
التخطيط والبرمجة  
بروضة األطفال  

   هبسس  : سٍػٔ أؿفبل ثشاػن الجح٘شٓ 

  الـفَلٔ هتفمذ ، هشٗن ثي سو٘ش تبؿ٘ش  

دٍسٓ تذسٗج٘ٔ  حَل  



 اإلًتظبسات



لعبة 
التعارف 



أهذاف الذورة 



صورة ومغزى 



وظيفة 

الروضة 

تسبعد الطفل على : الوظيفة االجتوبعية 

احترام النظن والوعبيير اإلجتوبعية 

وترسيخ الوببدئ 

تقدم : الوظيفة اإلعدادية للودرسة

تدريببت أسبسية تهيئ الطفل 

للودرسة 

بأى  تهيئته: الوظيفة التربوية

يتطبع بوببدئ التربية 

الشبهلة، تسعى إلى بث الحركة 

والنشبط الكفيليي بتنوية 

  التعلوية قدارته

وظائف روضة األطفال 



المبادئ العامة للتنشيط التربوي 

:بروضة األطفال اإلجتماعي

:احترام استقاللية الطفل وحريته في الحركة والتعبير

الـفل ٗشٗذ أى ٗتحشن ثحشٗٔ ٍٗتخبؿت هغ سفبلِ 

الوٌشؾ ػبهل هحمك ) ٍهٌشـِ ثىل تلمبئ٘ٔ 

(هي خالل تشج٘غ الـفل ٍاإلًظبت لِ  لإلستمالل٘ٔ

الـفل وبئي لِ دٍافؼِ : شخصية الطفل إحترام
الخبطٔ لِ أحالهِ ٍلِ   ٍهَ٘التٍِأحبس٘سِ 

) ٍث٘ئٖ هحذد  اجتوبػٖتجبسثِ ٌٗتوٖ الى ٍسؾ 
ػلى الوشثٖ احتشام الـفل فٖ خظَط٘بتِ ٍالسؼٖ 

(الى تٌو٘ٔ لذساتِ 



المبادئ العامة للتنشيط  

بروضة  اإلجتماعيالتربوي 

:األطفال

:على عمل الطفل معيشه  اإلعتماد

ٗمذس ػول الـفل لزاتِ فال تسبػذُ الوٌشـٔ 

اال ح٘ي ٗـلت رله ثـشٗمٔ هجبششٓ أٍ غ٘ش 

هجبششٓ 

: إشراك الطفل وإشعاره بالمسؤولية

ثذٍسُ ٍهسئٍل٘تِ  اإلػتشافٗشٗذ الـفل أى ٗتن 

ف٘شبسن هثال فٖ تْ٘ئٔ فؼبءات الشٍػٔ الذاخل٘ٔ 

ٍػلى الوشثٖ أى ) ٍالخبسج٘ٔ فَْ وبئي فبػل ٍوبهل 

ٗسبػذُ ػلى التىفل ثزاتِ ٍرله فٖ حذٍد اهىبً٘بتِ 

 ٍاإلًفؼبل٘ٔالجذً٘ٔ ٍالزٌّ٘ٔ 



المبادئ العامة للتنشيط التربوي  

:بروضة األطفال اإلجتماعي

اى هم٘بس الوٌشؾ : إسعاد الطفل
لٌجبح ػولِ ٗتوثل فٖ هذى السؼبدٓ 

التٖ تغوش األؿفبل  



أهداف الروضة 

.1 تٌو٘ٔ شؼَس الـفل ثبلثمٔ فٖ ًفسِ ٍفٖ اٙخشٗي ٍتشجغ
.حبجبتِ الى االستمالل

.2 تَفش للـفل الوَاد الوٌبسجٔ التٖ ٗتوىي ثَاسـتْب هي استىشبف
.هح٘ؾ ث٘ئتِ

.3 ِالتٌو٘ٔ فٖ الـفل سغجتِ للؼ٘ش هغ اٙخشٗي ٍتمذٗشُ لزات.

.4 تسبػذ الـفل ػلى التى٘ف االجتوبػٖ ٍتْ٘ئ لذِٗ المذسٓ ػلى
.التؼج٘ش ػي أحبس٘سِ ٍشؼَسُ

.5ٓتوأل ًفس األؿفبل ثحت ول هب َّ جو٘ل فٖ الح٘ب.

