألطفــال القيــام بــه 

ذلــك. إلــى  ومــا  وأنوفهــم...  بأعينهــم 

قائمــة  	 إلنشــاء  األطفــال  مــع  الكتــب  ناقشــي 
لديهــم  تكــون  قــد  التــي  األســئلة  أو  باالهتمامــات 

إضافيــة(. لتجــارب  للتخطيــط  )واســتخدامها 

أو  	 الطبيــب  زيــارة  حــول  األطفــال  تجــارب  ناقشــي 
مــا  يســرد  مخطًطــا  أنشــئي  ثــم  األســنان.  طبيــب 

اهتمامهــم. يثيــر  ومــا  يعرفونــه 
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دعم الصحة والتطور البدنيالروتين اليومي

مراكز التعلم وأنشطة المجموعات الصغيرة

في الخارج

طبيــب  	 أو  الطبيــب  موضــوع  دراميــة:  مســرحية 
فــي  تســتخدم  التــي  األدوات  وتوافــر  األســنان 
وورق  طبيــة  وســماعة  بيضــاء  )ســترات  التمثيــل 

المالحظــات. لتدويــن  رصــاص  وأقــالم 

أو ملصقــات  	 األقنعــة  لصنــع  مــواد  الفــن:  منطقــة 
قمــاش(  قصاصــات  أزرار،  خيــوط،  )ورق،  الوجــه 
ذاتيــة.  صــور  لُصنــع  والدهانــات؛  والفــرش،  الحامــل، 
لتوضيــح  أوراق؛  كبيــرة،  رصــاص  أقــالم  عالمــات، 

الكتابــة. وممارســة  القصــص 

الطبيعيــة  	 المــواد  مــن  مجموعــات  العلــوم:  مجــال 
لالستكشــاف بالحــواس باســتخدام األدوات أو الفــرز.

يمــارس  	 حيــث  عمليــة؛  لمهــارات  مضمــاًرا  أعــدي 
تلميــع  مثــل:  الحقيقيــة،  الحيــاة  مهــارات  األطفــال 
األحذيــة وغســل األطبــاق وغســل مالبــس األطفــال 

والغــرف. والصــب  والتعليــق 

المهــارات  	 لتشــجيع  معــدات  الخــارج:  فــي  اللعــب 
هيــاكل  لألطفــال:  الموجهــة  اإلجماليــة  الحركيــة 
التســلق، واألراجيــح، والمنحــدرات، والعــوارض، ...إلــخ.

مكعبــات كبيــرة ومــواد أخــرى لألطفــال لبنــاء مســار  	
ــة. عقب

توفير مساحة وأدوات الزراعة. 	

اســتخدام وقــت الوجبــات لمناقشــة إعــداد األطعمــة  	وقت الوجبة
وتجهيزها. 

جهــزي وقــت قــراءة الكتــاب مــن الحلقــة الصباحيــة  	القراءة بصوت عاٍل والحلقة الختامية
التعلــم  لتحديــد  واألســئلة؛  المناقشــة  ووســعي 
خــالل  التــي ظهــرت  أو مجــاالت االهتمــام  الجديــد 

اليــوم.

للتنقــل  	طوال اليوم لألطفــال  اليــوم  مــدار  علــى  فــرص  توفيــر 
والخــارج. الداخــل  فــي  بحّريــة 

التأكــد مــن وجــود مجموعــة متنوعــة مــن األدوات  	
التــي تســتوعب مســتويات مختلفــة مــن التطــور فــي 

التــآزر بيــن اليــد والعيــن وقــوة اليــد واألصابــع.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )2( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )مــن عمــر 3- 6 ســنوات(. 
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إرشادات للمعلمة 
السؤال: ما هي "منطقة التحري "؟

الجــواب: منطقــة التحــري هــي مــكان فــي غرفــة الصــف يتــم فيهــا تغييــر العــروض والمــواد لدعــوة 
األطفــال للقيــام باستكشــاف عملــي مفتــوح للمــواد والمــوارد، وفيهــا يتــم اســتخدام طاولــة 
طويلــة منخفضــة يمكــن لألطفــال تحريكهــا بســهولة واســتخدام المــواد بشــكل أفضــل. إن محطــة 
االستكشــاف مــكان جيــد لألطفــال تســهم بشــكٍل فعــاٍل فــي تنميــة عــدد مــن مهــارات العضــالت 
الصغــرى مــن خــالل مــا يســمى بـــ "العبــث بالمــواد" وفيمــا يلــي شــرح لمــا يحــدث عندمــا "يعبــث 

األطفــال بالمــواد":

المرحلــة األولــى: استكشــاف األفــكار أو المــواد. وفــي خــالل هــذه المرحلــة، يستكشــف  	
األطفــال المــواد التــي تكــون عرضــة لتفســيرها بشــكل مختلــف حســب رؤيــة مــن يستكشــف 
هــذه المــواد. وفــي ذلــك الوقــت تقــوم المعلمــة بالمراقبــة والســماع لهــذه التفســيرات 

المختلفــة.

المرحلــة الثانيــة: خلــق المعنــى. حيــث يقــوم األطفــال بتحديــد وتفســير وتعريــف األفــكار أو  	
المــواد عــن طريــق مالحظاتهــم للمــواد وطــرح أســئلة دقيقــة مــن المعلمــة لألطفــال حتــى 
يتوصلــوا إلــى معرفــٍة بطبيعــة المــواد قيــد االستكشــاف. )قــد يستكشــف الطفــل احتمــاالت 

متعــددة فــي هــذه المرحلــة(.

المرحلــة الثالثــة: التســاؤالت. يقــوم فيهــا األطفــال والمعلمــات بتبــادل األفــكار والتفكيــر  	
فــي أنشــطتهم.

هــذه الــدورة مــن خــالل هــذه المراحــل الثــالث تنتــج مــن الفضــول الطبيعــي عنــد األطفــال لمعرفــة 
األشــياء، وتوضــح أهميــة التفكيــر اإلبداعــي واالستكشــاف بغــرض التعلــم.

 )Isbell & Yoshizawa, 2016(
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الخطــوة الرابعــة: أخيــًرا، ُتراجــع المعلمــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة وتفكــر فــي كيــف يمكــن 
لتفاعالتهــا اليوميــة مــع األطفــال أن تدعــم معيــار الصحــة والتطــور البدنــي.

تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية لمعيار الصحة والتطور البدني

الصحة والسالمة:

الصحة: 1.1

دور المعلمةالمؤشر 4 سنواتدور المعلمةالمؤشر 3 سنوات

بالبدء بممارسة مهارات 
العناية بأنفسهم.

دعم األطفال الذين 
يمارسون مهارات 
المساعدة الذاتية 

)االستقاللية(

بممارسة مهارات 
العناية بأنفسهم 

بمفردهم.

جعل المواد 
واإلمدادات في 
متناول األطفال 

الستخدامها بمفردهم 
)الصابون والمناشف 
وما إلى ذلك لغسل 

اليدين(.

بالعناية بنظافتهم 
الشخصية بمساعدة 

محدودة.

مساعدة األطفال على 
تنفيذ الخطوات الالزمة 

الستخدام المرحاض.

بالعناية بنظافتهم 
الشخصية.

مراقبة األطفال في 
أثناء قيامهم بإجراءات 

العناية الشخصية 
والقيام بالدعم الالزم 

لهم.

بالبدء بإظهار وعيهم 
بالممارسات التي تقي 
من األمراض الُمعدية.

تشجيع األطفال على 
غسل أيديهم بعد 

األنشطة الفوضوية 
وقبل وجبات الطعام 

وبعد استخدام 
المرحاض.

بتوظيف الممارسات 
التي تقي من انتشار 

األمراض الُمعدية.

التأكد من وصول 
األطفال إلى الموارد 

)مثل: المناديل 
الورقية،... وما إلى 

ذلك(، دعي األطفال 
يعرفون أنِك تقّدرين 

جهودهم )مثل: تغطية 
أفواههم عند السعال(.

بالبدء بالقيام بأنشطة 
صحة الفم بمساعدة 

محدودة.

مساعدة األطفال في 
القيام بإجراءات تفريش 

األسنان وتقديم 
توضيحات لألطفال 

وهم يقومون بتنظيف 
أسنانهم.

بإنشطة صحة الفم 
بمزيد من االستقاللية.

التأكد من أن فرش 
األسنان ومصدر المياه 
واألكواب البالستيكية 
أو الورقية في متناول 
األطفال الستخدامها 

بمفردهم.

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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دور المعلمةالمؤشر 4 سنواتدور المعلمةالمؤشر 3 سنوات

بإظهار معرفتهم بأنواع 
األطعمة المختلفة.

مناقشة أنواع 
األطعمة التي يتناولها 

األطفال في أثناء 
الوجبات الخفيفة. 

وقراءة الكتب الخاصة 
بأنواع مختلفة من 

الطعام ومناقشتها مع 
األطفال. وعرض صوٍر 
للطعام في منطقة 

الوجبات الخفيفة.

بإظهار معرفتهم ببعض 
أنواع األطعمة الصحية.

إشراك األطفال في 
مناقشات أو ألعاب 

تصنيف صور األطعمة 
الصحية.

بإظهار معرفتهم ببعض 
أعضاء الجسم الخارجية.

مساعدة األطفال 
في التعبير عن 

وعيهم من خالل 
المحاكاة واستخدام 

المصطلحات الصحيحة.

بإظهار وعيهم بالجوع 
والعطش.

مراقبة األطفال؛ 
لمالحظة قدرتهم على 
إظهار الوعي من خالل 

الكلمات واألفعال.

إظهار المعرفة ببعض 
أجزاء الجسم الخارجية.

القيام بممارسة 
األلعاب وقراءة الكتب؛ 

لمساعدة األطفال 
في التعرف على أجزاء 

الجسم.

 إشراك األطفال في 
نشاط معرفة وتتُبع 

أعضاء الجسم، وتحفيز 
األطفال على تزيين 

أجزاء الجسم وتسميتها 
)تتبع الجسم(.

 - قومي بتوجيه 
األطفال إلى االستلقاء 

على ظهورهم على 
ورقة كبيرة.

 - تتبع الخطوط 
العريضة لكل طفل 

إلنشاء مخطط بالحجم 
الطبيعي(.

إظهار معرفتهم ببعض 
أجزاء الجسم الداخلية.

 اقرئي كتًبا مثل: 
"الفراشة الجائعة"، 

وناقشيها معهم.

بإظهار معرفتهم ببعض 
أجزاء الجسم الداخلية.

استخدمي الكتب 
والملصقات مع 

األطفال لتشجيعهم 
على تسمية بعض 

أجزاء الجسم الداخلية 
والتحدث عنها.
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السالمة: 1.2

دور المعلمةالمؤشر 4 سنواتدور المعلمةالمؤشر 3 سنوات

باتباع قواعد السالمة 
بمساعدة وتوجيه من 

الكبار.

مناقشة ونشر الصور 
الخاصة بقواعد 

السالمة

باتباع قواعد السالمة 
بمساعدة وتوجيه 
محدود من الكبار.

