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 الوجه أعضاءملعرفة  وأنشطة فعاليات

 

 : اهلدف العام
 اٌٛخٗ. أػنبء٠زؼشف اٌطفً ػٍٝ  أْ*

 : اخلاصة األهداف
 .ثبإلؽبسح أٚ ثبٌزغ١ّخ، ٚخٙٗ  أػنبء١ّ٠ض اٌطفً  أْ*

 .اٌّخزٍفخٚخٙٗ  ألػنبءاٌّىبْ اٌقس١ر  ئ٠ٌٝؾ١ش اٌطفً  أْ*

 زٌٛٗ.ِٓ  ا٢خش٠ٓٚخٙٗ ػٍٝ ٚخٖٛ  ثأػنبء٠ؼُّ اٌطفً ِؼشفزٗ  أْ*

 ٚخٙٗ ِٓ خالي اٌقٛس ٚاٌٛعبئً. ثأػنبء٠ؼُّ اٌطفً ِؼشفزٗ  أْ*

 ؽىً وً ػنٛ ِٓ أػنبء اٌٛخٗ.٠ذسن اٌطفً ١ّ٠ٚض  أْ*

 

 الفعاليات

 : وجهي أعضاءفعالية اكتشف  -1
 .اٌّخزٍفخٚخٙٗ  ألػنبء٠ؾ١ش اٌطفً  أْ*: اٌٙذف

 ٍٗ ٌٍّسٟ(.ٌٛذ)لبث ألالَ ، ِدزٍٕٗ ٌٛخٗ وً هبٌت خفٛس فٛرٛغشاف١ ، *ِشآح: األدٚاد

 

 : اٌفؼب١ٌخ

 ئٌٝ األعًٙرىْٛ ِٓ  ٚاٌجذا٠خ ، فٟ اٌٛخٗ خِخزٍف أػنبءػٓ ٚخٛد  األهفبيثزؼ١ٍُ  اٌّؼٍّخ رجذأ

١ٍ٠ٚٗ  األٔفاٌؼ١ٕ١ٓ ِٚٓ ثُ اٌفُ ٚثؼذ٘ب  ئٌٝػبدح ٚفٟ اٌزط٠ٛش اٌطج١ؼٟ ٠ؾ١ش اٌطفً  .األفؼت

 .ٌألهفبي خٕغجبٌ٘زا اٌزطٛس ث عئرجبٚاٌشِٛػ. ٌزٌه ِٓ اٌّسجز اٌسٛاخت  ، ٓاٌزل ، اٌخذ ، اإلر١ٔٓ

لذ رٚد  فًاٌط أْ رزأوذز١ث  األخشاٌؼنٛ  ئٌٝػٓ ػنٛ ٚرٕزمً  اٌّؼٍّخففٟ وً ِشزٍٗ رؾشذ  -2

 .األٚي١ِٚض اٌؼنٛ 
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 خاٌطش٠مػٍٝ ػنٛ ٚازذ ٚ ٘ٛ اٌؼ١ٕ١ٓ ٠ٚزُ رطج١ك ٘زٖ  اٌفؼب١ٌخهش٠مخ ػًّ  ئٌٕٝ٘ب عٕزطشق  -3

  اٌٛخٗ. أػنبءػٍٝ ثبلٟ 

٠ٚغّل ػ١ٕ١ٗ  األِش٠فُٙ ٘زا  األهفبيفىث١ش ِٓ  ، ٠غّل ػ١ٕ١ٗ أِْٓ وً هفً  اٌّؼٍّخرطٍت -4

 ِٓ خالٌٗ.