.6تٌو٘ٔ حت الؼـبء لذى الـفل.



أهداف الروضة 

تَف٘ش الشػبٗٔ الظح٘ٔ لذى لـفل.

تٌو٘ٔ االتجبُ الؼبؿفٖ لذى الـفل.

تـَٗش الٌوَ الؼملٖ لذى األؿفبل ، ثتشج٘ؼْن ػلى الجحث ٍاالوتشبف
 اثشاء حظ٘لٔ األؿفبل اللغَٗٔ هي خالل اوسبثْن التؼج٘ش الظح٘ح

ٍالتشاو٘ت الو٘سشٓ الوٌبسجٔ ألػوبسّن ٍالوتظلٔ ثح٘بتْن  
.ٍهح٘ـْن االجتوبػٖ

 اوسبة األؿفبل الوفبّ٘ن ٍالوْبسات األسبس٘ٔ فٖ هجبل الشٗبػ٘بت
.ٍالؼلَم



أهداف الروضة 

 ٔ٘اوسبة األؿفبل للؼبدات السل٘ؤ ٍالم٘ن األخالل٘ٔ ٍالشٍح
.ٍالجوبل٘ٔ ٍالظح٘ٔ

 ٖتْ٘ئٔ األؿفبل لوشحلٔ التؼل٘ن الٌظبهٖ، ٍتؼَٗذّن ػلى الجَ الوذسس
ًٍملْن تذسٗج٘بً الى الح٘بٓ االجتوبػ٘ٔ فٖ الوذسسٔ

  ًتحم٘ك التٌو٘ٔ الشبهلٔ لألؿفبل حس٘بً ٍػمل٘بً ًٍفس٘بً ٍاجتوبػ٘ب
.ٍسٍح٘بً

 َاوتشبف هَ٘ل األؿفبل ٍاستؼذاداتْن الخبطٔ ٍالسوبح لْن ثبلٌو
ٍالظَْس فٖ جَ ٗسَدُ الحشٗٔ ٍاالًـالق ثؼ٘ذاً ػي الىتت  

.ٍاإلسّبق هغ هشاػبٓ الفشٍق الفشدٗٔ



أهداف الروضة 

 ٔاوسبة األؿفبل الوؼبسف وْذف غ٘ش همظَد لزاتِ ، ٍاًوب تؤتٖ ًت٘ج
.لوختلف الٌشبؿبت التٖ ٗوبسسْب األؿفبل

تَث٘ك الظلٔ ث٘ي هب ٗتؼلوِ األؿفبل ٍث٘ي ح٘بتْن ٍث٘ئتْن.

 تؼَٗذ األؿفبل ػلى تحول الوسئٍل٘ٔ ٍاالػتوبد ػلى الٌفس
.ٍاالستمالل الزاتٖ

 ٓتشج٘غ األؿفبل ػلى اتخبر المشاس ٍاثذاء الشإٔ ٍتٌو٘ٔ سٍح الوجبدأ
.ٍالتسبإل لذْٗن

اؿالق لذسٓ األؿفبل اإلثذاػ٘ٔ ٍتؼضٗضّب.

ٔالؼٌبٗٔ ثبألؿفبل الوََّث٘ي ٍرٍٕ الحبجبت الخبط.



أهداف الروضة 

  ،تٌو٘ٔ لذسات الـفل الؼمل٘ٔ هي ح٘ث التزوش، ٍالفْن، ٍاإلدسان
.ٍالتخ٘ل

 ٔتٌو٘ٔ لذسٓ الـفل ػلى التظٌ٘ف، ٍالؼذ، ٍالتسلسل، ٍادسان الؼالل
.ث٘ي السجت ٍالٌت٘جٔ

تٌو٘ٔ جَاًت الوالحظٔ ٍاالستىشبف ٍالجحث ٍالتجشٗت.

تٌو٘ٔ لذسٓ الـفل فٖ التؼشف ػلى خَاص األش٘بء.

