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 " األمعيد  "

 

 

تعرف  كلمة تحمل كتلة ال حدود لها من معانً الحب والحنان والعطف، كلمة ال األم

 حدود الحرمان، ال نمل جمٌعا من تكرارها، بل تزداد كل ٌوم ارتقاء وسمو ورفعة

 .وتظل سرا غامضا ٌكتنز دفء الحٌاة بأكملها

والسفر، وتظل هً  تستهوٌه نفسه للبحر المرفأ الذي ٌشتاقه جمٌع من األمتظل 

على كل من حولها تخفً أمورا  مجموعة من مشاعر الخوف والقلق والتوتر الدائم

 وأسرتها أطفالهاتجد سعادة  كثٌرة تقلقها، وتؤثر غٌرها على كل ما تحتاجه وتتمناه كً

 .واقع تعٌشه ال تبحث عنه

رق شفاه الجمٌع عن هذه األم وعن هذه الكلمة التً ال تفا ٌظل الكالم ناقص مهما اكتمل

ألجلها فن التعبٌر ألنه ٌنتهً عندما نبدأ بوصفها لكننا نجٌد  وحروف تالزمنا قد ال نجٌد

 .التً كانت بالنسبة لكل األبناء "األرض المعطاء لغة االنحناء لتقبٌل
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 العائلةفعالية 

 

 األهداف:

 

انفزد داخم انعائهح. اَتًاءتٕضٍح يصطهح    

صقم انٌٕٓح انشخصٍح نهطانة.دٔر انعائهح ت   

 ٔظٍفح انعائهح تُقم انعاداخ ٔانتقانٍذ ٔانتزاث نألخٍال انقاديح. 

 

  مواد مساعدة:

 تزٌستٕل -

 تهٍستهٍُا \يعدَٕح تأنٕاٌ يختهفح  -

 أٔراق يهَٕح -

 يقصاخ -

 أنٕاٌ، أقالو تٕش -

 

 سير الفعالية

 

 المرحلة األولى- فردي

 

أشخاص. 5ٌقسى انطالب إنى يدًٕعاخ صغٍزج يكَٕح يٍ   

 تٕسع نكم يدًٕعح ٔرقح تزٌستٕل كثٍزج، يعدَٕح، أٔراق يهَٕح، أقالو تٕش، أنٕاٌ.

ٌزسى شكالً ًٌثم انعائهح. \ٌطهة انًزتً يٍ كم فزد أٌ ٌصًى  

رسى ريش يعٍٍ ًٌثم انعائهح حسة رأي انطانة. أٔيًكٍ تصًٍى   

 تُفذ ْذِ انًزحهح تشكم فزدي.

 

 المرحلة الثانية- مجموعات:

 

زد ٌعزض َتاج عًهّ أياو انًدًٕعح.كم ف  

.ٔيٍ ثى ٌتى انُقاش تٍٍ أفزاد انًدًٕعح حٕل كم عًم  
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 األمفعالية قراءة قصه عن 

 

:األهداف  

 توضٌح العالقة بٌن الطالب وأمه. .1

 تقوٌة العالقة مع األم بطرٌقة إبداعٌة. .2

 

 سير الفعالية:

ٌتذكر  أنلب تطلب معلمة الدمج  من كل طا\تجلس المجموعة بشكل دائر .1

 مضحك(. أوحادثة وٌسردها أمام المجموعة )حدث مفرح، محزن 

بعد االنتهاء من سرد القصص تطلب معلمة الدمج من الطالب أن ٌفكروا  .2

 إلىبشًء كانت األم ترغب فً الحصول علٌه، ٌمكن توجٌه المجموعة 

س فقط كإنسان له أهمٌته ومركزه فً المجتمع ولٌ باألماحتٌاجات خاصة 

وجود بعض الحاالت التً النعرف فٌها ما  إلىعلٌه، ٌمكن توجٌه المجموعة 

 هً 

احتٌاجات األم كأم. نقترح التحدث مع المجموعة عن وجود بعض الحاالت  .3

 التً ال نعرف فٌها ما هً احتٌاجات األم.

 أمه. إلىٌقوم كل طالب بكتابة رسالة  .4

الستخالص عبرة شخصٌة. دور المربً هو مساعدة المترددٌن فً الكتابة  

 إقتراحات أخرى:

 تحضٌر بطاقة معاٌدة. .1

 تحضٌر طالب لبرنامج احتفالً خاص. .2
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 إالملعيد  أساورفعالية 
 

 

  جيل المشتركين:

 سنوات 5-3من 

 فً مجموعات صغٌرة حتى خمس أوالد.

 

 المواد المطلوبة:

 األسوارة. إلغالقخٌط مصٌص، خرز ملون صغٌر، حلقات 

 

 الفعالية: الهدف من

  عٌة على ٌد الطفل.بداهدٌة إتحضٌر  .1

  تطوٌر التركٌز والمجال الخٌالً عند الطفل. .2

  المجال الحسً حركً عند األطفال. تطوٌر وتمرٌن .3

 

 سير الفعالية:

سم، وتربط طرفه األول بحلقة  22تعطً المربٌة كل طفل خٌط مصٌص بطول 

 .األسوار إلغالق

 .الدمج ةبمساعدة معلم بتحضٌرهوذج معطاة قام كل طفل ٌعمل عل شك خرز بحسب نم

بربط طرف الخٌط اآلخر بحلقة أخرى معلمة الدمج بعد انتهائه من الفعالٌة تقوم 

 من طرفٌها. األسواروتوصل 

 هكذا ٌحصل الطفل على ناتج لعمله وٌقدمه هدٌة ألمه بمناسبة عٌد األم.

 -:معاٌدة ةفعالٌة بطاق
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 6-1من -المشتركٌن:

 الدهان أوكرٌب,فرشاه للتلوٌن  أوبازل  -:األدوات

 :الفعالٌةسٌر 

كرٌب,وثم على الطالب  أوتعطً معلمة الدمج لكل طالب من البازل 

 لون ٌحبه وبعد ذلك ٌقوم الطالب بصنع شكل قلب . بأيتلوٌنها 

 

 

 

 -يعهًح انذيح: إعذاد

 سٍٓز خطٍة
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