تقديم تذكيرات 
ومناقشة قواعد 
السالمة الخاصة 

بالتسلق والجري في 
الداخل والخارج

بالبدء بإظهار وعي 
بحاالت الطوارئ.

اطلبي من األطفال 
في أثناء المجموعة أو 

بشكل فردي أن يصفوا 
ما يمكن أن يفعلوه 
في حاالت الطوارئ 

المختلفة.

بالبدء بإظهار تصرفات 
مناسبة لحاالت 

الطوارئ.

القيام بإجراء تدريبات 
على الحرائق أو غيرها 

من األنشطة المصممة 
إلعداد األطفال 

لمعرفة ما يجب فعله 
في أثناء الطوارئ. 

مراقبة األطفال لتحديد 
ما إذا كانوا بحاجة إلى 

مزيد من المساعدة.

بالبدء بإظهار وعيهم 
باألخطار والسلوكيات 

الخطرة.

القيام بجولة حول غرفة 
الصف مع األطفال 

لإلشارة إلى المخاطر 
ومناقشة السلوكيات 

الخطرة.

ببدء إجراءاتهم الخاصة 
بالسالمة.

كجزء من مناقشة 
جماعية كبيرة، 

اطلبي من األطفال 
أن يوضحوا كيف 

سيستجيبون لحاالت 
الطوارئ التي يتعرضون 

لها.

راقبي وتعرفي على 
األطفال القادرين 

على بدء اإلجراءات 
بمفردهم في حاالت 

الطوارىء.

فيظهرون وعًيا 
باألخطار الموجودة 

في البيئة والتي يجب 
تجنبها مثل: مقابس 
الكهرباء واألرضيات 

الزلقة.

راقبي استجابة 
األطفال لمخاطر 

الصف الشائعة مثل: 
المياه المنسكبة على 

األرض، واستخدمي 
الفرص المتاحة على 
مدار اليوم لإلشارة 

إلى المخاطر المحتملة 
وكيفية تجنبها.
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التطور البدني:

تطور العضالت الكبرى: 2.1

دور المعلمةالمؤشر 4 سنواتدور المعلمةالمؤشر 3 سنوات

بإظهار قدرة في 
التحكم والتوافق بين 

العضالت الكبرى.

مناقشة أو قراءة 
الكتب الخاصة 

بالمهارات البدنية 
والتمارين الرياضية 

واطلبي من األطفال 
التظاهر.

بإظهار مزيد من التحكم 
والتوافق من خالل 

حركة مجموعة متنوعة 
من العضالت الكبرى.

االستمرار في توفير 
عدد من المعدات 

لدعم األنشطة التي 
يبدأها الطفل، وكذلك 

التخطيط لتمارين أو 
ألعاب محددة؛ لبناء 

مهارات محددة.

بالتعامل مع األشياء 
من خالل تحريك 
العضالت الكبرى.

توفير الكرات واألطواق 
وأدوات الحديقة للعب 

الموجه لألطفال. 
التخطيط لعمل أنشطة 

تستهدف حركات 
عضلية محددة.

بالتعامل مع األشياء 
من خالل حركات 
العضالت الكبرى.

توفير الكرات واألطواق 
وأدوات الحديقة للعب 

الموجه لألطفال. 
التخطيط لعمل أنشطة 

تستهدف حركات 
عضلية محددة

بإظهار توازن وثبات في 
العضالت الكبرى.

القيام بألعاب )مثل: 
اتباع القائد( أو بناء 

دورات تدريبية حول 
تخطي العوائق، 

ومساعدة األطفال 
على تسمية 

أجزاء الجسم التي 
يستخدمونها 

واإلجراءات التي 
يقومون بها.

بإظهار مزيد من التوازن 
والثبات في العضالت 

الكبرى.

القيام بألعاب )مثل: 
اتباع القائد( أو بناء 

دورات تدريبية حول 
تخطي العوائق، 

ومساعدة األطفال 
على تسمية 

أجزاء الجسم التي 
يستخدمونها 

واإلجراءات التي 
يقومون بها. ثم قومي 

بتغيير التحدي بناًء 
على مالحظة مستوى 

المهارة.

التطور البدني:

تطور العضالت الصغرى: 2.2

دور المعلمةالمؤشر 4 سنواتدور المعلمةالمؤشر 3 سنوات

بإظهار التحكم 
والتوافق في العضالت 

الصغرى باستخدام 
األشياء أو بدون 

استخدامها.

إشراك األطفال في 
عمل بصمات أيدي أو 

أقدام بالطالء على 
أوراق كبيرة.

بإظهار التحكم 
والتوافق في العضالت 

الصغرى بمزيد من 
الدقة والقوة.

توفير مواد الكتابة 
والمقص ومجموعة 

متنوعة من األدوات، 
مثل: الليغو، واألدوات 
المنزلية مثل: األقفال 

والمفاتيح التي تتطلب 
حركات باستخدام 

العضالت الصغرى.
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دور المعلمةالمؤشر 4 سنواتدور المعلمةالمؤشر 3 سنوات

بإظهار توافق حركي 
بصري باستخدام 

مجموعة العضالت 
الصغرى وأجسام كبيرة.

توفير مواد )مثل: 
خرز أو ألعاب البزل( 

ليستخدمها األطفال 
إلظهار مهارات جديدة، 

ومراقبة األطفال 
لتحديد أيٍّ منهم يحتاج 

إلى مساعدة إضافية.

بإظهار توافق حركي 
– بصري باستخدام 
مجموعة العضالت 

الصغرى.

دعوة األطفال لكتابة 
أو عمل كتب عن 

األطعمة المفضلة 
لديهم أو أنشطة 

اللعب التي يحبونها.

إرشادات للمعلمة
توفير الوقت والمساحة الكافية لألطفال لممارسة النشاط البدني. 	

توفير معدات لعب آمنة وصيانتها جيًدا لممارسة النشاط البدني. 	

تزويــد األطفــال بمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة البدنيــة، بمــا فــي ذلــك دمــج النشــاط  	
البدنــي فــي المجــاالت األكاديميــة األخــرى فــي اليــوم، مثــل: العلــوم والرياضيــات.

توفيــر الفــرص لألطفــال لممارســة الروتيــن الصحــي، مثــل: تنظيــف أســنانهم وغســل أيديهــم.  	
وتوفيــر التوجيــه لألطفــال واإلقــرار بإنجازاتهــم وهــم يتعلمــون هــذه األعمــال الروتينيــة.

)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر 3-6 ســنوات، 2015، 
.)173

الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر

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

 هل تعلمين؟ 

 أن الطبيعــة عالــم يزَخــر بالخبــرات المختلفــة، واألطفــال مفتونــون بالعالــم الطبيعــي، 
لــذا يمكنــك اســتغالل هــذه الخبــرات فــي تعزيــز تعلــم األطفــال داخــل غرفــة الصــف 
وخارجهــا. وُتظهــر األبحــاث أن تجــارب التعلــم فــي الهــواء الطلــق ال تؤثــر بشــكل إيجابــي 
ــاٍل علــى األداء العلمــي  علــى النمــو البدنــي لألطفــال فحســب، بــل ُتســهم بشــكٍل فعَّ
لألطفــال وتفاعلهــم مــع األقــران والســالمة النفســية لهــم. وبالنظــر إلــى هــذه الفوائــد، 
يجــب أن يكــون للتعلــم فــي الهــواء الطلــق أولويــة فــي برنامــج مرحلــة مــا قبــل المدرســة 

الخــاص بــك.
)Deaver & Wright, 2018(.

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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مصادر المعلمة 

يختــص  البدنــي فــي موضــوع كامــل  النمــو  لدمــج  المعلمــات  إحــدى  لنهــج  يلــي وصــف  فيمــا 
النمــل! عــن  الطفــل  باســتقصاء 

"لتوســيع نطــاق تعلــم األطفــال عــن منــازل الحشــرات: رتبــت المعلمــة فاطمــة وقًتــا 
ــا فــي الهــواء الطلــق لألطفــال لكــي يتســنى لهــم وضــع خطــط لبنــاء عــش النمــل  جماعيًّ
فــي أرضيــة مــكان اللعــب. بعــد ذلــك، قــررت المعلمــة أن تأخــذ هــذه الفكــرة إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، فهــي تجمــع مجموعــة متنوعــة مــن الصناديــق الكرتونيــة إلضافتهــا إلــى منطقــة 
اللعــب الكبيــرة فــي الهــواء الطلــق، معتقــدة أن األطفــال سيســتمتعون - وســيواجهون 
تحدًيــا- مــن خــالل بنــاء مزرعــة نملــة بحجــم طفــل عــن طريــق اســتخدام الصناديــق والمــواد 
ــة مــكان اللعــب. وتعتقــد المعلمــة أن هــذا التوجــه  األخــرى المتوفــرة بالفعــل فــي أرضي
مــن  األطفــال  وســيمّكن  األطفــال  بيــن  التعــاون  أهميــة  حــول  المناقشــات  ســيدعم 
اســتخدام المعلومــات مــن الكتــب ومقاطــع الفيديــو ذات الصلــة لتوجيــه خططهــم فــي 

عمليــة بنــاء عــش النمــل.

فــي نهايــة األســبوع: تجمــع المعلمــة فاطمــة نظــارات مكبــرة لألطفــال الســتخدامها 
فــي صيــد النمــل فــي جميــع أنحــاء أرضيــة مــكان اللعــب، باإلضافــة إلــى أدوات الــورق 
والكتابــة؛ حتــى يتمكــن األطفــال مــن توثيــق مالحظاتهــم. كمــا أنهــا أقامــت مزرعــة للنمــل 
فــي غرفــة الصــف )باســتخدام مجموعــة مــن النمــل قامــت بشــرائها( وتضيــف إليهــا النمــل 
الحــي الــذي قــام األطفــال بجمعــه. ثــم تضــع المعلمــة مخطًطــا بجانــب المزرعــة حتــى 
يتمكــن األطفــال مــن توقــع عــدد األنفــاق التــي ســيبنيها النمــل. ويســتخدم األطفــال 

ــة المخلوقــات عــن كثــب. ــرة لمراقب العدســات المكب

ــر فــي األســبوع المخصــص للنمــل: شــعرت المعلمــة أمانــي أنهــا تعلمــت  ــد التفكي عن
هــي واألطفــال الكثيــر مــن المعلومــات بطريقــة مرحــة وممتعــة. لقد نجحــت المعلمة في 
إشــراك األطفــال فــي تعلــم بعــض محتويــات العلــوم التأسيســية ومتابعــة اهتماماتهــم. 
باســتخدام طــرق متنوعــة  األطفــال  لقيــام  التخطيــط  النجــاح  هــذا  وتضمنــت مفاتيــح 
لالستكشــاف والحصــول علــى بعــض المعــارف واكتســاب بعــض المهــارات األساســية، 
واغتنــام الفــرص التــي تنشــأ بشــكل طبيعــي لجعــل األطفــال يناقشــون أهميــة أن يكونــوا 
ــا، ومســاعدة األطفــال علــى رؤيــة أن النمــل تعمــل  طيبيــن لبقيــن فــي أثنــاء عملهــم مًع
بشــكل تعاونــي أيًضــا لبنــاء منازلهــا، وخلــق تــوازن بيــن النشــاط والهــدوء فــي العمــل. 
كانــت المعلمــة فاطمــة ســعيدة أيًضــا ألنهــا، قبــل تقديــم التركيــز الموســع علــى النمــل، 
قامــت بدمــج المــواد المثيــرة لفضــول األطفــال فــي مراكــز مختلفــة. وهــي بذلــك مهــدت 
الطريــق لألطفــال مــن أجــل تعلــم وســائل متعــددة لالستكشــاف مــن خــالل األنشــطة 

الموجهــة واللعــب الحــر.