الظفبت  ) تٌو٘ٔ لذسٓ الـفل ػلى اٗجبد الؼاللٔ ث٘ي األش٘بء
.(الوشتشؤ ٍغ٘ش الوشتشؤ

َٔٗاثشاء حظ٘لٔ الـفل اللغ.



أهداف الروضة 

ُتٌو٘ٔ لذسٓ الـفل ػلى الوحبدثٔ ٍالتؼج٘ش ػي أفىبسُ ٍهشبػش.

 اوسبة الـفل الوفبّ٘ن التٖ تسبػذُ ػلى تٌو٘ٔ هشبػش االًتوبء
.ألسشتِ

ٖتٌو٘ٔ ثؼغ الوفبّ٘ن األسبس٘ٔ فٖ هجبالت الفي ٍالوجبل االجتوبػ.

تٌو٘ٔ لذسٓ الـفل ػلى التخ٘ل ٍاإلثذاع.

 تٌو٘ٔ الشؼَس ثبلثمٔ فٖ الٌفس ٍتمذٗش الزات ، ٍاالػتوبد ػلْ٘ب
.ٍالشؼَس ثبلوسئَل٘ٔ

ٔتٌو٘ٔ االتجبّبت اإلٗجبث٘ٔ ًحَ حشٗٔ التؼج٘ش ٍالوٌبلش.



أهداف الروضة 

 تىَٗي اتجبّبت سلج٘ٔ ًحَ األًبً٘ٔ ، ٍحت الزات ، ٍالؼذٍاى
.ٍالس٘ـشٓ

 تٌو٘ٔ لذسٓ الـفل ػلى الؼجؾ الزاتٖ لسلَوِ ٍالس٘ـشٓ ػلى
.اًفؼبالتِ

 ٔتٌو٘ٔ السلَو٘بت السل٘ؤ ًحَ الٌظبفٔ ٍالتغزٗٔ ٍالوحبفظ
.ػلى الظحٔ

ِتٌو٘ٔ لذسٓ الـفل ػلى التؼج٘ش ػي هشبػشُ ٍأحبس٘س.

 ، تٌو٘ٔ الشؼَس ثبلوشبسؤ ٍالشغجٔ فٖ الؼ٘ش هغ اٙخشٗي
.ٍالمذسٓ ػلى تجبدل ٍظبئف الم٘بدٓ ٍالتجؼ٘ٔ



أهداف الروضة 

  تٌو٘ٔ االتجبّبت اإلٗجبث٘ٔ ًحَ الؼول ، ٍتثج٘ت الؼبدات
.السل٘ؤ الوشتجـٔ ثِ

 تٌو٘ٔ هشبػش الحت ٍاالًتوبء للَؿي ٍاحسبسِ ثوؼٌى الؼـبء
.ٍالتؼح٘ٔ

تٌو٘ٔ الشؼَس ثبلجوبل ، ٍهلء ًفَس األؿفبل ثىل هب َّ جو٘ل.

 ٖالؼظجٖ للؼؼالت الظغشى ٍالىجشى / تٌو٘ٔ التَافك الؼؼل
.للـفل

 ٖالسوؼٖ للـفل/ الجظشٕ، الحشوٖ / تٌو٘ٔ التَافك الحشو.



أهداف الروضة 

 ٔتٌو٘ٔ التآصس ث٘ي ال٘ذ ٍالؼ٘ي ثظفٔ خبطٔ للتْ٘ئٔ لتؼلن الىتبث
( .ػي ؿشٗك سسن الخـَؽ ٍاألشىبل) 

 ٔتٌو٘ٔ استخذام حَاسِ ثوب ٗسبػذُ ػلى التفبػل هغ الج٘ئ
.الـج٘ؼ٘ٔ الوح٘ـٔ ثِ

ٓتٌو٘ٔ لذستِ ػلى االستخذام السل٘ن ٍاٙهي لألدٍات ٍاألجْض
 اوتسبة الوْبسٓ الحشو٘ٔ التٖ تسبػذُ ػلى استخذام أػؼبء

.جسوِ ثـشٗمٔ فؼبلٔ



أهداف الروضة 

تٌو٘ٔ لذستِ ػلى تمل٘ذ الحشوبت.