ٚرسبٚي  ، ثبردبٖ ػ١ٕٗ ثافجؼ٠ٗؾ١ش  أِْٓ وً هفً  اٌّؼٍّخثؼذ٘ب رطٍت  -5

 ثبردبٖ اٌّٛمغ اٌقس١ر. اٌزأؽ١شفٟ  األهفبيرغبػذ  أْ اٌّؼٍّخ

ثّفشدٖ ١ٌشٜ  ٠أرٟ أْت ِٓ وً هبٌ اٌّؼٍّخرطٍت  اٌثبثزخ حاٌّشآِٓ خالي  -6

 .أخشِٜشٖ  ئ١ٌٙب٠ٚشٜ ػ١ٕٗ ٠ٚؾ١ش  حاٌّشآٚخٙٗ فٟ 

ٕ٘بن  ئْ ئٌٝرٕجٗ اٌطفً  أْ اٌّؼٍّخرسبٚي  اٌضٚخ١خ األػنبءفٟ زبٌخ  -7

اؽش  ئرْ ، ِٓ ػ١ٓ ِٓ خالي عإاي )ً٘ ٠ٛخذ ٌىً ػ١ٓ ٚازذٖ فمو؟( أوثش

 ٚ٘ىزا ِغ وً هفً. اٌثب١ٔخٚأسٟٔ اٌؼ١ٓ 

  ٠أخز أْرطٍت ِٓ وً هفً   أْ اٌّؼٍّخػٍٝ  حاٌّشآ ػٕذ االٔزٙبء ِٓ -8

 أْ اٌّؼٍّخٚػٍٝ  ، زٛي اٌؼ١ٕ١ٓ دائشحاٌّدٍزٕٗ ٠ٚنغ  اٌفٛرٛغشاف١خفٛسرٗ 

 اٌّؼٍّخرنغ ٌٗ  اٌّّٙخٚاٌطبٌت اٌزٞ ٠ٕدر فٟ  ، فٟ اٌّىبْ اٌّالئُ اٌؼالِخفٟ ٚمغ  األهفبيرغبػذ 

 هجؼٗ خ١ٍّٗ ثدٛاس اٌؼ١ٕ١ٓ االث١ٕٓ.

 : ف وجه صديقيفعالية  اعر -2
 ٚثؾىً ِسغٛط. ا٢خش٠ٓٚخٗ  ئٌٝاٌٛخٗ ِٓ ٚخٙٗ  أػنبءِٛمغ  ٠ؼُّ اٌطفً أْ*: اٌٙذف

 .ِشآح، هجغ: األدٚاد

 : اٌفؼب١ٌخ

  ثبٌّشآح٠ٚشاُ٘  ثأفجؼٗ ئ١ٌُٙرشاخغ  ِؼٍِٛبد اٌطفً ػٓ ِٛمغ ػ١ٕ١ٗ ثبْ ٠ؾ١ش  أْ اٌّؼٍّخ*ػٍٝ 

  ِٚٓ ثُ رغ١ّخ اٌؼ١١ٕ١ٓ.

 وً هف١ٍٓ ٠ؼٍّْٛ ع٠ٛب. ،اجأصٚ ئٌٝاٌقف  اٌّؼٍّخ*رمغُ 

ص١ٍِٗ  ألػ١ٓاٌّٛمغ اٌقس١ر  ئٌٝ ٠ؾ١ش أْ األٚي*رطٍت ِٓ اٌطفً 

 .اٌثبٟٔ

 ثاٌقبق)ثّغبػذح اٌّؼٍّخ( األٚي٠ٚمَٛ  ،اٌؼ١١ٕ١ٓ ئغّبكِٓ اٌطفً اٌثبٟٔ  األٚي*٠طٍت اٌطفً 

 األٚيٚ٘ىزا ٠فؼً اٌطفً اٌثبٟٔ ِغ ، هجؼٗ ػٍٝ اٌدفٓ اٌؼٍٛٞ ٌض١ٍِٗ
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ِغ ٘زٖ اٌطجغ رؼطٟ ، ٚرفز١ر اٌؼ١ٕ١ٓ ثاغّبك اٌّشآح أِبَ أٔفغُٙثّؾب٘ذح  هفبياأل*ثؼذ٘ب ٠مَٛ 

 .ٌألهفبيِٕظشا ِنسىب 

 األػنبءرؼ١ذ اٌفؼب١ٌخ ثد١ّغ  أْػٍٝ اٌّؼٍّخ  األػنبءػٍٝ خ١ّغ  األهفبيثؼذ رؼشف : *ِالزظٗ

 اٌٛخٗ ع٠ٛب.