كانــت المعلمــة فاطمــة تولــي اهتماًمــا بالًغــا لتنميــة مــدارك الطفــل كاملــة فــي أثنــاء 
تخطيطهــا: لقــد وفــرت المعلمــة طرًقــا مختلفــة لألطفــال للمشــاركة وســاعدها ذلــك 
أيًضــا علــى تحقيــق مجموعــة متنوعــة مــن األهــداف التعليميــة المرجــوة. وفيمــا يلــي 

ملخــص لكيفيــة دعــم موضــوع االســتقصاء الخــاص بالنمــو البدنــي:

نظــًرا لقيــود المســاحة الداخليــة فــي معظــم إعــدادات التعليــم المبكــر: يتــم تســهيل 
تطويــر مهــارات العضــالت الكبــرى: مثــل: الجــري والقفــز والموازنــة والتســلق والــركل 
والرمــي وااللتقــاط - فــي أغلــب األحيــان- فــي الخــارج. ويعــد العالــم الطبيعــي أيًضــا 
مكاًنــا رائًعــا لتطــور مهــارات العضــالت الصغــرى، حيــث يقــوم األطفــال بجمــع األشــياء 

صادر 
م

المعلمة
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الطبيعيــة والحفــر والبنــاء والمشــاركة فــي اللعــب باألشــياء الملموســة. ويتطلــب لعــب 
األطفــال بمجموعــة متنوعــة مــن العناصــر الطبيعيــة - بمــا فــي ذلــك النباتــات واللحــاء 
ــًرا  والحصــى والعشــب والميــاه وقطــع مــن ســعف النخــل والنشــارة والطيــن - قــدًرا كبي

مــن التنســيق عنــد اســتخدام األيــدي واألصابــع الصغيــرة.

تدعــم المعلمــات التطــور البدنــي فــي الملعــب الخارجــي مــن خــالل التفاعــل مــع 
ــا مــا يكــون مــن الصعــب  األطفــال وترتيــب البيئــة وتنظيــم األنشــطة التفاعليــة. غالًب
المعلمــة  ولكــن  الخارجــي،  الملعــب  فــي  اللعــب  عنــد  األطفــال  ســيتخيله  بمــا  التنبــؤ 
المتمكنــة بإمكانهــا تعزيــز تعلمهــم. علــى ســبيل المثــال: كانــت األطــواق متاحــة فــي 
الملعــب لصــف مــا قبــل المدرســة الــذي كان يــدرس موضــوع العربــات. التقطــت طفلــة 
طوًقــا حــول بطنهــا وقامــت بتمثيــل أنهــا ســيارة، ثــم قلــدت المعلمــة ســلوكها ووســعت 
الفكــرة لتصبــح ســيارة أجــرة. تحــّول أطفــال آخــرون إلــى ســياراتهم الخاصــة بهــم أو أصبــح 
بعضهــم مشــاة يتناوبــون بيــن المشــي وركــوب ســيارات األجــرة لتنقلهــم إلــى أقســام 

أخــرى فــي الملعــب.

وبدعــم مــن المعلمــة، توســع موضــوع اللعــب وانخــرط فيــه العديــد مــن األطفــال، 
"الهــوال  أطــواق  اســتخدام  طريــق  عــن  الكبــرى  العضــالت  مهــارة  فاســتخدموا 
هــوب" لكــي يصبحــوا "ســيارات": ممــا عــزز نموهــم البدنــي وهــم يــدورون حــول الهيــاكل 
الموجــودة فــي أرضيــة مــكان اللعــب، ويحاكــون قيــادة الســيارة فــي جميــع أنحــاء أرضيــة 
مــكان اللعــب. لــذا يجــب أن تحتــوى أرضيــة مــكان اللعــب علــى العديــد مــن المــواد لالختيــار 
مــن بينهــا، ومــن الضــروري أن تســمح المعلمــة بوقــت كاٍف لألطفــال للتعامــل مــع المــواد 
اإلثــارة  لتعزيــز  مــع األطفــال  جنــب  إلــى  جنًبــا  المعلمــات  الخاصــة، وتلعــب  بطريقتهــم 

ــر المهــارات البدنيــة". والمتعــة وتشــجيع األطفــال علــى تطوي

)Deaver and Wright 2018(

 

 لحظة تأمل

فكري في األنشطة البدنية التي شاركِت فيها عندما كنِت طفلة؟ 	

ــن  	 ــِت تتمتعي ــة ومســتوى نشــاطك اآلن، كن ــري فــي مســتوى نشــاطك كطفل فّك
بحيويــة ونشــاط دائميــن؟ وهــل كنــِت أكثــر ســعادة عنــد قيامــك بنشــاط أقــل؟

مــا مــدى األهميــة التــي توليهــا للحفــاظ علــى برنامــج التماريــن البدنيــة الخــاص بــك  	
فــي حياتــك اليوميــة؟

كيــف تصفيــن الطــرق التــي تقوميــن فيهــا ببيــان العــادات الصحيــة الجيــدة وعــادات  	
ممارســة الرياضــة فــي صفــك؟
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تطبيــق معيــار الصحــة والتطــور البدنــي لمرحلــة أطفــال الروضــة 
)مــن 4-6 ســنوات(

ينبهــر األطفــال فــي مرحلــة الروضــة 
يفعلــوه  أن  يمكــن  مــا  بمعرفــة 
يمكنهــم  التــي  الســرعة  مــدى  بأجســادهم: 
الجــري بهــا، ومســتوى ارتفاعهــم فــي القفــز، 
ومــدى قدرتهــم علــى الحركــة بمهــارة. لقــد 
أصبحــوا يتحركــون بطــرق أكثــر تطــوًرا، ولهــم 
مســاعيهم  فــي  التنســيق  علــى  أكبــر  قــدرة 
المهــارات  فــي  كفاءتهــم  وازدادت  البدنيــة، 
التــوازن  تحقيــق  علــى  القــدرة  مثــل  البدنيــة 

والتأزر بين العين واليد".

)Copple et al., 2014, 23(. 

الســؤال: مــاذا تفعــل المعلمــات المهنيــات لتطبيــق الصحــة والتطــور البدنــي فــي المناهــج 
الدراســية لمرحلــة الروضــة )مــن 4– 6 ســنوات(؟

الجواب: يمكن للمعلمات المهنيات اتباع أفضل الممارسات المهمة اآلتية:

الممارسة األولى

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

إن المعلمات المهنيات يفهمن طبيعة أطفال الروضة واألمور التي يتعلمونها.



9292دليل الصحة والتطور البدني | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة)٠-٦( سنوات

 

تصــف المعاييــر النمائيــة للتعلــم الُمبكــر المهــارات األساســية والمعرفــة المتضمنة 
فــي الصحــة والتطــور البدنــي والتــي تشــمل مــا يلــي:

الصحــة والســالمة: تركــز الصحــة علــى تطويــر الممارســات الصحيــة التــي تســاعد  	
علــى خلــو األطفــال مــن األمــراض والمشــاكل الصحيــة الناتجــة عــن ســوء التغذيــة. 
وبمســاعدة األطفــال علــى تطويــر ممارســات النظافــة الجيــدة، واالهتمــام بصحــة 
الفــم، والتغذيــة الســليمة، وســبل الراحــة، ومعرفــة وظائــف الجســم األساســية، 
يتمكــن األطفــال مــن تعلــم تحمــل المســؤولية تجــاه العنايــة بصحتهــم خــالل فتــرة 

نموهــم. 

ــة مــن  تركــز الســالمة علــى المعــارف والممارســات التــي تســاعد األطفــال علــى  الوقاي
ــر المألوفــة. ــات المألوفــة وغي ــر ُســبل الســالمة فــي البيئ ــات وتوفي اإلصاب

 تشمل النقاط المحورية الرئيسة ما يلي:

النظافة وصحة الفم.	 

التغذية.	 

معرفة الجسم. 	 

الوقاية من اإلصابة.	 

السالمة الشخصية.	 

التطــور البدنــي والحركــي: يتنــاول هــذا المســار نمــو الطفــل وقدرتــه علــى تحريــك  	
جســمه بمزيــد مــن التحكــم والتناســق. قــد تظهــر الكثيــر مــن االختالفــات بيــن 
األطفــال الصغــار جــدًا فــي نموهــم البدنــي، حيــث يتطلــب النمــو المتســارع مــن 
األطفــال التكيــف باســتمرار مــع حجــم أجســامهم وأوزانهــم المتزايــدة. وعلــى الرغــم 
مــن هــذا التبايــن، فــإن األبحــاث تشــير إلــى أن االنســان يتطوربدنيــًا علــى نحــو يمكــن 
التنبــؤ بــه، فمثــاًل: يجلــس األطفــال قبــل أن يقفــوا، ويقفــون قبــل أن يمشــوا. وعنــد 
بلــوغ األطفــال إلــى الســن المبكــرة للمدرســة  )3 - 4 ســنوات(  تبــدأ أجســامهم 

ــًا ويصبحــون أكثــر كفــاءة فــي أداء المهــارات الحركيــة. بالنمــو بوتيــرة أكثــر ثبات

 تشمل النقاط المحورية ما يلي:

التطور الحركي للعضالت الكبرى.	 

التطور الحركي للعضالت الصغرى.	 

التآزر واالتزان.	 
 )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال عمــر 6-3 

.)154  ،2015 ســنوات، 

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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الســؤال: مــا المهــام الرئيســة لدعــم معيــار الصحــة والنمــو البدنــي التــي يقــوم بهــا أطفــال 
الروضــة )مــن عمــر 4 -6 ســنوات(؟

الجواب: المهام الرئيسة تتمثل في اآلتي:

تنمية العضالت الكبرى بما في ذلك: 	

الجري بسالسة وتغيير االتجاهات بسرعة.	 

استخدام العديد من حركات الجسم في األنشطة، مثل: الرمي وااللتقاط والركل.	 

تحســين المهــارات الحركيــة )المشــي والجــري(، والتحــرك لألمــام والخلــف بعــدد مــن 	 
األنمــاط.

اتباع أوامر الحركة.	 

إظهار فهم الحركة البطيئة والسريعة.	 

تحسين التوازن.	 

 تنمية العضالت الصغرى بما في ذلك: 	

التحكم في اليدين واألصابع.	 