  استثبسٓ ؿبلبت الـفل اإلثذاػ٘ٔ الىبهٌٔ ٍتَجْْ٘ب
.دٍى فشع أٍ اوشاُ

                ِتٌو٘ٔ خ٘بل الـفل، ٍاتبحٔ الفشص لتفتح ؿبلبت
.اإلثذاػ٘ٔ الىبهٌٔ



الجشهجٔ / التخـ٘ؾ 

•

.

•

.



فَائذ التخـ٘ؾ

•

•

•

•

•

•

•

•

•



توشٗي تـج٘مٖ 



التخـ٘ؾفشل / همَهبت ًجبح 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



هشاحل الجشهجٔ ثوئسسبت الـفَلٔ

•

•

•

•



هشاحل الجشهجٔ ثوئسسبت الـفَلٔ

•

•

•

•

•



خظبئض التخـ٘ؾ التشثَٕ
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خظبئض التخـ٘ؾ التشثَٕ
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تمرين تطبيقي 
لعب أدوار 

التحاور حول كيفة تخطيط ) 
(وبرمجة المتطوع لعمله  



 هٌـلمبت التخـ٘ؾ



 هٌـلمبت التخـ٘ؾ











الوحتَى 



الوحتَى 



ًداؼ الػامة  
أ
ال

ؽراض وًُ ثبّن الثراًات الػامة للػمو 
أ
هػدر دلة من ال ًداؼ الػامة اأ

أ
إن ال

لػر هشبّا . الجربٍي وغلَ غنس الؾرض ِنٍن ثصكّق الٌدؼ الػام ـُ ولت اأ
هذلم ِشمس ًذا الٌدؼ وإن هاهت غّاؽجي غامة من ثػٍر وصائو بلٍؽي 

دوات لّشي .واأ



ًداؼ الػامة  
أ
ال

خّر ِرمُ من 
أ
ن ًذا ال

أ
ـفاؿ ِمنن الكٍؿ مدال ا

أ
ولربؿ ًذا الجػرِؿ بروؽة ال

هطفة إلَ مشاغدة الففو غلَ 
أ
:  خالؿ ال

.همٍى الػاـفُ -همٍى الػكلُ-همٍى الوفشُ 

.إخارة خّالي -ثومّة لدراثي غلَ الجػبّر 

إِكاظي للػلم والفن ثوطئجي واهدمازي الزجماغُ -ثومّة لدراثي غلَ اإلبداع 

.وللصّاة  بػفة غامة



ًداؼ الٍصّفة  
أ
ال

هطفة 
أ
ًداؼ الجُ ثرمُ إلَ ثصكّكٌا ال

أ
ِشجػمو ًذا المػفلس للدللة غلَ ال

هطفة غدة ـٍائد ِمنن للموطؿ 
أ
ٍع من ال هي لنو ه الجربٍِة الزجماغّة ذلم اأ

ًداـي البّداؽٍزّة ٍغ اأ .اصجؾاللٌا لبل



ًداؼ الٍصّفة  
أ
ال

هطفة المشرشّة 
أ
:  الففو من ...( الظو ، الػرائس ، اإلِماء ) ـمدال ثمنن ال

ـؾو لرشمي ـُ الفؾاء .ثػٍر اأ

.إخراء الخّاؿ -إخراء الجػبّر الطفٍي والصرهُ 

.الجماخو مع ظخػّات مٌمة بالوشبة لي 

.ثبلّؼ هػائس ثربٍِة بفرِكة مطٍلة 



ًداؼ الٍصّفة  
أ
ال

خر  ِمنن هطاط البشجوة  من 
 
:  و همداؿ ا

ـؾو للصّاة الوباثّة والجػٍد غلٌّا ة اأ .مػـر

...(.الجراب ، الماء ، الوبات ) الػّض بالثػاؿ بالفبّػة 

.ثومّة ملنة المالشظة غود الففو 

.شب الفبّػة واشجرامٌا



ًداؼ 
أ
 الممّزةال

و  الممّزِػٍر الٌدؼ  و   الوٍغُاأ ن ِنٍن الففو  الػملُاأ هػدر دلة ما ِرب اأ
أ
با

و ما صّنٍن غلّي بػد شػة  و ما صّػبس لادرا غلَ ـػلي اأ جي اأ لادرا غلَ مػـر
.ثوطّؿ ما 

