
فترااتت برنامج ررياضض ااالطفالل 

ووقت االترحيب (15 ددقيقة) •

يمثل ووقت االترحيب االوسيلة االتي تساعد االطفل على ااالنتقالل من جو االمنزلل إإلى جو االمدررسة، 

كما يمنح ااألطفالل وواالكبارر فرصة مشارركة االمعلوماتت االهامة االمتعلقة بذلك االيومم. 

ووقت االتخطيط (10 ددقائق) •

يشير ااألطفالل في ووقت االتخطيط إإلى ما يرغبونن في االقيامم به خاللل ووقت االعمل (بشكل عامم، 

ما سيقومونن به أأووًال). وويحاوولل االكبارر في هذاا االوقت فهم خطط ااألطفالل كما يحاوولونن في 

االغالب مساعدتهم في توسيع نطاقق خططهم. 

ووقت االعمل (45 ددقيقة - ساعة ووااحدةة) •

يقومم ااألطفالل خاللل هذاا االوقت بتنفيذ خططهم ااألوولية وواالخطط ااألخرىى االتي تعقبها. وويستطيع 

ااألطفالل في هذاا االوقت ااستخداامم أأيي من االمواادد في أأيي من مناطق ااالهتمامم. وويرااقب االكبارر 

ااألطفالل في هذاا االوقت وويبحثونن عن االفرصص االموااتية لالنضمامم إإلى ااألنشطة االتي 

يماررسونها من أأجل تشجيع عملية االتفكير، ووتوسيع نطاقق االلعب، وومساعدتهم في االموااقف 

االتي تتطلب حل مشكالتت أأوو خالفاتت معينة. 

ووقت االتنظيف (10 ددقائق) •

يقومم ااألطفالل وواالكبارر مًعا بإعاددةة االمواادد ووااألددووااتت إإلى مكانن تخزينها، مع ووضع ااألعمالل 

االشخصية في مكانن االتخزين أأوو مكانن االعرضض االخاصص بها، ووذذلك عندما يقومم ااألطفالل بإبدااعع 

أأعمالل فنية أأوو غير ذذلك. 

ووقت االمرااجعة (10 ددقائق) •

يمثل ووقت االمرااجعة آآخر حلقة في دداائرةة (خطط – نفذ – ررااجع)، حيث يتأمل ااألطفالل ما فعلوه 

خاللل ووقت االعمل أأوو يتحدثونن عنه أأوو يعرضونه، أأوو جميع ذذلك. 
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ووقت االوجبة (20 ددقيقة) •

يجلس االكبارر ووااألطفالل مًعا لتناوولل ااألطعمة االمغذية ووتباددلل االحديث االشيق مًعا في جو أأسريي 

يبعث على االهدووءء ووااالسترخاءء. 

ووقت االمجموعاتت االكبيرةة (10-15 ددقيقة) •

يقومم ااألطفالل وواالكبارر مًعا بمماررسة ااأللعابب، أأوو سردد ووإإعاددةة تمثيل االقصص، أأوو إإنشادد ااألغاني، 

أأوو عرضض مسرحياتت ااألصابع، أأوو االرقص، أأوو عزفف ااآلالتت االموسيقية، أأوو إإعاددةة تمثيل أأحدااثث 

خاصة. وويعد هذاا االوقت فرصة لكل طفل للمشارركة في مجموعة كبيرةة، مع إإطالعع ااآلخرين على 

أأفكارره ووااالستفاددةة من فرصص االتعلم. 

ووقت االمجموعاتت االصغيرةة (15-20 ددقيقة) •

في هذاا االوقت، يجلس كل ووااحد من االكبارر مع نفس االمجموعة االصغيرةة من ااألطفالل الستخداامم 

االمواادد االتي تم تحديدها ووتقديمها للمجموعة. ووبالرغم من أأنن االكبارر يختارروونن وويقدمونن االمواادد، 

إإال أأنه ُيسمح لكل طفل باستخداامم هذه االمواادد بطريقته االخاصة. 

ووقت االملعب االخاررجي (30 ددقيقة) •

يماررسس ااألطفالل في هذاا االوقت أأنشطة االلعب االبدني االصاخبة خاررجج االصف االدررااسي، حيث 

يدعم االكبارر ااألطفالل في لعبهم وويشارركونهم فيه في جو رراائع خاررجج االحدوودد االضيقة للصف 

االدررااسي. 
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نموذذجج للبرنامج االيومي في فصولل ررووضة ااألطفالل:  •

๏ 7:30    ووقت االترحيب 

๏ 7:45    ووقت االمجموعاتت االصغيرةة 

๏ 8:05    ووقت االمجموعاتت االصغيرةة 

๏ 8:25    ووقت االوجبة االخفيفة 

๏ أأوو االرياضة أأوو االفنية(Bob Books) 8:45    االمكتبة / اانجليزيي 

๏ 9:25    ووقت االملعب االخاررجي 

๏ 10:05    ووقت االتخطيط 

๏ 10:15    ووقت االعمل 

๏ 10:55    ووقت االتنظيف 

๏ 11:05    ووقت االمرااجعة 

๏ 11:15    ووقت االتعبير 

๏ 11:35    ووقت االمجموعة االكبيرةة 

๏ 11:55 ووقت االقرآآنن 

๏ 12:25 ووقت االوجبة االخفيفة 

๏ 12:45 ووقت االقصة 

๏ 12:50 إإنهاءء االنشاطاتت ووااالستعداادد للمغاددررةة 

๏  1:00 ووقت ااالنصراافف 
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