الكتابــة 	  مثــل:  والتنســيق،  والتفاصيــل  والصبــر  الدقــة  تتطلــب  التــي  المهــام  إتقــان 
والقــص. والرســم 

تحسين المهارات في فرز ومعالجة األشياء الصغيرة.	 

تطوير إجراءات العناية الشخصية والسلوك الصحي بما في ذلك: 	

زيــادة القــدرة علــى المشــاركة فــي إجــراءات الرعايــة الذاتيــة، وارتــداء المالبــس وغســل 	 
اليديــن واســتخدام المرحــاض،... ومــا إلــى ذلــك.

زيــادة القــدرة علــى المشــاركة فــي األنشــطة الروتينيــة، مثــل: تجهيــز الطاولــة، وكنــس 	 
األرضيــات، وتقديــم الطعــام، ... ومــا إلــى ذلــك.

إبداء االهتمام بالعناية بغرفة الصف والبيئة المحيطة. 	 

زيادة فهم األطعمة الصحية والنشاط البدني.	 

إرشادات للمعلمة

ــا بشــكل خــاص لتطويــر مهــارات العضــالت الصغــرى لألطفــال فــي مرحلــة   ُتعــد الكتابــة مجــااًل مهمًّ
الروضــة )مــن 4-6ســنوات(، حيــث يطــور األطفــال اهتماًمــا متزايــًدا بالتواصــل مــن خــالل التعبيــر 
الكتابــي. وفــي عمــر الخامســة، يكــون العديــد مــن األطفــال قــد أتقنــوا الســيطرة علــى الكتابــة 

 .)Copple et al., 2014, 24( !والرســم، وهــذا ُيَعــدُّ عنصــًرا وصفــة مميــزة

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

ت 
شادا

إر
للمعلمــة

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/global/saudi_curriculum_framework.pdf
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ــة الروضــة مــن عمــر )6-4(  الســؤال: مــاذا يمكننــي أن أفعــل لمســاعدة األطفــال فــي مرحل
ســنوات علــى إنجــاز مهــام معيــار الصحــة والنمــو البدنــي؟

الجواب: إليك ما يمكنك فعله:

توفير العديد من الفرص لممارسة النشاط البدني على مدار اليوم )في الداخل والخارج(. 	

تخطيط الخبرات الحركية. 	

تنظيم األنشطة البدنية التي تقدم مجموعة من المهارات الحركية. 	

توفير الوقت والمساحة والمعدات لممارسة تلك المهارات الحركية. 	

موازنة أنشطة اللعب المفتوح بأنشطة تطوير المهارات الحركية المنظمة. 	

)مــن  	 الروضــة  مرحلــة  فــي  األطفــال  ألن  دائــم؛  بشــكل  األطفــال  مــن  بالقــرب  التواجــد 
منهــم.  قريبيــن  الكبــار  بوجــود  يشــعرون  عندمــا  أقــل  لمخاطــر  يتعرضــون  4-6ســنوات( 

)Copple et al., 2014; Epstein, 2014(. 

إرشادات للمعلمة

ــة لتعلــم األطفــال  ــي معلمــات األطفــال فــي المراحــل المبكــرة أهمي  فــي معظــم األوقــات تول
عــن أجســامهم مــن خــالل اللعــب والتواجــد فــي الهــواء الطلــق. ولمعرفتهــن بحالــة النمــو البدنــي، 
تــدرك المعلمــات مــدى احتيــاج األطفــال أيًضــا إلــى التعلــم مــن خــالل اإلرشــادات والتوجيهــات: 
فهــم ال يطــورون المهــارات البدنيــة والحركيــة مــن خــالل اللعــب وحــده. بــل يجــب علــى المعلمــات 
فــي مرحلــة الروضــة )مــن عمــر 4-6 ســنوات( تعليــم المهــارات البدنيــة األساســية، وتوفيــر الفــرص 
القائمــة علــى اللعــب حتــى يتمكــن األطفــال مــن التجربــة واإلبــداع فــي المهــارات التــي يتعلمونهــا 

.)Copple et al., 2014, 25(

الســؤال: مــاذا علــّي أن أفعــل لخلــق بيئــة تعليميــة تدعــم معيــار الصحــة والنمــو البدنــي 
لألطفــال فــي مرحلــة الروضــة )مــن عمــر 4 - 6 ســنوات(؟

الجواب: إليك ما يمكنك فعله:

  توفيــر فــرص لتنميــة مهــارات العضــالت الصغــرى مــن خــالل األنشــطة الصفيــة واســتخدام  	
المــواد مــن أجــل:

الكتابة.	 

الرسم.	 

التلوين.	 

القص بالمقص.	 

حل األحاجي.	 

استخدام الصلصال.	 

ألعاب الفك والتركيب.	 

البناء بقطع المكعبات.	 

الفرز والتصنيف.	 

القيام بإجراءات العناية الذاتية 	 
مثل: قفل أزرار المالبس، وسحب 

سحابات المالبس.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة
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توفيــر الفــرص لتطويــر مهــارات العضــالت الكبــرى مــن خــالل أنشــطة غــرف الصــف واألنشــطة  	
الخارجيــة واســتخدام المواد.

الجري. 	 

القفز.	 

التجاوز. 	 

الرمي.	 

االلتقاط. 	 

الركل.	 

التسلق.	 

التوازن. 	 

الحمل والرفع .	 

ركوب وتجول.	 

إرشادات للمعلمة

دور معلمــات أطفــال الروضــة )مــن عمــر 4-6 ســنوات( فــي التربيــة البدنيــة هــو خلــق بيئــات إيجابيــة 
وقائمــة علــى النجــاح يمكــن لألطفــال مــن خاللهــا تطويــر المهــارات الحركيــة األساســية ومــن خــالل 

األنشــطة القائمــة علــى اللعــب. يمكــن للمعلمــة إنشــاء بيئــة تضمــن اآلتــي:

األنشــطة البدنيــة فــي داخــل غرفــة الصــف وخارجهــا مــع وجــود مســاحة كافيــة لألطفــال  	
للتنقــل بحريــة وأمــان دون االصطــدام ببعضهــم. 

توفيــر الفــرص المالئمــة للحصــول علــى تعليــم يومــي عالــي الجــودة للحركــة مــع متســع مــن  	
الوقــت للتدريــب.

مــن  	 قصــوى  بصــورة  طفــل  كل  يســتفيد  بحيــث  المعــدات  مــن  وكافيــة  مناســبة  كميــة 
مشــاركته.

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 تعُلــم وســلوكيات األطفــال. )إطــار المنهــج الوطنــي 
لألطفــال مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 39-38(. 

 

تبدأ عملية تخطيط المنهج بالمالحظة والتوثيق والتأمل.
خــالل  مــن  باالستكشــاف،  المعلمــات  بقيــام  الفطــم  الرّضــع/  األطفــال  مناهــج  تخطيــط  يبــدأ 
االســتماع والمراقبــة الدقيقــة، لنمــو كل طفــل. وفــي هــذا الصــدد يجــب التنويــه علــى أن المالحظة 
هــي مهــارة أساســية فــي عمليــة التعليــم. فعندمــا تتعهــد المعلمــات بمالحظــة األطفــال بعنايــة، 
فســتقوم المعلمــات باستكشــاف كيــف يقــوم األطفــال بشــكل فــردي باالكتشــاف وإيجــاد معنــى 

مرتبــط بــكل لحظــات اللعــب والتفاعــل اليوميــة التــي يعيشــها األطفــال
 )California Department of Education, 2012, 26(.

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
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إرشادات للمعلمة 

التوثيــق جــزء مهــم مــن عمليــة المراقبــة. فالوثائــق المســتندة علــى المالحظــة تســاعد المعلمــات 
علــى التخطيــط ألفضــل الممارســات التاليــة فــي مراحــل تعلــم الطفــل. إن التوثيــق يوّجــه بوصلــة 
تخطيــط المناهــج الدراســية؛ حيــث إن المعلمــات يســتطعن التنبــؤ بمــا يمكــن للطفــل فعلــه، وفيمــا 

يلــي بعــض الطــرق التــي يمكنــك مــن خاللهــا توثيــق عمليــة التعلــم:

اســتخدام الســجالت المكتوبــة لمــا تقوميــن برؤيتــه وســماعه )تحمــل بعــض المعلمــات  	
بطاقــات المالحظــات أو المالحظــات الالصقــة معهــن لتســجيل المالحظــات فــي "أثنــاء 

حدوثهــا"(.

دعــم الســجالت المكتوبــة بالصــور الثابتــة وتســجيالت الفيديــو اللتقــاط حــدث أو سلســلة مــن  	
األحــداث اليومية.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )4( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )مــن عمــر 3-6 ســنوات(. 

إرشادات للمعلمة 

فــي مجــال التربيــة البدنيــة يوصــى بــأن يتضمــن منهــج الروضــة )مــن عمــر 4-6 ســنوات( مهــارات 
ــى  ــاج األطفــال إل ــي يحت ــة الت ــم الحــركات الفعلي محــددة. وهــذه المهــارات هــي التــي تضمــن تعل
ــات رئيســة مــن هــذه المهــارات يمكــن للمعلمــة اســتخدام  ــاك ثــالث فئ تطويرهــا وتعلمهــا. وهن

المالحظــة والتوثيــق لتتبعهــا: المهــارات الحركيــة، ومهــارات الثبــات، ومهــارات التحكــم.

أدوات المعلمة
مراقبة مهارات الحركة لمرحلة أطفال روضة )من عمر 4-6 سنوات( 

ا 	 ا ورأسيًّ المهارات الحركية: يتحرك الجسم أفقيًّ

المشي	 

الجري	 

القفز	 

الوثب بالحبل	 

العدو بسرعة	 

االنزالق	 

القفز	 

التسلق	 

الزحف	 

المطاردة	 

الهروب	 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة

ت 
شادا

إر
للمعلمــة

ت 
أدوا

المعلمة
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ــه يتحــرك حــول محــوره األفقــي أو  	 ــات: يبقــى الجســم فــي مــكان واحــد ولكن مهــارات الثب
الرأســي - ثبــات أيًضــا ضــد قــوة الجاذبيــة

التحول	 

االلتواء	 

االنحناء	 

التوقف	 

الدحرجة	 

التوازن	 

نقل الوزن	 

القفز والهبوط	 

االستطالة	 

التأرجح	 

التمايل	 

المراوغة	 

األشــياء  	 مــن  تلقيهــا  أو  القــوة  إعطــاء  تتضمــن  التــي  القويــة  الحركــة  التحكــم:  مهــارات 
هــذا  يشــمل  أن  يمكــن  الكبــرى،  العضــالت  مهــارات  إلــى  باإلضافــة  الكبــرى(  )العضــالت 
الموضــوع أيًضــا مهــارات العضــالت الصغــرى المســتخدمة للتعامــل مــع أشــياء مثــل: القطــع 

إلــخ. بالمقــص والكتابــة والرســم وأحاجــي العمــل،... 

الرمي	 

االلتقاط والجمع	 

الركل	 

دحرجة الكرة	 

دفع الكرة في الهواء	 

الضرب بالمضارب	 

الضرب بأشياء ذات مقبض طويل	 

)Gullo, 2006(.