 

 .أكثر أعضاءمن جيمع  فعالية -3
 .ِسغٛعخِٓ خالي فٛس ؽجٗ  ّخزٍفخاٌاٌٛخٗ  أػنبء١ّ٠ض اٌطفً  أْ: *اٌٙذف

وً خبٔٗ رٛمغ  اػٍٟفٟ ، اٌقف أهفبيخبٔبد فغ١شٖ ثؼذد  ئٌٝ*لطؼخ ِٛو١ذ ِمغّٗ : األدٚاد

 .األػنبءاٌقف ززٝ ٠دّغ ف١ٙب ف١ٙب اوجش ػذد ِٓ  أهفبي ألزذفٛسح فغ١شح 

ػذد  أٚ، اٌخٍف١خ*فٕذٚق ٠سزٛٞ ػٍٝ ػذد وج١ش ِٓ ػنٛ ٚازذ ِثً اٌؼ١ْٛ ِدٍزٕٗ ِغ عىٛرؼ فٟ 

 ِٓ ػنٛ أوثشاٌٛخٗ فٟ زبٌخ رز٠ٚذ  أػنبءوج١ش ِٓ خ١ّغ 

ِٓ ػنٛ ز١ٓ االٔزٙبء ِٓ  أوثش أٚرفؼً ٘زٖ اٌفؼب١ٌخ ٌزز٠ٚذ ػنٛ ٚازذ  أ٠ّْىٓ ٌٍّؼٍّخ : ِالزظٗ

ِشد ػ١ٍٗ ثبٌفؼب١ٌبد  اٌزٞثزز٠ٚذ ػنٛ ٚازذ ٚ٘ٛ اٌؼنٛ  رجذأ أ٠ْٚغزسغٓ ، اٌٛخٗ أػنبء

 .اٌغبثمخ  ٚززٝ رنّٓ اٌزغٍغً اٌقس١ر

 : اٌفؼب١ٌخ

 األهفبي٠ٚمف  ، األهفبي٠ٚمف ، األهفبي ثزٕبٚي*رؼٍك اٌّؼٍّخ لطؼخ اٌّٛو١ذ ػٍٝ اٌسبئو ٚرىْٛ 

ٚوً هفً  ٠شِٟ اٌّىؼت : ا١ٌَٛ عٛف ٔخزبس اٌؼ١ٓ ِثال إٔٔب ثبٌجذا٠خ رٛمر اٌّؼٍّخ  ، ثؾىً دائشٞ

فبٌطفً اٌزٞ  سِٝ  ، وبْ اٌغطر اٌؼٍٛٞ ػ١ٍٗ ػ١ٓ فارا األسكػٍٝ 

٠ٍٚقمٙب فٟ خبٔزٗ  ػ١ٓ ِٓ اٌقٕذٚق( ٠أخز) ػ١ٓ اٌّىؼت ٠ىغت

غ١ش اٌؼ١ٓ ٠ٕزمً  أخشوبْ اٌغطر اٌؼٍٛٞ ػنٛ  أراٚ٘ىزا..........

١ٌشِٟ اٌّىؼت ٚ٘ىزا........ٚثؾىً عش٠غ ٠سفض  أخشهفً  ئٌٝاٌذٚس 

اٌّؼٍّخ ػذد اٌؼ١ْٛ فٟ وً خبٔٗ فٟ إٌٙب٠خ ردّغ  ، ػٍٝ إٌّبفغخ

  ٚاٌسبئض ػٍٝ اوجش ػذد ٘ٛ اٌفبئض.

