
 

 القصة يف حياة الطفل

واالنعطاف والتوقف والتفكير والتأمل والتشويق  القصة عمل فني يمنح الطفل الشعور بالمتعة والبيجة ويجذبو الى االستماع
ثارة الخيال   . عمميا أو رياضيا أو ترويحيا وقد يشمل ىذه األغراض كميا أو بعضيا ويتضمن غرض دينيا أو ،وا 

 

 القصة أهمية

 . االضزّزبع ٚاٌزر٠ٚخ ػٓ إٌفص

 . األطفبي ر١ّٕخ اٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ ٚررض١خٙب ٌذٜ

 .رؼس٠س االرجب٘بد اإل٠جبث١خ ٔذٛ اٌم١ُ اإلٔطب١ٔخ األط١ٍخ

 . األطفبي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّفب١ُ٘ ) اٌذ١ٕ٠خ ٚ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌر٠بض١خ ٚ اٌٍغ٠ٛخ ٚ االجزّبػ١خ ( ٌذٜ رثج١ذ

 . ر١ّٕخ لذرح اٌطفً ػٍٝ اٌزؼج١ر

 . فًإثراء اٌذظ١ٍخ اٌٍغ٠ٛخ ٌذٜ اٌط

 اإلٔطبٟٔ ز٠بدح خجرح اٌطفً ػٓ اٌطج١ؼخ ٚاٌؼبٌُ اٌخبرجٟ ِٚطبػذرٗ ػٍٝ فُٙ اٌطٍٛن

 . إثبرح اٌخ١بي ٚرفى١رٖ ٚر١ّٕخ دت االضزطالع ٌذٜ اٌطفً

 . اإلثذاع ٚاالثزىبر ٌذٜ اٌطفً ر١ّٕخ

 . ر١ّٕخ اٌز١١ّس اٌطّؼٟ ٚاٌجظرٞ ٌذٜ اٌطفً

 . ر١ّٕخ ا١ًٌّ اٌٝ اٌمراءح ٚاٌىزبثخ

 . ٚإضفبء جٛ ػبئٍٟ ٚأٌفخ ث١ٓ اٌّؼٍّخ ٚاٌطفً ر اٌطفً ثبألِٓ ٚاٌطّأ١ٕٔخرؼس٠س شؼٛ

 اٌزذ١ًٍ ... أٌخ ،اٌّمبرٔخ  ،اٌزطٍطً  ،االٔزجبٖ  : رط٠ٛر ثؼض اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ ِثً

  القصة اخلطوات األساسية لدراسة

 . دذاس ج١ذا ٚرذذ٠ذ اٌٙذف ِٓ اٌمظخٚرفُٙ األ لراءح اٌمظخ ػذح ِراد ٌٍزؼرف ػٍٝ ِٛالغ اٌجبرث١خ ف١ٙب ِٚٛاطٓ اٌجّبي

خظبئض اٌشخظ١بد اٌرئ١ط١خ ِٚذبٌٚخ رمّض اٌشخظ١بد ِٓ فرح أٚ  ،ِشب٘ذ٘ب  ، ِؼرفخ شخظ١برٙب ،رفُٙ اٌمظخ ج١ذا 

  دسْ

 . اٌّطزغرق فٟ اٌرٚا٠خ اٌزذر٠ت ػٍٝ اٌرٚا٠خ ثظٛد ػبي ِغ إٌفص أٚ ِغ األطذلبء ػذح ِراد ٌزذذ٠ذ اٌسِٓ

ِٚالدظخ ثٕبء اٌجًّ ٚاٌّمبطغ ٚاٌزؼج١راد اٌّخزٍفخ فٟ ٔجرح  دح ضّبػٗ ٌٍزؼرف ػٍٝ ػ١ٛة إٌطكاٌزطج١ً اٌظٛرٟ ٚإػب

 . ِررجطخ ثّب ٠ذٚر فٟ اٌمظخ ِٓ أدذاس دزٝ ٠ّىٓ ٔمً اإلدطبش ثبٌىٍّبد ٌٍّطزّغ اٌظٛد ٚاٌزٟ ٠جت أْ رىْٛ
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ٚرٌه ثّطبػذرٗ ػٍٝ اٌزؼرف ػٍٝ اٌّجبدئ ٚاٌم١ُ اٌزٟ ٠ز١ّس ثٙب  : اٌزؼبْٚ فٟ رٕشئخ اٌطفً اجزّبػ١ب،اٌذبجخ ٌٍزٛجٗ .1

 . ػٍٝ األّٔبط اٌطٍٛو١خ اٌّرغٛثخ ٚاٌزٟ رٕبضت اٌّجزّؼبد اٌزٟ ٠زؼبًِ ِؼٙب اٌطفً اٌّجزّغ ، ٚاْ رروس

  ،أفراد ا٢ضرح أٚ األطذلبء ِطبػذح اٌطفً فٟ اٌزؼرف ػٍٝ ٚجٛد اٌذت ث١ٓ ج١ّغ اٌّذ١ط١ٓ ثٗ ضٛاء وبٔٛا :اٌذبجخ ٌٍذت .2

 أٚ اٌىبئٕبد اٌذ١خ

 دبجخ اٌطفً إٌٝ إٌجبح ، ثؼض اٌّٛالف اٌزٟ رظف ٔجبح اٌطفً فٟ رزضّٓ اٌمظض إلشجبع : ٠ّٚىٓ إْ اٌذبجخ ٌٍٕجبح .3

 . االِزذبٔبد ، أٚ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب وبٌٕجبح فٟ اٌّذرضخ ٚاجز١بزأداء األػّبي اٌزٟ رُطُٕذ إ١ٌٗ

  .اٌّخزٍفخاالضزمالي ٚاالػزّبد ػٍٝ إٌفص ػٕذ أداء األػّبي  : ٚرٌه ثزمذ٠ُ ِٛالف رشجغ اٌطفً ػٍٝاٌذبجخ إٌٝ االضزمالي .4

 ٚإػجبثُٙ ثزظرفبرٗ. : ٠ٚزذمك رٌه ثزمذ٠ُ ِٛالف رؼجر ػٓ ادزراَ ا٢خر٠ٓ ٌٍطفًاٌزمذ٠ر االجزّبػٟ اٌذبجخ إٌٝ .5

 الفئة املستهدفة للمشروع :

اٌفئخ اٌّطزٙذفخ فٟ اٌّشرٚع ج١ّغ اٌطالة فٟ اٌّذرضخ رٚ االدز١بجبد اٌخبطخ، ثّخزٍف درجخ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ، ِٚؼذ أ٠ضب 

 شىً خبص ٌألطفبي اٌطٍٛو١١ٓ .ث

ٚأ٠ضب ِجّٛػخ طالة ِخزٍفخ ِٓ طفٛف ِخزٍفخ ، ٚاٌؼٕظر اٌّشزرن ث١ُٕٙ ٚجٛد دبجخ اٌٝ رؼذ٠ً ضٍٛوُٙ، ٚرط٠ٛر اٌذٛاش 

 ٚرط٠ٛر اٌّظطٍذبد األضبض١خ ػٓ طر٠ك اٌمظض اٌؼالج١خ .
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