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

أدوات للمعلمة 
نصائح لألسر حول الصحة والتغذية في المنزل:

 يمكنــك اســتخدام اجتماعــات األســر كطريقــة لمنــح العائــالت فكــرة واقعيــة عــن أنشــطة غرفــة 
الصــف ألطفالهــم، وإظهــار بعــض الممارســات التعليميــة المهمــة أيًضــا. وفيمــا يلــي مثــال علــى 

كيفيــة مســاعدة إحــدى المعلمــات ألوليــاء األمــور علــى تعلــم قيمــة التعلــم النشــط.

مالحظــة للمعلمــة: اســتخدمي المعلومــات اآلتيــة لعمــل رســالة إخباريــة أو ملصــق معــروض عنــد 
مدخــل غرفــة الصــف: مــن موقــع الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم الصغــار

NAEYC ”Healthy, Fit Families 

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/our-work/families/healthy-fit-families


9898دليل الصحة والتطور البدني | سلســلة األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة)٠-٦( سنوات

 

الوالدين األعزاء:

هل تعلمون:

الصحيــة.  	 األطعمــة  وتنــاول  أجســادهم  تحريــك  إلــى  يحتاجــون  أطفالكــم  أن   “
وتســتطيعون تعزيــز العــادات الصحيــة المطلوبــة مــن خــالل تشــجيع األطفــال علــى 
تنــاول األطعمــة المغذيــة وممارســة بعــض التماريــن الرياضيــة كل يــوم. وفيمــا يلــي 

بعــض االقتراحــات المفيــدة:

نكــم مــن معرفــة مــا يأكلــه  	 تنــاول وجبــات الطعــام مــع األطفــال. وذلــك يمكِّ
الحصــص  وأحجــام  المناســبة  الخيــارات  تصميــم  تســتطيعون  وبالتالــي  طفلكــم، 

عائلــة. بوصفكــم  مًعــا  الوقــت  بالتحــدث وقضــاء  وتســتمتعون  الغذائيــة، 

مســاعدة طفلكــم علــى اتخــاذ خيــارات صحيــة فــي مطاعــم الوجبــات الســريعة،  	
فــي  الدســم  قليــل  والحليــب  والجــزر  التفــاح  وشــرائح  الســلطات  عــن  والبحــث 

العبــوات الملونــة.

ــد مــن األطفــال الصغــار  	 ــة. يفضــل العدي ــات خفيفــة ممتعــة وصحي ــم وجب تقدي
الفاكهــة الطازجــة أو الخضــروات النيئــة واللبــن قليــل الدســم.

تعليــم الطفــل االســتماع إلــى معدتــه. عندمــا يفعــل األطفــال ذلــك، ســيتعلمون  	
معرفــة متــى يكــون لديهــم مــا يكفــي مــن الطعــام. يســتغرق األمــر مــن 15 - 20 
ــا ويحتــاج إلــى  دقيقــة بعــد تنــاول الطعــام لمعرفــة مــا إذا كان الطفــل جائًعــا حقًّ

وجبــة ثانيــة.

التخطيــط لحــدث اختبــار الــذوق. يمكــن ألفــراد األســرة تــذوق األطعمــة الصحيــة  	
الجديــدة والتصويــت عليهــا - برغــر الخضــروات، والســبانخ الصغيــرة، وهــوت دوج 
الديــك الرومــي، والمعكرونــة المصنوعــة مــن القمــح الكامــل، والكيــوي، والتمــر، ... 
ومــا إلــى ذلــك، ثــم يتــم تضميــن الجــزء المفضــل مــن الطعــام ضمــن قائمــة الطعــام 

العاديــة.

يســاعد هــذا اإلجــراء  	 الراحــة والتشــجيع.  أجــل  احتضــان وتقبيــل الطفــل مــن 
البســيط األطفــال علــى ربــط تنــاول األطعمــة الصحيــة بالعنايــة بأنفســهم. مــن 
ــون اســتخدام الطعــام كمكافــأة أو  ــن ويتجنب ــروا ليصبحــوا ناضجي المحتمــل أن يكب

وســيلة للتغلــب علــى التوتــر.

الحــد مــن الوقــت الــذي يقضيــه الطفــل أمــام الشاشــات. بــداًل مــن مشــاهدة  	
التلفزيــون أو اللعــب علــى الكمبيوتــر، تقــوم العائلــة بقضــاء بعــض الوقــت مًعــا 
لممارســة رياضــة الجــري، أو ركل الكــرة، أو ركــوب الدراجــات )أو ثالثيــة العجــالت(، أو 

االنطــالق فــي نزهــة فــي الطبيعــة.

عربــة  	 تــرك  المجــاورة،  األماكــن  إلــى  الســيارة  اســتعمال  مــن  بــداًل  المشــي 
األطفــال فــي المنــزل، ركــن الســيارة علــى بعــد مبــاٍن قليلــة مــن المتجــر والمشــي 
بقيــة الطريــق، النــزول مــن الحافلــة مــن محطــة أو محطتيــن بعيــًدا عــن الوجهــة 

الباقيــة”.  المســافة  المقصــودة ومشــي 
 )Colker, 2008(.
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ــا.  )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال  توظيــف المعلمــات المهنيــات للممارســات المالئمــة نمائيًّ
مــن الميــالد-6 ســنوات، 2018، 39-38(. 

ا لدعم معيار الصحة والتطور البدني  الممارسات التربوية المالئمة نمائيًّ

ا االممارسات التربوية المالئمة نمائيًّ الممارسات غير المالئمة نمائيًّ

تقوم المعلمات بتعريف األطفال بالعادات الصحية  	
في األكل والتمارين الرياضية، ويقدمن المفاهيم 

األساسية عن وظائف أعضاء الجسم والصحة 
البدنية.

يقضي األطفال قلياًل من الوقت جالسين،. فهم  	
قادرون على التحرك بحّرية معظم اليوم. ولديهم 

الكثير من الفرص الستخدام مهارات العضالت 
الكبرى.

تقوم المعلمات بتعليم األطفال أهمية النشاط  	
البدني والمتعة التي يتحصلون عليها من هذا 

النشاط، باإلضافة إلى رفع الوعي الجسمي 
والمكاني ومهارات الحركة الرئيسة مثل: االلتقاط 

والقفز والتوازن.

تدريس المهارات البدنية أمر متسلسل ويجب  	
تكيفه مع مستويات المهارات الفردية لألطفال 

واحتياجاتهم الخاصة.

يتم دمج األنشطة البدنية في خبرات التعلم  	
المختلفة على مدار اليوم.

توفر المعلمات فرًصا طوال اليوم لتطوير مهارات  	
العضالت الصغرى من خالل العمل باستخدام 

المواد المناسبة.

تساعد المعلمات -حسب الحاجةاألطفال على  	
اكتساب المهارات من خالل دعم جهودهم في 

اكتساب المهارات المطلوبة.

تقوم المعلمة بإجراء التعديالت المناسبة لطبيعة  	
احتياجات األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية.

توفير المعلمة الفرص والدعم لألطفال لتنمية  	
مهارات المساعدة الذاتية )االستقاللية(.

تتحّلى المعلمات بالصبر عندما يتسبب األطفال  	
في حوادث عرضية أو يقومون بأعمال غير مكتملة.

تقديم األطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة أو  	
المحتوية على قدر عاٍل من السكريات. أو السماح 

بإحضارها.

يقضي األطفال وقًتا طوياًل جالسين وال يمارسون  	
الرياضة بشكل كاٍف.

فرص األطفال لممارسة األنشطة الخاصة  	
بالعضالت الكبرى محدودة، وال يوجد وقت محدد 

بانتظام إللقاء تعليمات خاصة بنشاط التربية 
البدنية.

عدم مشاركة المعلمات في أثناء أوقات اللعب  	
بالخارج باستثناء توفير اإلشراف السطحي على 

النشاط.

بذل المعلمات القليل من الجهد إلشراك األطفال  	
األقل نشاًطا.

عدم توفر أماكن وأجهزة مناسبة لألطفال ذوي  	
االحتياجات الخاصة لممارسة أنشطة مناسبة 

لتطوير قدراتهم الحركية.

احتواء مناطق النشاط البدني على معدات  	
محدودة لممارسة النشاط.

تكلف المعلمات األطفال بمهام صعبة للغاية  	
خاصة بالعضالت الصغرى، أو تكلفهم بنشاط ذي 

مستوى عاٍل وبشكل غير واقعي.

األدوات والخبرات والمواد الخاصة بالعضالت  	
الصغرى ال تسمح بالتنوع الكافي لتمكين األطفال 
من التطور في المستويات المختلفة بالتقدم في 

التآزر بين اليد والعين والتحكم في الحركة.

التكنولوجيا المساعدة غير متوفرة لألطفال ذوي  	
االحتياجات الخاصة.

لتوفير الوقت وعدم حدوث الفوضى، تقوم  	
المعلمة بأداء مهام روتينية لألطفال. وال يمكن 

لألطفال الحصول على المواد حسب حاجتهم، 
ويقوم األطفال بسؤال المعلمة دوًما عن هذه 

المواد. 

تضع المعلمة األطفال في موقف يشعرهم  	
بالخجل، أو تظهر المعلمة الغضب عند حدوث 

انسكابات أو حوادث أخرى.

)Copple et al., 2013(.

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )1( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي لألطفــال مــن 
)4-6( ســنوات فــي دليــل المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )مــن عمــر 3- 6 ســنوات(. 

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 

علــى الرغــم مــن أن األطفــال فــي مرحلــة الروضــة )مــن عمــر 4-6 ســنوات( لديهــم فتــرات اهتمــام 
الخاصــة  المهــام  أداء  زيــادة  ويمكنهــم  المدرســة،  قبــل  مــا  مرحلــة  فــي  األطفــال  مــن  أطــول 
بالعضــالت الصغــرى مثــل: الكتابــة والرســم، إال أنهــم غالًبــا مــا يجــدون صعوبــة فــي بــذل مــا يلــزم 
مــن الصبــر والوقــت والجهــد. مــن المهــم بشــكل خــاص تقديــم أنشــطة قائمــة علــى اللعــب تركــز 
علــى االهتمــام بالعضــالت الصغــرى )ألعــاب لوحيــة بقطــع صغيــرة( وفــرص تعليميــة مفتوحــة 

)استكشــاف مجموعــات مــن األشــياء الصغيــرة وفرزهــا(.

الممارسة الثالثة

 تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي. 