 األػنبءاٌٛخٗ ػٍٝ اٌّؼٍّخ رد١ّغ  أػنبءفٟ زبٌخ ِشاخؼخ خ١ّغ -2

)داخً  األػنبءثزمغ١ُ ثطبلبد  األهفبيازذ  أٚٚرمَٛ اٌّؼٍّخ ، خ١ّؼٙب اٌزٟ اعزخذِذ فٟ اٌقٕذٚق

  األهفبياٌقٕذٚق(ثبٌزغبٚٞ ث١ٓ 
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وً هفً خبء اٌغطر اٌؼٍٛٞ ثقٛسح أف ِثال ٠مَٛ  ٚئراثشِٟ اٌّىؼت  األهفبيثؼذ٘ب ٠مَٛ ازذ  -3

اٌزٟ ثسٛصرٗ ػٍٝ ٌٛزخ اٌّٛو١ذ فٟ خبٔزٗ اٌخبفخ ٚ٘ىزا ثزٕبٚة  األٔٛفثٍقك خ١ّغ فٛس 

 فٟ سِٟ اٌّىؼت  األهفبي

فٟ خبٔزٗ ٚاٌسبئض  األػنبءرمَٛ اٌّؼٍّخ ثّغبػذح وً هفً فٟ ػذ  األػنبءػٕذ االٔزٙبء ِٓ خ١ّغ -4

 ػٍٝ اوجش ػذد ٠ىْٛ ٘ٛ اٌفبئض.

 

 : فعالية جتميع الىجه -4
 : اٌٙذف

 اٌٛخٗ فٟ ِىبٔٙب إٌّبعت. أػنبء٠ٛصع اٌطفً  أْ*

 : األدٚاد

 فّغ.، ِٕفقٍخ ٌٍٛخٗ وشر١ٔٛخ أػنبء، فسْٛ ٚسل١خ*

 : اٌفؼب١ٌخ

 أػنبءٌٍفؼب١ٌخ ػٍٝ اٌطبٌٚخ ثؾىً ِٕظُ وً ِدّٛػخ   خاٌالصِ األدٚادرؼشك اٌّؼٍّخ -1

 ٌألهفبيٌفؼب١ٌخ رؾشذ اٌّؼٍّخ ٌٛزذ٘ب)اٌطبٌٚخ ِالئّخ ٌشؤ٠خ ِب ػ١ٍٙب ثبٌٕغجخ ٌٍطفً (فٟ ٘زٖ ا

 ٠ٚأخزاٌطبٌٚخ  ئٌٝ ٠أرٟ أْف١طٍت ِٓ وً هفً ػٍٝ زذٖ ، ثبْ وً ٚازذ عٛف ٠مَٛ ثزد١ّغ اٌٛخٗ

رؼطٟ  أْاٌؼذد إٌّبعت ِٓ اٌؼ١ْٛ )ِٓ اٌُّٙ  ٠أخز أْ، )فسٓ ٚسلٟ(أػنبءٚخٗ ثذْٚ 

قس١ر ِٓ خالي ٠ٚغبػذٖ ػٍٝ االعزٕزبج اٌ  اإلخبثخ٠ؼطٛا ُ٘  أْ ٌألهفبياٌّؼٍّخ اٌفشفخ 

 وبْ ٕ٘بن زبخٗ ٌٙب(ٚ٘ىزا.......... ئرا اٌّشآحٚخٗ اٌطفً ٔفغٗ ِٚٓ خالي  ئٌٝاٌٍدٛء 

٠ٚمَٛ ثزٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌقسٓ  أخشٜاٌٛخٗ ِشح  أػنبء٠سقً ػٍٝ خ١ّغ  أ٠ّْىٓ ٌٍطفً -2

 اٌٛسلٟ.

ٚمؼٗ  ئ٠ٌٝمَٛ اٌطفً ثبخز١بس ػنٛ ٚازذ فٟ وً ِشح ٠ٚؾ١ش  أ٠ّْٚىٓ -3

ٚرٌه زغت ِب  ، فٟ اٌّىبْ إٌّبعت ٚاٌّالئُ ثاٌقبلٗمَٛ اٌقس١ر ِٚٓ ثُ ٠

 اٌطفً ٚزبخزٗ ٌٍّغبػذح. أداء٠ىْٛ ِغزٜٛ 
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 : فعالية النظارة -5
 اٌٛخٗ اٌالصِخ ٌٛمغ إٌظبسح. أػنبء٠زؼشف اٌطفً ػٍٝ  أْ: اٌٙذف