إذا ًٍ الوجّرة الموجظرة من الصػةالممّز ـالٌدؼ 



ًداؼ الٍصّفة 
أ
ًداؼ الممّزة المجٍلدة غن ال

أ
وثمجاز ال

ًمٌا
أ
: برملة من الخػائع ا

ن ثنٍن غّاؽة الٌدؼ مجماظّة والصازات الجربٍِة :  المالءمة
أ
ِطجرط ا

ـفاؿ الذِن 
أ
ًداؼ  ِؤمٍنلال

أ
ًداؼ مع ال

أ
ن ثجواصب ًذى ال

أ
المؤصشة غلَ ا

.المؤصشّة 

ِرب اصجػماؿ غّاؽة ل ِخجلُؿ ـُ ـٌمٌا لارائن شجَ ل ثنٍن لابلة : الدلة
ن ِنٍن الٌدؼ واؽصا ودلّكا  ـػاؿ الدالة غلَ الشلٍؾ من اأ

أ
وِو وثشاغد ال

أ
للجا

.

ن غّاؽجي ل ثصجمو ثؾاربا داخلّا: الموفكّة  .إي اأ



ًداؼ الٍصّفة 
أ
ًداؼ الممّزة المجٍلدة غن ال

أ
وثمجاز ال

ًمٌا
أ
: برملة من الخػائع ا

ن ما ثفلبي من الففو ِمنن إهرازى : اإلهراز  لابلّة من الؾروري الجدبت من اأ
.ـػال ـُ الٍلت المصدد وبالٍصائو المجاشة 

ِشجصّو الجدبت من مدى ثصكّق الٌدؼ ما لم ثجمنن من : لابلّة المالشظة 
.مالشظة مراشو بلٍؽي 

ًداؼ ممّزة لابلة للكّس خفٍة ًامة ـُ اثراى : لابلّة الكّس  هػجبر غّاؽة اأ
ا ثصكّكا غشًر ًم الطروط واأ مٍؽٍغّة ثكّّم الػمو الجربٍي وًُ من اأ



ن هشٍؽ  ًداؼ الممّزة ِمنن اأ
أ
مدلة من ال

أ
:وها

 ُ صاصّة : ًدؼ مػـر
أ
لٍان ال

أ
ة ال ن ِػبس الففو لادرا غلَ مػـر

شمر ، ) اأ
أ
ال

زرؽ 
أ
غفر ، ال

أ
(.ال

ٍهُ  ن ِػبس الففو لادرا غلَ المطارهة ـُ غمو ما: ًدؼ غاـفُ صل .اأ

ن ِػبس الففو لادرا غلَ ثمرِر النرة إلَ غدِكي بشرغة : ًدؼ هفشُ شرهُ  اأ
وبدون إصكاـٌا 