تســتغل المعلمــات المهنيــات معرفتهــن بمحتــوى مــادة الــدرس لبنــاء منهــج ذي معنــى، 
الميــالد-6  مــن  لألطفــال  الوطنــي  المنهــج  )إطــار  لألطفــال  هادفــة  تعلــم  فــرص  وتوفيــر 

 .)39-38  ،2018 ســنوات، 

إرشادات للمعلمة

إن النشــاط البدنــي أمــر ضــروري وركيــزة أساســية للتعلــم. وهنــاك العديــد مــن األســباب التــي تبــرر 
ضــرورة أن يكــون األطفــال فــي مرحلــة الروضــة )مــن عمــر 4 -6 ســنوات( نشــطين طــوال اليــوم:

ــا لألطفــال. وال بــد لألطفــال مــن التحكــم فــي   	 إن الحركــة بحــد ذاتهــا ُتَعــدُّ نشــاًطا تعليميًّ
الكبــرى والصغــرى. العضــالت  باســتعمال  المتعلقــة  أجســامهم، وتطويــر مهاراتهــم 

إن االستكشــاف يعتمــد علــى الحركــة. ولهــذا عندمــا يتمتــع األطفــال بحريــة إشــراك جميــع  	
حواســهم فــي استكشــاف بيئتهــم، تتوافــق عقولهــم وأجســامهم؛ لتحقيــق الفائــدة المرجوة 

مــن االستكشــاف. وهــذا التوافــق يوفــر بيئــة مثاليــة للتعلــم!

إن االنخــراط فــي اســتراحة لعمــل النشــاط البدنــي ينّشــط أدمغــة األطفــال بنفــس القــدر الــذي  	
ينشــط أجسامهم. 

توجيــه انتبــاه األطفــال ليــس باألمــر اليســير، لذلــك ُتعــد ممارســة اليوجــا مــن ثــالث إلــى عشــر  	
دقائــق مــن اللعــب الحــر مــن أنــواع فتــرات الراحــة المتكــررة التــي يحتاجهــا األطفــال.

أدوات المعلمة

بينمــا يتمكــن األطفــال مــن التعلــم مــن خــالل المشــاهدة واالســتماع والتحــدث، فإنهــم يزدهــرون 
ــا عندمــا يكــون لديهــم الكثيــر مــن الوقــت للتعلــم مــن خــالل الممارســة. ويمكنــك مســاعدة  حقًّ
األطفــال علــى اكتســاب المعلومــات مــن خــالل الحركــة ومــن خــالل تفاعــل الحــواس الخمــس: 

ــذوق. ــان- الت ــة واللمــس والســمع والشــم و- فــي بعــض األحي الرؤي

ت 
شادا

إر
للمعلمــة

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
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وإليك بعض األفكار:

عندمــا يتحــرك األطفــال فــوق األشــياء أو تحتهــا أو حولهــا أو بجانبهــا أو بالقــرب منهــا،  	
فــإن تعلــم حــروف الجــر - والمفاهيــم المكانيــة - يكــون مفيــًدا وممتًعــا.

عندمــا تتــاح لألطفــال الفرصــة لعــرض الكلمــات التــي تمثــل األفعــال البدنيــة، مثــل:  	
الــدوس، والقفــز، والمطــاردة، واالنــزالق، أو الكلمــات الوصفيــة مثل: الســلس والقوي 
والناعــم والهائــل، يكــون الفهــم فورًيــا وطويــل األمــد ويتعلــم األطفــال الكلمــات فــي 

ســياقها بشــكل ملمــوس.

عندمــا يتــم عــرض األشــكال المختلفــة للجســم )مثــل: األشــكال العاليــة والمنخفضــة  	
والعريضــة والضيقــة للجســم( لألطفــال فإنهــم يكتســبون فهًمــا أفضــل -لمفاهيــم 

ــوا يجلســون بهــدوء علــى الســجادة. ــو كان القيــاس هــذه- ممــا ل

عندمــا يقــوم خمســة أطفــال بتمثيــل أبيــات شــعرية مــن "التدحــرج" )"كان هناك خمســة  	
فــي الســرير، وقــال الصغيــر" تدحــرج"(، يمكــن لجميــع األطفــال معرفــة أن طــرح واحــد 

مــن خمســة ينتــج عنهــا أربعــة.

أو  	 الحــروف  أشــكال  أو   - بأجســامهم  الهندســية  لألشــكال  األطفــال  تشــكيل  عنــد 
األرقــام - يكتســب األطفــال فهًمــا أفضــل للخطــوط المســتقيمة والمنحنيــة التــي 
تتكــون منهــا األشــكال، باإلضافــة إلــى معرفــة مواضــع الخطــوط بالنســبة لبعضهــا.

عندمــا ينخــرط األطفــال بشــكل تمثيلــي فــي عمليــة التحــول )تغييــر كبيــر فــي الشــكل،  	
مثــل: تحــول اليرقــة إلــى فراشــة( فمــن المرجــح أن يتذكــروا ويســتمتعوا بالــدرس أكثــر 

ممــا لــو تــم تقديــم المعلومــات لهــم فقــط.

إذا ســمح لألطفــال بتمثيــل قصــة بــداًل مــن مجــرد االســتماع إليهــا، فإنهــم يفهمــون  	
شــخصياتها ويرســمونها بشــكل أفضــل. ســوف يتذكــرون أيًضــا كالهمــا لفتــرة أطــول.

)Gullo, 2006(.

الدراســية  للمناهــج  والتنفيــذ  التخطيــط  مهــارات  بتعميــق  المهنيــات  المعلمــات  تقــوم 
مــن خــالل: اســتخدام مواضيــع االســتقصاء لزيــادة معيــار الصحــة والنمــو البدنــي  )الدليــل 
األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار المنهــج الوطنــي للطفولــة المبكــرة، 2018، 

.)71-68

إرشادات للمعلمة
هل تبحث عن مواضيع االستقصاء الخاصة باهتمامات األطفال وأسئلتهم؟

صّممــي "حائــط العجائــب" فــي غرفــة الصــف، بحيــث يمكنــك تدويــن األســئلة ومعرفــة االهتمامــات 
ــاء  ــال: أثن ــاًء علــى االكتشــافات الجديــدة فــي بيئتهــم، علــى ســبيل المث التــي يطورهــا األطفــال بن
قــراءة كتــاب عــن أنــواع الرياضــة البدنيــة فــي وقــت المجموعــة الكبيــرة, الحــظ األطفــال صــور 
العضــالت وبــدأوا يســتعرضون عضــالت  الكتــاب وتســاءلوا عــن كيفيــة تكويــن  العضــالت فــي 
ســواعدهم. احتفظــي بســجل لتســجيل أبــرز اهتمامــات األطفــال بشــكٍل مســتمر، واطلبــي مــن 

األطفــال المســاهمة مــن خــالل االقتراحــات أو الرســوم التوضيحيــة.

النظر في فرص دعم الصحة والتطور البدني طوال اليوم.

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
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موقف افتراضي

كامتــداد  البدنــي  ونموهــم  األطفــال  صحــة  علــى  التركيــز  وفاطمــة  إيمــان  المعلمتــان  قــررت 
لموضــوع ســابق خــاص باالســتقصاء عــن "كل شــيء عّنــي". أمــا بالنســبة لريــاض األطفــال، فســتركز 
المعلمــة إيمــان علــى تعلــم المزيــد عــن الصحــة والعافيــة مــن خــالل اســتخدام االهتمــام الناشــئ 
بالطعــام ومصــادره ودمــج أنشــطة تنميــة العضــالت الكبــرى والصغــرى فــي موضــوع االســتقصاء 
"كل شــيء عنــي"؛ للمســاعدة فــي نمــو األطفــال بشــكل صحــي وقــوي. اســتخدمت المعلمــة 
إيمــان االســتراتيجيات اآلتيــة لتطويــر خطــة تركــز علــى معيــار الصحــة والنمــو البدنــي كموضــوع 

لالســتقصاء. 

الخطــوة األولــى: مراجعــة قائمــة األســئلة والتعليقــات الخاصــة باألطفــال، واســتخدام خريطــة 
الموضــوع للبــدء فــي تحديــد جميــع مجــاالت االســتقصاء الممكنــة التــي يمكــن دراســتها كجــزء 
مــن دراســة معيــار الصحــة والنمــو البدنــي. ستستكشــف المعلمــة إيمــان اهتمامــات األطفــال 
المحــددة باســتخدام رســم خريطــة الموضــوع. )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق 

إطــار المنهــج الوطنــي للطفولــة المبكــرة، 2018، 71-68(.

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
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قواعد 
السالمة 
الشخصية.

استكشاف 
الحواس الخمس 
باستخدام العينان 

واألنف والفم 
واليدين 

موضوع االستقصاء: كل شيء عّني للنمو بشكل صحي وقوي

زراعة الطعام.الغذاء والتغذية.

مشروعات 
الطبخ 

بالمدرسة.

قوائم 
التخطيط 
إلعداد 
الطعام. إعداد 

ومتابعة 
الوصفات.

طبخ وتحضير 
الطعام.

مزارع.

محالت 
البقالة.

من أين يأتي 
الطعام.

العناية 
الشخصية 

والبقاء بصحة 
جيدة.

غسل اليدين.

تنظيف 
األسنان.

ممارسة النوم.
الرياضة.

عادات صحية.

كل شيء عّني 
للنمو بشكل 
صحي وقوي

استكشاف 
أنواع 

األطعمة.

األطعمة 
الصحية 

واألطعمة غير 
الصحية.

محالت 
البقالة.

أجزاء الجسم 
ووظائفه

ماذا أفعل بذراعي 
ورجلي )أنشطة 
العضالت الكبرى(
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الخطــوة الثانيــة: التفكيــر فــي بيئــة غرفــة الصــف وكيفيــة دعــم التعلــم فــي جميــع مجــاالت 
االهتمــام )خريطــة غرفــة الصــف مــع أمثلــة لألنشــطة لــكل منهــا - األوصــاف + الصــور باســتخدام 

قالــب مراكــز غرفــة الصــف(.

البيئة الصفية التعليمية

منطقة الفن واإلدراك الحسي: 	

مواد للكتابة والرسم )إنشاء كتب الطبخ والقوائم(.	 

دهانات وورق لعمل المطبوعات الغذائية.	 

عمل رسوم توضيحية ألنواع الطعام.	 

منطقة المكعبات: 	

والمجوفــة 	  الوحــدات،  ذلــك مكعبــات  فــي  بمــا  المكعبــات  مــن  مجموعــة متنوعــة 
الداعمــة. التمثيــل  وأدوات  الكبيــرة، 

منطقة اللعب الدرامي: 	

الفارغــة 	  الطعــام  علــب  تتضمــن  بقالــة،  محــل  لموضــوع  الداعمــة  التمثيــل  أدوات 
والفواكــه والخضــروات البالســتيك وأكيــاس البقالــة ومــواد الكتابــة و"نقــود وهميــة" 

والســالل.

الطعــام، مــواد كتابــة )دفاتــر 	  المطعــم: قوائــم  الداعمــة لموضــوع  التمثيــل  أدوات 
إلــخ. الطاولــة،...  أطبــاق، مناديــل  رصــاص(، طــاوالت وكراســي،  وأقــالم 
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منطقة الطبيعة والعلوم: 	

أدوات الزراعة وزراعة الثمار.	 

مــن 	  )تقديــم مجموعــة متنوعــة  الخمــس  الحــواس  خــالل  مــن  الطعــام  استكشــاف 
الستكشــافها(. الحقيقيــة  األطعمــة 

أنشطة الطبخ.	 

