
 ووقت االوصولل •

يعد ووقت اانتقالل االطفل من بيئة االمنزلل إإلى االصف االدررااسي هو االوقت ااالنتقالي ااألكثر 

صعوبة على االطفل خاللل االيومم. ووخاللل ووقت االوصولل يجب أأنن تتشارركك ااألمم مع االمعلمة 

لمساعدةة االطفل على االتكيف على بيئة االصف االدررااسي ووتودديع أأمه. وومن االهامم للغاية بالنسبة 

لألمم ووضع برنامج صباحي متسق للطفل حتى يكونن على ددررااية باألمورر االمتوقعة عند ووصوله 

لجعل عملية ااالنتقالل تتم بشكل أأكثر سالسة. 

مثالل: كل يومم بعد أأنن تصل ااألمم تجلس على االسجاددةة مع طفلها ووتطالع كتاًبا معه لمدةة 5-2 ✦

ددقائق قبل أأنن توددعه ووتغاددرر االصف االدررااسي. 

ووقت االمجموعاتت •

تقومم االمعلماتت بتخطيط ااألنشطة االجماعية االتي يزااوولها ااألطفالل خاللل االيومم. ووتمنح هذه 

ااألنشطة ااألطفالل فرصة ااستكشافف ااألشياءء وواالحركة ووااللغة. وومن ااألمثلة على أأنشطة أأووقاتت 

االمجموعاتت في مرحلة االحضانة ما يلي: 

إإسقاطط ااألشياءء االمختلفة في حاووية أأوو صندووقق ✦

 االزحف في ااألنفاقق ✦

 إإنشادد أأغنية ✦

ووقت االعمل (ووقت ااالختيارر) •

هو ذذلك االوقت من االبرنامج االيومي االذيي يقومم فيه االطفل بمماررسة أأنشطة تتسم 

باالستقاللية ووااالعتمادد على االذااتت وويتفاعل مع االمواادد االموجوددةة في االبيئة االمحيطة ددوونن 

مقاطعة. وويستطيع االطفل االتحركك بحرية في أأنحاءء االصف االدررااسي ووااتخاذذ قرااررااتت بشأنن االمكانن 

االذيي يودد االلعب فيه ووااألشياءء االتي يودد االلعب بها خاللل هذاا االوقت. ووبمروورر االوقت يباددرر االطفل 

إإلى االمشارركة في االلعب مع ااألطفالل ااآلخرين. 
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فترااتت برنامج االحضانة االيومي 



ووقت االتنظيف •

عند اانتهاءء ووقت االعمل، يساعد ااألطفالل في تنظيف بيئة االتعلم. 

ووقت االملعب االخاررجي •

يقومم ااألطفالل بمماررسة أألعابب صاخبة تعتمد على ااألنشطة االبدنية في مكانن قضاءء ااألنشطة 

االخاررجية. ووخاللل ذذلك، يشارركك االكبارر في لعب ااألطفالل وويقدمونن االدعم لهم أأثناءء االلعب. 

ووقت االغفوةة •

يخصص ووقت يومي لالسترااحة لجميع ااألطفالل كمجموعة ووااحدةة في االصف االدررااسي. فإذذاا كانن 

االطفل ليست لديه ررغبة في االنومم فيمكنه االمشارركة في أأنشطة االقرااءءةة أأوو االلعب االهاددئئ خاللل 

هذاا االوقت. ووإإذذاا أأرراادد طفل ااالسترااحة خاررجج ووقت االرااحة فيتم أأخذه إإلى غرفة االغفوةة ألخذ قسط 

من االنومم. 

أأووقاتت االوجباتت •

يتناوولل ااألطفالل وواالكبارر أأطعمة مغذية وويتباددالنن االحوااررااتت االشيقة في جو هاددئئ يشبه جو 

ااألسرةة. وويتم ااستخداامم طاووالتت منخفضة خاللل أأووقاتت االوجباتت لمساعدةة ااألطفالل على تناوولل 

االطعامم ددوونن مساعدةة االكبارر. 

وويتناوولل ااألطفالل في مرحلة االحضانة ووجبتين يومًيا: 

ااإلفطارر  ✦

تتكونن ووجبة ااإلفطارر من أأطعمة صحية يجلبها االطفل من االمنزلل. ✦

االوجبة االخفيفة  ✦

تتكونن االوجبة االخفيفة من فوااكه ووخضرااووااتت طاززجة توفرها االمدررسة. ✦
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أأنشطة االرعاية االبدنية •

يتم االقيامم بأنشطة االرعاية االبدنية حسب االحاجة لها خاللل االيومم، ووهي: 

تبديل االحفاضاتت ✦

تبديل االمالبس االمتسخة ✦

االتخطيط وواالمرااجعة •

ليست لدىى جميع ااألطفالل في االحضانة االقدررةة على االتخطيط وواالمرااجعة. وولكن ااألطفالل االذين 

لديهم ااستعداادد للتخطيط وواالمرااجعة، فتطرحح عليهم أأسئلة بسيطة أأوو توجه لهم بعض االتعليماتت 

ااألساسية لتشجيعهم على االتفكير بشأنن خططهم االخاصة بوقت االعمل أأوو مشارركة تجارربهم مع 

ااآلخرين في نهاية ووقت االعمل. 

أأمثلة على إإسترااتيجياتت االتخطيط وواالمرااجعة: •

ووقت االتخطيط: أأررني االلعبة االتي تريد االلعب بها خاللل ووقت االعمل االيومم. 

ووقت االمرااجعة: ما كانن شعورركك عندما ووضعت يدكك في طاوولة االماءء؟ 

ااألووقاتت ااالنتقالية •

نظًراا ألنن ااألطفالل في مرحلة االحضانة ال يكونن لديهم شعورر بالوقت، فإنه يصعب عليهم 

االتوقف فجأةة عن نشاطط معين ووااالنتقالل إإلى نشاطط جديد. وولذاا تقومم االمعلمة بإعداادد االطفل 

لألووقاتت ااالنتقالية بتنبيهه (عن طريق ررنن جرسس صغير أأوو إإطفاءء ااألضوااءء) قبل بدءء االوقت 

ااالنتقالي. ووكلما كانن االوقت ااالنتقالي يركز على االطفل (بمنح ااألطفالل خياررااتت بشأنن طريقة 

ااالنتقالل إإلى االنشاطط االتالي، مثًال بالزحف أأوو االركض أأوو االجريي مثل ااألررنب) ززااددتت فرصص تنفيذ 

هذاا االوقت بشكل سلس ووناجح. 
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مثالل على تسلسل فترااتت االبرنامج االيومي لمرحلة االحضانة •

  ووقت االوصولل ✦

  ووقت االتنظيف ✦

  ووقت ااإلفطارر ✦

  طعامم يحضره االطفل من االمنزلل ✦

  ووقت ااالختيارر ررقم ٢  ✦

  ووقت االتنظيف ✦

  ووقت االملعب االخاررجي ✦

  ووقت االمجموعاتت ررقم ٢ ✦

  ووقت االوجبة االخفيفة ✦
                           

طعامم توفره االمدررسة •

ووقت االغفوةة/ااالسترااحة ✦

ووقت االمجموعاتت ررقم ٣ ✦

ووقت ااالختيارر ررقم ٣  ✦

ووقت االتنظيف ✦

ووقت االتخطيط وواالمرااجعة (عندما يكونن االمستوىى االتطورريي مناسًبا) ✦

ووقت ااالنصراافف  ✦
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