الـشٗمٔ الج٘ذاغَج٘ٔ 



الـشٗمٔ الج٘ذاغَج٘ٔ 



الَسبئل 



الَسبئل



الَسبئل



الَسبئل



األفؼ٘ٔ 



األفؼ٘ٔ 





aimer et être aimer









الومٍ الوفشُ 
الصرهُ 

ـفاؿ 
أ
خالؿ ًذى المرشلة ِنػجشب ال

هبر ـُ شرهاثٌم وثوكالثٌم 
أ
اصجكالل ا

هػدر مع الفؾاء الذي ِجصرهٍن 
أ
وِوشرمٍن ا

ة المنان ) ـّي  (,,,الجٍزّي-اإلثراى–مػـر

لٌم غٍرة اششن لرشمٌم وـُ صن 
ززاء النبرى من 

أ
الدالدة ِشمٍن ال

زشامٌم وِصددوهٌا ـُ صن شٍالُ 
أ
 4ا

صوٍات  5و

لو ظٌٍرا 
أ
ززاء ال

أ
ـفاؿ ال

أ
ِشمُ ال

ن الجفرِق بّن الّمّن والّشار ل 
أ
إل ا

ِجم إل شٍاي الشن الشادصة 



الومٍ 
 اإلزجماغُ
الػاـفُ 

ـفاؿ ثرهّز 
أ
ـُ صن الدالدة ِصاوؿ ال

ن ِنٍهٍا مشجكلّن وذلم 
أ
ظخػّجٌم وا

بمػارؽجٌم ـُ ظنو هزوات ولد ثشجمر ًذى 
ظٌر 

أ
المٍالؿ بػؼ ا

خر الشوة الدالدة وبومٍ لدرثٌم 
 
ـُ ا

ِشر مػٌم 
أ
غلَ النالم ِػبس الجٍاغو ا

غلٌّم  ماِموػيِشجوبفٍن وِصجرمٍن 
النبار 

وبمٍاغلة اصجنطاؼ 
زشامٌم ِنػجطفٍن 

أ
ا

غؾاًم الروشّة وشٍالُ 
أ
ا

م  الرابػة ِجم ظػًٍر
بالفارؽ بّن الروشّن 

صوٍات وشجَ  4شٍالُ 
صوٍات ِبدي  6-7

ولّاء من 
أ
ـفاؿ لال

أ
ال

الروس المكابو ثػلكا 
ظدِدا  



الومٍ الذًوُ 

ـفاؿشٍالُ الدالدة ِػبس 
أ
ثفنّر  للال

مصشٍس ِشّفر غلَ إدراهٌم الصشُ 
هٌم ِشودون روشا 

أ
ي ا

أ
م إشّائُ ا ـجفنًّر

ظّاء واللػب 
أ
لال

شّاها بّن 
أ
ِومٍ خّالٌم ـّخلفٍن ا

ن ِػّدوا 
أ
الٍالع والخّاؿ وبإمناهٌم ا

ن ِذهروا شٍادث لم ثكع 
أ
الخراـات وا

صئلة 
أ
شٍالُ الدالدة ِطرغٍن ـُ ثٍزّي ال

الجُ ثزداد دلة وثصٍم شٍؿ هللا والمظاًر 
الفبّػّة والٍلدة 

شٍالُ الخامشة 
هػدر 

أ
ِػبصٍن ا

زٍبة  إهجباًا
أ
إلَ ال



ـفاؿ
أ
الخجّارات الصرة للوطاـات من ـرؼ ال

ثمطُ بّداؽٍزُ ِجالءم مع الموٌاج الجوطّفُ

ـفاؿ غلَثػجمد برمرة الوطاـات  
أ
بروؽة ال



:المناهُ للروؽةالجوظّم 

 للجػلم الذاثُ 
أ
 لهجػلملنن ( الصرهة والجػبّر ) ًٍ ـؾاء ثربٍي مٌّا

خر وبذلم ِنٍن 
 
ن الجػلم الذاثُ ِصجاج إلَ وزٍد ال

أ
بمفردها ل

الجوطّؿ ثػرؼ ـُ الجفاغالت الفردِة والرماغّة ـُ ـؾاء ثربٍي 
 
أ
مٌّا

ًمّة لػٍى ـُ شّاة الففو بالروؽة وِرب 
أ
ِطنو الفؾاء ا

ن ثجٍـر ـّي المٍاغفات الجالّة
أ
:ا

 هراغجٌاإن الجٌّئة الٍظّفّة لنو ـؾاء ثربٍي ثشجمد : الٍظّفّة
ـفاؿ المػلوة صابكا، ـمدال شازة  اإلصجرابةمن 

أ
لصازات ال

ثلبَ من خالؿ إِراد بػؼ المٍالع الجُ  اإلصجكاللّةالففو إلَ 
ِصجازٌا الففو بمفردى ومن خالؿ مالئمة وؽع بػؼ الجرٌّزات 

ًواؾ  ولثنٍنوالمراـق مع بوّجي الرشدِة شجَ ِجنػفو بذاثي 
ّق ومن بّن مكجؾّات البػد  و الـر

أ
ؽرورة لٍزٍد النٌو ا

: الٍظّفُ



 ثٍـر اثشاع مواصب ِشمس بالصرهة والجٍاغو الرشدي 
خاث ووصائو اللػب 

أ
 ثػدد مٍالع الوطاط وإؽواؤًا بال

 ثٍـر مكٍمات الػصة والشالمة
 اإلخارة والراذبّة والجردِد الدوري للٍصائو وإخراج الجرٌّزات 