منطقة القراءة والكتابة واالستماع: 	

 تأليف كتب عن إنتاج الغذاء )خيالي وواقعي(.	 

مســاحة مخصصــة للكتابــة ومجهــزة بالمــواد الالزمــة لإلمــالء / الكتابــة وعــرض قصــص 	 
األطفــال الخاصــة.

منطقة اللعب بالخارج: 	

الحديقة واألدوات الخاصة بها.	 

معدات بناء مهارات التربية البدنية.	 

الخطــوة الثالثــة: بعــد ذلــك، تنظــر المعلمــة فــي جدولهــا اليومــي وتفكــر فــي الطــرق التــي يمكنها 
مــن خاللهــا تقديــم الفــرص المتنوعــة لألطفــال علــى مــدار اليوم.

الجدول اليومي

دعم الصحة والنمو البدنيالروتين اليومي

علــى  	الوصول تحتــوي  والتــي  االستكشــاف  طاولــة  إعــداد   
الطعــام،  ألنــواع  التوضيحيــة  والرســوم  الكتــب 
ومجموعــة متنوعــة مــن الفواكــه والخضــروات لقيــام 
مختلفــة  األطعمــة  )تكــون  باستكشــافها  األطفــال 

واألشــكال(. والحجــم  واأللــوان  القــوام 

	 

ليتبعــه  	 األرض  علــى  شــريط  وضــع  التــوازن:  تحــدي 
األطفــال / ويمشــوا عليــه فــي جميــع أنحــاء غرفــة 

الصــف.
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دعم الصحة والنمو البدنيالروتين اليومي

ــا عــن البســتنة وزراعــة الطعــام، وأشــركي  	الحلقة الصباحية اقرئــي كتًب
األطفــال فــي مناقشــة األطعمــة التــي يتناولونهــا 
فــي المنــزل. وقومــي بإنشــاء مخطــط يبيــن األطعمــة 
المذكــورة. وناقشــي خطــط إنشــاء حديقــة بالخــارج )أو 

زرع بــذور بالداخــل(

عمل مسرحية درامية: الموضوع محل بقالة. 	مراكز التعلم وأنشطة المجموعات الصغيرة )األركان(

المــواد  	 الغذائيــة؛  الفــن: صــور المجــالت والصحــف 
للحديقــة. بالكتابــة والرســم لعمــل مخطــط  الخاصــة 

وأدوات  	 الطازجــة  األطعمــة  عــرض  العلــوم: 
ســالل  المكبــرة،  العدســة  )الميــزان،  االستكشــاف 
أنــواع  تعــرض  التــي  والملصقــات  الكتــب  الفــرز(، 

المصــورة. الطبــخ  كتــب  الطعــام، 

علــى  	 األطفــال  تســاعد  مــواد  والكتابــة:  الكتــب 
زيــارة  حــول  الخاصــة  كتبهــم  وإنشــاء  الكتــب  تأليــف 

الحديقــة. لزراعــة  البقالــة  متجــر 

نشــاط المجموعــة صغيــرة: نشــاط الطبــخ )تحضيــر  	
ــخ(. ــزا، ...إل ســلطة، بيت

تخطيط وزراعة الحديقة. 	اللعب الحر بالخارج

إشــراك األطفــال فــي ألعــاب وأنشــطة التربيــة البدنيــة  	
الموجهــة مــن قبــل المعلمــة.

قدمي لألطفال أطعمة جديدة ليتذوقوها. 	وقت الوجبة

تحــدث مــع األطفــال عــن األطعمــة التــي يتناولونهــا  	
فــي المنــزل.

وأشــركي  	منطقة القراءة بصوت عاٍل واللقاء األخير البقالــة،  متجــر  زيــارة  عــن  كتــاب  اقرئــي 
األطفــال فــي إنشــاء قائمــة تســوق جماعيــة وكتابــة 

التوضيحــي. الرســم  علــى  الــردود 

وفــري لألطفــال فرًصــا متعــددة للتنقــل بحريــة فــي  	طوال اليوم
جميــع أنحــاء الغرفــة.

قللــي مــن مــدة جلــوس األطفــال أو قومــي بدمــج  	
عــدد مــن األنشــطة فــي فتــرات الجلــوس. 

يمكنــك االســتفادة مــن ورقــة عمــل رقــم )2( الخاصــة بمعيــار الصحــة والتطــور البدنــي فــي دليــل 
المعلمــة لتطبيــق المعاييــر النمائيــة لألطفــال )مــن عمــر 3- 6 ســنوات(. 

ــة التفاعــل  ــر فــي كيفي ــة والتفكي ــم المبكــر النمائي ــر التعل ــًرا، مراجعــة معايي الخطــوة الرابعــة: أخي
ــي. اليومــي مــع األطفــال بالشــكل الــذي يدعــم الصحــة والتطــور البدن

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

الصحة والسالمة:

الصحة: 1.1

دور المعلمةمؤشر 6سنواتدور المعلمةمؤشر 5 سنوات

بأداء أنشطة العناية 
الشخصية بأنفسهم 

باستقاللية.

توفير المواد واألدوات 
التي يمكن لألطفال 

الوصول إليها بسهولة 
من أجل المشاركة في 
أنشطة الرعاية الذاتية 
بشكل مستقل )وضع 
الصابون، والمناشف 
بالقرب من الحوض، 

وفرشاة األسنان 
الموضح بها أسماء 
األطفال،... وما إلى 

ذلك(

بإظهار مزيد من 
الكفاءة بالعناية 

بأنفسهم.

مالحظة قدرة األطفال 
على االعتناء بأنفسهم 

بكفاءة واستقاللية. 
اقرئي الكتب أو اروي 

القصص التي تحكي 
عن األطفال الذين 

يقومون بمهام الصحة 
والرعاية بشكل ذاتي 

واستقاللي.

باالهتمام بالنظافة 
الشخصية باستقاللية.

التأكد من وصول 
األطفال بشكل سهل 

وآمن إلى مواد النظافة 
الشخصية.

باالهتمام بالنظافة 
الشخصية وإجراء نقاش 

حولها.

إشراك األطفال في 
مناقشات حول القيام 

بالنظافة الشخصية 
وبيان أهميتها.

يشرح كيف تنتقل 
بعض األمراض، واتخاذ 

االحتياطات الالزمة؛ 
لمنع انتشار األمراض 

المعدية.

قراءة كتب عن زيارة 
الطبيب، وإشراك 

األطفال في مناقشة 
موضوع كيفية الحفاظ 

على صحتهم.

بتوظيف السلوكيات 
التي تقي من انتشار 

األمراض المعدية 
ومناقشتها.

دعوة األطفال إلى 
إنشاء كتب مصورة 

خاصة بهم حول الوقاية 
من األمراض والحفاظ 

على صحتهم.

بأداء أنشطة صحة الفم 
باستقاللية.

توفير المواد التي تدعم 
ضمان صحة الفم والتي 
يمكن لألطفال الوصول 

إليها باستقاللية.

قراءة كتٍب عن زيارة 
طبيب األسنان، 

ومناقشة تجارب 
األطفال حول هذا 

الموضوع.

بمعرفة األطعمة 
الصحية ومجموعات 

األغذية، وشرح كيفية 
إسهامها في نظام 

الغذاء الصحي.

إشراك األطفال في 
إنشاء كتب الطبخ 

الخاصة بهم ومناقشة 
الوصفات واألكل 

الصحي معهم.

بإظهار مزيد من الوعي 
بالجوع والشبع.

مراقبة األطفال 
ومالحظة متى 

يكونوا قادرين على 
إظهار وعيهم بالجوع.  
واطلبي منهم تسمية 

ما يشعرون به.

 بإظهار معرفة 
باألطعمة غير الصحية 

وأنه ينبغي تجنبها، 
مثل: اإلفراط في تناول 

السكر والمشروبات 
الغازية .

اللعب مع األطفال 
لعبة التغذية عن طريق 
إعداد قوائم باألطعمة 

الصحية وغير الصحية.
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دور المعلمةمؤشر 6سنواتدور المعلمةمؤشر 5 سنوات

بمعرفة األطعمة 
الصحية وبعض 

المجموعات الغذائية 
التي تنتمي إليها.

استخدام بطاقات 
الفرز الخاصة بالفواكه 

والخضروات الحقيقية؛ 
لتحديد مجموعات 

الطعام.

مساعدة األطفال على 
إنشاء جدول خاص 

بالموضوع.

بإظهار معرفة بالعديد 
من أجزاء الجسم 
الداخلي وبعض 

وظائفها. 

تقديم كتب مصورة 
بسيطة عن علم 

التشريح وقراءة كتب 
مثل: كتاب: "قلبي 

المذهل".

بإظهار وعي بالمشاعر 
والحاجات الجسمية 

بمزيد من التحديد 
والدقة.

مساعدة األطفال 
على تحديد المشاعر 
وتسميتها من خالل 

المحاكاة وتزويد 
األطفال بالمصطلحات 

المناسبة.

إظهار معرفة بأعضاء 
الجسم الداخلية 

ووظائفها. 

توفير سماعات لسماع 
النبضات وعرض صور 
ومجسمات ألعضاء 

الجسم الداخلية

السالمة: 1.2

دور المعلمةمؤشر 6 سنواتدور المعلمةمؤشر 5 سنوات

باتباع قواعد السالمة 
بمساعدة محدودة من 

الكبار.

نشر ملصقات مصورة 
مدعمة بنصائح حول 
قواعد الحرص على 

السالمة، ومناقشتها 
مع األطفال خالل 
وقت التجمع في 

مجموعة وأيًضا بشكل 
غير مباشر طوال اليوم.

باتباع قواعد السالمة 
باستقاللية.

القيام بدعوة األطفال 
الذين تعلموا اتباع 

قواعد السالمة 
بأنفسهم للعمل 

كمرشدين ألقرانهم 
اآلخرين الذين ربما ما 
زالوا يتعلمون قواعد 

السالمة.

بالتصرف بشكل 
مناسب في أثناء 

التدرب على المواقف 
الطارئة أو تجربتها، , 

مثل: طلب المساعدة 
من أحد الكبار. 

تخصيص أوقات في 
اليوم لممارسة إجراءات 

وقواعد السالمة، 
وتوفير وقٍت لألطفال 

يتم فيه مناقشة وطرح 
األسئلة التي تطرأ على 

أذهانهم.

بإظهار فهم للمواقف 
الطارئة وكذلك 

التصرف بالشكل 
المناسب للمحافظة 

على سالمتهم 
وسالمة اآلخرين.

اطلبي من األطفال 
في وقت المناقشة 
الجماعية أن يوضحوا 

كيف يمكن أن 
يستجيبوا لحالة 

الطوارئ.

راقبي وتعرفي على 
قدرة األطفال على 

اتباع إجراءات السالمة. 
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دور المعلمةمؤشر 6 سنواتدور المعلمةمؤشر 5 سنوات

بإظهار وعي باألخطار 
واألخطار المحتملة.