 ٌىً هفً.6راد ٚثش ػذد  ِؼذ١ٔخ أعالن: األدٚاد

 : اٌفؼب١ٌخ

ِٓ  أ٠ٚؼشفْٛ ؽىً ٚاعُ إٌظبسح ِٓ خالي اٌج١ئخ اٌّس١طخ  ياألهفب أْاٌّؼٍّخ  رزأوذثبٌجذا٠خ -1

  ، خالي ػشك فٛس ِخزٍفخ ٌٍٕظبساد

اعزفغبس ػٓ  أعئٍخِٓ خالي  أِٚٚٓ خالي ؽشذ اٌّؼٍّخ  األهفبي٠ؼشف  أْوزٌه ِٓ اٌُّٙ -2

 ٔنغ إٌظبسح؟ ٚأ٠ٓعجت ٌجظ إٌظبسح 

ازذ دائشح)رشؽذُ٘ فٟ ػًّ عٍى١١ٓ ١ٌقٕؼٛا ِٓ وً ٚ ٠أخز أْرطٍت اٌّؼٍّخ ِٓ وً هفً -3

 رٌه(

٠نغ اٌذائشر١ٓ ػٍٝ اٌؼ١ْٛ  ٚرمٛي ٘زا ال ٠ىفٟ الْ اٌذٚائش  آْرطٍت اٌّؼٍّخ ِٓ وً هفً  -4

ٌزد١ّغ اٌذائشر١ٓ ثٛاعطخ عٍه  األهفبي.رشؽذ اٌّؼٍّخ ، ّٔغىُٙ ثجغل أْرشوٕبُ٘ ٠دت  أراعزمغ 

، ٌؼًّ ٠ذ إٌظبسح أخشجذ عٍه ِٓ اٌذائشح ٠ث األخشػٍٝ اٌطشف ، األٔفثج١ذ ػٍٝ فغ١ش ٌٍز أخش

 .األر١ٔٓٚٔسٕٟ هشف اٌغٍه ١ٌٍزف زٛي 

 

 

 : األقنعةفعالية صناعة  -6
 .ِخزٍفخ ألٕؼخٚخٙٗ ِٓ خالي   أػنبء٠زؼشف اٌطفً ػٍٝ  أْ: اٌٙذف

 اٌؼًّ.  أٚساق، ٌٍٛسق وبثغخ ، ِغ١و ِطبهٟ، ر٠ٍٛٓ ألالَ، ِمـ: األدٚاد
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 : اٌفؼب١ٌخ

، األهفبيؽىً ِؼ١ٓ ٌد١ّغ  األهفبيصع اٌّؼٍّخ ػٍٝ اٌىٍت(رٛ، األعذ، )اٌذة ألٕؼخػذح  بن ٕ٘-1

 اٌمٕبع  اٌزٞ ٠سجٗ ١ٌنؼٗ ػٍٝ ٚخٙٗ . ٠ٚخزبس

 اٌّالئّخ اٌزٟ ٠خزبس٘ب. ثبألٌٛا٠ْمَٛ اٌطفً ثز٠ٍٛٓ اٌمٕبع  -2

 ثؼذ٘ب ٠مَٛ ثزثج١ذ اٌّغ١طٗ ِٓ وال االردب١٘ٓ زغت اٌؼالِخ ػٍٝ هشفٟ اٌمٕبع.-3

، ٚخٗ اٌطفً ٚخبفخ اٌؼ١ٕ١ٓ أػنبء ٚئظٙبس ئثشاصرشوض اٌّؼٍّخ ػٕذ ٚمغ اٌمٕبع ػٍٝ -4

 .إلثشاص٘باٌفُ ٚرٌه ِٓ ػًّ فزسبد خبفخ فٟ اٌمٕبع ، األٔف

 

 

 

 

 

 