المالئمة بّن مشاشة الفؾاءات والجرٌّزات والمراـق المجٍـرة وبّن غدد 
ـفاؿ 

أ
 ال





ِن وًما  صاس مبداأ إن الجوظّم الزماهُ للوطاط ِرب ان ِجصكق غلَ اأ
الجػالب والمراوشة

إن درزة ثرهّز الففو غلَ هطاط ما بالروؽة ِػد لػّرا ـال 
ن ِجراوز  ن ِجوكو  20ِمنن اأ ن الففو ِصب اأ دلّكة هما اأ

شّاها بػفة زماغّة  شّاها بػفة ـردِة واأ خر اأ
 
بّن ـؾاء وا

الجوظّم الزموُ لوطاط الففو 
 :بالروؽة



ن ثجؾّر وؽػّة الوطاط من هطاط شرهُ إلَ : المرواوشة وًُ اأ
ومن هطاط ـردي إلَ هطاط زماغُ ومن هطاط  ًادئءهطاط 

داخلُ إلَ هطاط خارزُ ومن هطاط ثلكائُ إلَ هطاط موظم 
بشّفة  بجػلمات

ن ِشجفّد الففو من هو  الجػالب
أ
ِػوُ ا

المٍالع المجٍـرة بالروؽة ؽالبا بػفة ثلكائّة 
ثٍزٌّّة  ثشّّرِةوشرة واشّاها بػفة 



:مداؿ لجٍزِع ٍِمُ ِنرس مبداأ الجػالب والمراوشة 

هطفة  -1
   اإلصجكباؿاأ

 الجصّة 
 الجٍزع الجلكائُ غلَ ـؾاءات اللػب 

هطفة زماغّة لجشرّو الصؾٍر واصجؾالؿ المػلكات     اإلِكاؽّةاأ
هطفة شرة ـُ الٍرظات   اأ

 اهاظّد



:مداؿ لجٍزِع ٍِمُ ِنرس مبداأ الجػالب والمراوشة 

هطفة  -2  :وصّفّةاأ
 ثواوؿ اللمرة 

 هطاط خارزُ بشاشة اللػب 
 (  ثخفّؿ، رصم ، ثلٍِن ) هطاط ِدوي 



:مداؿ لجٍزِع ٍِمُ ِنرس مبداأ الجػالب والمراوشة 

هطفة لبو المؾادرة -3  : اأ
خاث 

أ
لػاب بال لػاب الجرهّب )  الجػلمُاأ  (  مرهبات ، اأ

 هطاط شر ـُ مٍالع المفالػة ومطاًدة الػٍر 
 صرد لػة 





:في مرحلة أولى



:في مرحلة ثانية



:في مرحلة ثالثة



:التقييم بروضة األطفال 



مستويات التملك  وضعية التقييم 
أي أنشطة تساعد على التقييم 

مؤشرات الكفاية  معايير الكفاية 
جزئي  نسبي  كلي 



الوسائل المحتوى األهداف األنشطة

الوسائل و األثاث 

المعتمد في النشاط مع 

مراعاة المالئمة و 

االستغالل األمثل

محتوى األنشطة بكل 

دقة و يمكن االستعانة 

بالجذاذات الفنية لمزيد 

تفسير المحتوى

أهداف مميزة قابلة للقيس 

و متوازنة

يجب أن تكون متوازنة 

في  دون أي تفاضل

األنشطة المبرمجة

المنشط حول تفاعل األطفال  مدى تحقق األهداف المرسومة  ومالحظات:التقييم 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 ......................................................................................................................