في أثناء المشي 
في الحي أو المشي 
حول مبنى المدرسة، 

قومي بدعوة األطفال 
لإلشارة إلى المخاطر 

المحتملة. ساعدي 
األطفال على تحديد 

المخاطر وتصنيفها.

بتعديل سلوكهم بحيث 
تزيد فرص سالمتهم 

من األخطار.

مراقبة األطفال؛ 
لمعرفة مخاطر غرف 
الصف الشائعة مثل: 

وجود المياه على 
األرض، وتعزيز قواعد 

السالمة على مدار 
اليوم لإلشارة إلى 
المخاطر المحتملة 

وكيفية تجنبها.

النشاط البدني:

تطور العضالت الكبرى: 2.1

دور المعلمةمؤشر 6 سنواتدور المعلمةمؤشر 5 سنوات

بإظهار مزيد من 
التحكم والتوافق من 

خالل حركات مجموعة 
متنوعة من العضالت 

الكبرى.

توفير المعّدات 
المناسبة للسماح 

باستخدام العضالت 
الكبرى بالخارج. 

ومالحظة استعداد 
األطفال لتجربة حركات 
عضلية جديدة وتقديم 
الدعم لهم عن طريق 

استخدام معدات 
إضافية.

بإظهار التحكم 
والتوافق من خالل 

حركات مجموعة 
متنوعة من العضالت 

الكبرى.

توفير المعدات 
المناسبة للسماح 

لألطفال باستخدام 
العضالت الكبرى 

بالخارج.

بتحريك األشياء بمزيد 
من الدقة من خالل 

حركات العضالت 
الكبرى.

القيام بلعبة الرمي 
وااللتقاط باستخدام 
أكياس القماش في 

أثناء الدائرة الصباحية.

بتحريك األشياء بمزيد 
من الدقة من خالل 

حركات العضالت 
الكبرى، وإظهار التآزر 

بين العين واليد.

دعم التطور بالتتابع 
)على سبيل المثال: 
دعوة األطفال إلى 

ضرب شيء ثابت )مثل: 
البالون( بأيديهم قبل 
دعوة األطفال لضرب 

كائن مثبت على خيط( .

بإظهار مزيد من التوازن 
والثبات.

القيام بدمج أنشطة 
التوازن في التحوالت 

)على سبيل المثال: 
القيام بدعوة األطفال 

للمشي على شريط 
الصق على األرض 

للخروج إلى مكان آخر.

القيام بدمج أنشطة بإظهار التوازن والثبات.
التوازن في التحوالت 

)على سبيل المثال: 
القيام بدعوة األطفال 

للمشي على شريط 
الصق على األرض 

للخروج إلى مكان آخر.
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تطور العضالت الصغرى: 2.2

دور المعلمةمؤشر 6 سنواتدور المعلمةمؤشر 5 سنوات

بإظهار التحكم 
والتوافق في العضالت 

الصغرى بمزيد من 
الدقة والقوة.

إشراك األطفال في 
األنشطة التي تدعم 

التنسيق عند استخدام 
العضالت الصغرى، 

مثل: خلط عجينة اللعب 
أو معالجة صور الطعام 

إلنشاء ألبوم جماعي.

بإظهار التحكم 
والتوافق في العضالت 

الصغرى بدقة وقوة.

إشراك األطفال 
في إنشاء )كتابة 

ووضع الصور( كتب 
الطبخ الخاصة بهم 

بمساعدتك.

بإظهار توافق حركي 
بصري باستخدام 

مجموعة العضالت 
الصغرى.

توفير دهانات وفرش 
وأوراق كبيرة لعمل 
لوحة جدارية خاصة 
بالحديقة الخارجية.

بإظهار توافق بين اليد 
والعين.

إشراك األطفال في 
إنشاء كتبهم الخاصة 
حول الموضوع محل 

االستقصاء، مثل: 
الكتابة عن رحلة إلى 

مطعم.

إرشادات للمعلمة
البدنــي. تأكــدي مــن أن بعــض هــذا  	 النشــاط  اليوميــة لألطفــال لممارســة  الفــرص  توفيــر 

الوقــت موجــه ألنشــطة بعينهــا وبعضــه لعــب حــر.

تزويــد األطفــال بالمعــدات التــي تعــزز مهــارات التنســيق لديهــم. حيــث يتــم توفيــر عــدد مــن  	
الكــرات لرميهــا وإمســاكها، وكذلــك وضــع أهــداف لتلــك الكــرات )علــى ســبيل المثــال: شــبكة 

كــرة ســلة أو مرمــى كــرة قــدم(.

بالمقــص،  	 والقطــع  األوراق،  تخريــم  )مثــل:  اليــد  تقــوي عضــالت  التــي  األنشــطة  تقديــم 
ذلــك(. إلــى  ومــا  بالصلصــال،...  واللعــب 

)معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر 3-6 سنوات ، 2015(.

الممارسة الرابعة

المنهــج  )إطــار  المســتمر.   والتعلــم  المهنــي  التطــور  علــى  المهنيــات  المعلمــات  حــرص 
 .)40-39  ،2018 ســنوات،  الميــالد-6  مــن  لألطفــال  الوطنــي 

مصادر المعلمة

ــة  ــة لألطفــال فــي مرحل ــة البدني ــة بضــرورة أن يتضمــن برنامــج التنمي ــة البدني  يوصــي مجــال التربي
الروضــة )مــن عمــر 4 -6 ســنوات( عــدًدا مــن مفاهيــم الحركــة األساســية. وتعتبــر مفاهيــم الحركــة 
المكــّون المعرفــي لمنهــج التربيــة البدنيــة. وتشــمل هــذه المفاهيــم: الوعــي بالمســاحة، والوعــي 
بالجســم، والوعــي بالجهــد. فيمــا يلــي قائمــة بمفاهيــم الحركــة والتــي تســاعدك فــي عمليــة 

ــك. التخطيــط لدمجهــا مــع اإلرشــادات الخاصــة ب

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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إرشادات للمعلمة 

يحتــاج األطفــال غالًبــا إلــى توجيــه المعلمــة لتطويــر الوعــي المكانــي. يشــمل الوعــي المكانــي 
اآلتيــة: المكونــات 

المســتويات: تشــير إلــى موضــع جســم أو جــزء مــن الجســم فــي الفضــاء المحيــط )علــى ســبيل  	
المثــال: مرتفــع، متوســط     ، ومنخفــض(.

االتجاهات: تتضمن مفاهيم مثل: أعلى/ أسفل، لألمام / للخلف، بجانب، يسار / يمين(. 	

المســارات: مســتقيمة أو منحنيــة أو دائريــة ومتعرجــة )مســار بــه سلســلة مــن المنعطفــات  	
أو الزوايــا القصيــرة والحــادة(.

أيًضــا للمجــاالت األخــرى؛ نظــًرا ألن  البدنيــة ولكــن  الوعــي المكانــي مهــم ليــس فقــط للتربيــة 
ــر الفضــاء المحيــط بهــم، فإنهــن  المعلمــات يســاعدن األطفــال فــي استكشــاف طــرق التنقــل عب
)الفيزيــاء( والدراســات  )الهندســة( والعلــوم  الرياضيــات األساســية  ببنــاء مهــارات  يقمــن  بذلــك 

االجتماعيــة )الجغرافيــا(. فيمــا يلــي بعــض االســتراتيجيات لبنــاء الوعــي المكانــي.

أدوات المعلمة 

استراتيجيات التدريس لبناء الوعي المكاني:

اقتــراح طــرق لألطفــال لوضــع أجــزاء مــن الجســم علــى مســتويات مختلفــة - "تجــّول فــي  	
منطقــة اللعــب مــع رفــع أنفــك فــي الهــواء قــدر اإلمــكان." أو "فكــر فــي طريقــة للتحــرك مــع 

انخفــاض مرفقيــك".

اختــراع أنشــطة لألطفــال تمّكنهــم مــن تحريــك أجســادهم أو أشــياءهم فــي اتجاهــات مختلفــة  	
أو علــى طــول مســارات مختلفــة )مثــل: الزحــف عبــر الغرفــة لألمــام والخلــف، والطلــب مــن 

األطفــال أن يقترحــوا طرًقــا للتحــرك لألمــام وللخلــف، ألعلــى وألســفل، بشــكل جانبــي.

إنشــاء مســارات دائريــة أو مســتقيمة أو متعرجــة باســتخدام الطباشــير والشــريط واألقمــاع  	
المروريــة والمكعبــات الكبيــرة... ومــا إلــى ذلــك. طــرق لألطفــال للتحرك داخل هذه المســارات 

وخارجهــا وحولهــا، مــع اتبــاع أفــكار األطفــال.

االتجــاه،  	 فــي  تغييــرات  يتضمــن  الــذي  بالشــكل  عقبــات  علــى  تحتــوي  مســارات  إنشــاء 
يتــم  المســارات  هــذه  وإلنشــاء  المســارات.  مــن  مختلفــة  وأنــواع  مختلفــة،  ومســتويات 
اســتخدام مــواد )مثــل: المكعبــات الكبيــرة والســجاد المربع والكراســي والطــاوالت وعالمات 
الشــريط علــى األرض. وفــي أثنــاء التواجــد فــي الخــارج، يمكــن دمــج المــواد الطبيعيــة إلنشــاء 

هــذه المســارات. وتشــجيع األطفــال علــى إنشــاء مســارات عقبــات خاصــة بهــم.

العمــل علــى إدراج المســارات وطــرق التحــرك علــى طولهــا فــي الروتيــن اليومــي، ويتــم إدراج  	
هــذه المســارات فــي أثنــاء االنتقــال إلــى الغــداء أو القيــام بالتنظيــف ومــا إلــى ذلــك. واقتــراح 

طــرق للتحــرك وتشــجيع األطفــال علــى خلــق طرقهــم الخاصــة.

اســتخدام المواقــف التــي تحــدث بشــكل طبيعــي؛ للمســاعدة فــي تطويــر المفــردات اللغويــة  	

ت 
شادا

إر
للمعلمــة

ت 
أدوا

المعلمة
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التــي تصــف المســتوى واالتجاهــات فــي أثنــاء تحــرك األطفــال فــي الغرفــة واللعــب فــي 
الهــواء الطلــق. وتشــجيع األطفــال علــى اســتخدام المفــردات اللغويــة لوصــف أفعالهــم.

 )Epstein 2014(

 

 لحظة تأمل

فّكري في األنشطة البدنية التي شاركِت فيها عندما كنِت طفلة؟ 	

فكــري فــي مســتوى نشــاطك كطفلــة واآلن، هــل كنــِت تتمتعيــن بحيويــة ونشــاٍط  	
دائميــن؟ وهــل كنــِت أكثــر ســعادة عندمــا تمارســين نشــاًطا أقــل؟

مــا مــدى أهميــة الحفــاظ علــى برنامــج التماريــن البدنيــة الخــاص بــك فــي حياتــك  	
اليوميــة؟

كيــف تصفيــن الطــرق التــي تقوميــن فيهــا ببيــان العــادات الصحيــة الجيــدة وعــادات  	
ممارســة الرياضــة فــي صفــك؟
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