 : الناقصة يف الىجه األعضاءفعالية  -7
 : اٌٙذف

 اٌؼنٛ إٌبلـ فٟ اٌٛخٗ. ئٌٝ ثبإلؽبسح أ١ّ٠ٚض اٌطفً ثبٌزغ١ّخ  أْ-1

 ٠شعُ اٌطفً ؽىً ِؾبثٗ ٌٍؼنٛ إٌبلـ فٟ اٌٛخٗ أْ-2

 : ٚاداألد

 .ػًّ أٚساق، ر٠ٍٛٓ ِخزٍفخ ألالَ أٚسفبؿ  ألالَ

 : اٌفؼب١ٌخ

 : اٌؼًّ فٟ ٘زٖ اٌفؼب١ٌخ ٟ٘ ثّغز١٠ٛٓ أٚساق-1

 وً ٚخٗ ٠ٕمقٗ ػنٛ ٚازذ.: األٚياٌّغزٜٛ 

 ِٓ ػنٛ. أوثشوً ٚخٗ ٠ٕمقٗ : اٌّغزٛٞ اٌثبٟٔ

 ٌّغزٜٛ اٌطفً إٌّبعجخػٍٝ اٌّؼٍّخ اخز١بس ِغزٛٞ ٚسلخ اٌؼًّ -2
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ِثبي رٌه ، اٌٛخٗ إلؽىبياٌّؾبثٗ  األؽىبي٠زؼشف اٌطفً ػٍٝ  أْ اٌفؼب١ٌخٖ ِٓ اٌُّٙ غٟ ٘ز-3

خو ِغزم١ُ...................اٌخ ٚرٌه ٌّغبػذح اٌطفً فٟ ػ١ٍّخ سعُ  األٔف، اٌؼ١ٓ رؾجٗ اٌذائشح

 األػنبء

 : الىجه أعضاء أمساءفعالية قص والصق  -8
 قش٠ب.ث اٌّىزٛثخاٌٛخٗ  أعّبء٠زؼشف اٌطفً ػٍٝ فٛسح  أْ: اٌٙذف

 اٌٛخٗ(. أػنبء أعّبءٚسلخ اٌؼًّ)لـ ٚاٌقك ، فّغ، ِمـ: األدٚاد

 : اٌفؼب١ٌخ

 األعّبءاٌٛخٗ ِٚسبٌٚخ ِالئّزٙب ِغ  أػنبء أعّبءفٟ اٌزؼشف ػٍٝ  األهفبيرغبػذ اٌّؼٍّخ -1

 اٌّٛخٛدح فٟ صا٠ٚخ اٌقف

 اٌّٛخٛدح  فٟ صا٠ٚخ اٌقف األعّبءِٚٓ ثُ ِالئّزٙب ِغ -2

 ػٍٝ ٚسلخ اٌؼًّ عّبءاألِٚٓ ثُ ِالئّزٗ ِغ -3

فٟ ِىبٔٗ اٌّالئُ ثدٛاس ئٌقبلٗ ٠مَٛ اٌطفً ثمـ اٌّشثغ اٌزٞ ٠سزٛٞ ػٍٝ االعُ ِٚٓ ثُ -4

 اٌؼنٛ اٌّطٍٛة ٚاٌقس١ر.

 

 : خِالزظ

.ٚػٍٝ اٌّؼٍّخ  ٌألهفبيثقش٠ب  اٌّخزٍفخاٌٛخٗ  أعّبءِالئّخ ٌزز٠ٚذ ؽىً  ٘زٖ اٌفؼب١ٌخ رىْٛ

 ِالئّخ ٌٍٙذف. األهفبيخ وبٔذ ِدّٛػ أرا س ٘زٖ اٌفؼب١ٌخ  ساخز١ب

 أعّبء ٠ٚزؼشف ػٍٝ ٠ىؾف اٌطفً أْاٌٛخٗ  أػنبءفزشح رؼٍُ  ثؾىً دائُ ٚخالي اٌّفنًِٓ 

 اٌؼًّ اٌّخزٍفخ. ٚأٚساقاٌقف١خ  اٌضٚا٠بٚخبفخ فٟ  اٌّىزٛثخ األػنبء

 

 

 :ِؼٍّخ اٌذِح دذااػ

 ع١ٙش خط١ت