المقاربات البيداغوجية 
برياض األطفال 



بّداؽٍزّا إِكاظ

ًُ بّداؽٍزّا ثرثنز غلَ الوطاط الذاثُ

واهػجشاب الخبرات وإِكاظ الرٍاهب الناموة ـُ ظخػّة

الففو، ِػّض الففو الػٍر بخّالي وغلَ المربُ ثطرّػي

غلَ إِكاظ الصٍاس والجفنّر،



ةبّداؽٍزّا  ًّ زمل

خذ
أ
 وا
أ
ثجري للففو بٍغفي وشدة ل ثجرزا

بػاد بػّن الغجبار
أ
الذًوّة والبدهّة والزجماغّة(هاـة ال

ا مجداخلة ومجناملة ، وما بػؼ) والػاـفّة وثػجبًر

صباب
أ
خر إل ل

 
صاس ثرزّس مراؿ دون ا الجفػّالت غلَ اأ

موٌرّة ولجكرِب الفٌم



بّداؽٍزّا الفٍارؽ 

ثجنّؿ مع هو ـفو بمفردى ششب هشكي

وشازاثي ومشجٍى همٍى ومػّطي وبّئجي، وِرب رغد ثفٍر 

خّر الػٍامو المجداخلة ـُ
أ
خرى بجا ـفاؿ من ـجرة إلَ اأ

أ
شازات ال

ظخػّجي



:بّداؽٍزّا هطّفة

ثػجمد غلَ هطاط الففو ومطارهػجي الفػلّة

ٍع الٍؽػّات والٍصائو ومبادراثي وثشجدّر مصاولثي وثو



:بّداؽٍزّا اللػب

ِمدو اللػب غود الففو هطاـي الصٍّي وغملي

شاصّشي صاس هو ثػلم، ِجػلم بصٍاصي وزشمي وـنرى واأ الردي واأ

ن واشد والفرِكة 
 
ل ثجالءم مع الففو بو الجلكّوّةوخّالي ـُ ا

ثطنو ثؾّّكا ِػنر همٍى



:بّداؽٍزّا المٍالع

صاس غلَ والع مػّض الففو وثٌّئجي ـُ مٍالع 
أ
ثػجمد ًذى البّداؽٍزّا بال

مخجلفة ِمارس ـٌّا الففو هطاـي بصرِة وثلكائّة وًٍ مرال خرِا للجرربة 
خّح المٍالع وإخرائٌا 

أ
الذاثّة والممارصة الفردِة والرماغّة وما غلَ المربُ إل ثا

ا ـُ مجواوؿ الففو  وثرهًّز



:بّداؽٍزّا المصاور 

صاصا غلَ 
أ
ٍع صٍاء هان مشجمدا من  إخجّارًذى البّداؽٍزّا ثرثنز ا مٍؽ
و من  ٍع ـُ مخجلؿ  إلجراشاتالبرهامذ الرصمُ اأ ـفاؿ وِجواوؿ ًذا المٍؽ

أ
ال

هطفة  هطفة المؤصشة شّح ثػبس زمّع اأ غلَ ًذا  المؤصشةمكجػرةاأ
هطفة  ٍع غبر اأ ٍع وثشاغد الففو غلَ اإللمام بمخجلؿ زٍهب المٍؽ المٍؽ

مجوٍغة 



:بّداؽٍزّا المطروع

صاس غلَ الػاللة الموفػّة 
أ
صاصُ زٍن دٍِي وثرثنز بال

أ
 البرالماثّةرائدًا ال

زو شلٌا غبر  و شازة من اأ ة وًذى البّداؽٍزّا ثوفلق من مطنو ما اأ بالمػـر
و لػّرة المدى بفرِكة ثطارهّة ثصجرم مرٌٍد الفرد ودورى  رصم خفة ـٍِلة اأ

هما ثصجرم المرٌٍد الرماغُ وثرصم لٌا خفة ثكّّم مرشلّة غبر مراشو الجوفّذ



ًداؼ
أ
:بّداؽٍزّا ال

ًداـا غامة ووصفة 
أ
إن الجوطّؿ الجربٍي ِصدد من خالؿ ثدخالثي الجربٍِة ا

و الكرِب ثنٍن مشجمدة  اللبػّدوممّزة ِػمو غلَ ثصكّكٌا غلَ  و المجٍصؿ اأ اأ
هٍاغٌا ثمدو الراهب الجفبّكُ للجٍزٌات 

أ
ًداؼ با

أ
من خػٍغّة هو هطاط ـال

الجربٍِة الشائدة ـُ المرجمع وثػنس ـبّػة الكّم والمبادئ والوظام 

المرؽٍب ـّي وِمنن ثكّّم مدى ثصككٌا بالوجائذ   اإلزجماغُ



توشٗي تـج٘مٖ 


