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م المميةةزة  أطفالنا هم أغلةى مةا لةدينا  تفاصةيلهم الصةةغيرة  وإنجةازاته

نا بةةالقو   ة واليفةةةا ل وقلةةوبهم الفرةحةةةر تةةةزرعو فةةم قلوبنةةةا الأمةةل  وتمةةةد 

فةةم أربعةةة عقةةود مةةن اليمي ةةز والعطةةاء... والإلهةةام ليقةةديم المزيةةد لهةةم

أكسةةكينا -ا  ضةةمن بي ةةة ثري ةةة ومينوعةةة ثقافيةة-مجةةال الطفولةةة المك ةةرة 

أعلةةى ثقةةي م  وجعلينةةا ميم  نةةين ومةةنه لين مةةن أداء مهم اتنةةا علةةى

.مسيوى

نةةا  جةةاءت ةةة مةةن هو ى مةةن مركةةز الطفولةةة المك  ةةرة إلةة" أطفالنةةا"مجل 

فيوحةةة أطفالةةا   ومعل مةةين  وأوليةةاء أمةةور  وتربةةويينر كنافةةذة م: الجميةةع

ةةون مةةن خاالهةةا  علةةى أنشةةطينا  وفعالياتنةةا المدروسةةة لُّ     إرشةةاداتنايوطة

لقةةاءات الصةةحية  بالإضةةافة إلةةى نصةةائج قي مةةة جمعناهةةا مةةنوصةةفاتنا 

..مع خكراء فم مجال الطفولة المك رة

ينا ..تكيدئ من الأطفال وتنيهم إليهم.. مجل 

نياجةات على أمل أن نساهم فم خلق تجربة اسةيننائية لهةم  وتحقيةق

م لاأسةةر تعليمية ميمي زة على أعلى المسيويات  ون ون المرجع الةأه

..والمجيمع

!فأهاا  ب م فم العدد الأول

المعضاديفاطمة . الأسياذة الدكيورة

مدير مركز الطفولة المك رة

مدير املركزكلمة 
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المنهج ييكع مركز الطفولة المك رة

 The Creativeالإبةةةةةداعم 

Curriculum   وهةو مةنهج ثنةائم  

ند إلى اللغة  مي امل العناصر  يسي

جع نيائج الأبحاث و الدراسات  ويش

ة الاكيشةةةةةةاق واليقيةةةةةةي كوسةةةةةةيل

للةةيعلم  كمةةا يحةةف الأطفةةال علةةى

ة الةيعلم مةن خاةةال اليجةارا الهادفةة

القائمةةةة علةةةى اللعةةةب بنةةةاء علةةةى 

الموضةةةةةوعات المسةةةةةيوحاة مةةةةةن 

. حياتهم اليومية

ركز التطبيقات التعليمية يف برنامج امل

صةل قام مركز الطفولة المك ةرة خاةال ف

بيطكيةةةق ثاةةةاث دراسةةةات2020خريةةةف 

بداية العةام: من المنهج الإبداعم  وهم

الدراسةةةةةي  دراسةةةةةة الإيقةةةةةاع والأناشةةةةةيد 

تضةةةمن . والحركةةةة  ودراسةةةة الماةةةاب 

مخيةةةارة اسيقصةةةاءاتهةةةذه الدراسةةةات 

ةةةةم الأطفةةةةال مةةةةن خاالهةةةةا مفةةةةاهيم  تعل 

ومهةةةارات وقةةةيم فةةةم مجالةةةات اللغةةةة  

والحسةةةةةةةاا  والعلةةةةةةةوم  والدراسةةةةةةةات 

الاجيماعيةةةةةةةةة  والفنةةةةةةةةون  والحركةةةةةةةةة  

كمةةةا اسةةةيخدم الأطفةةةال. والي نولوجيةةةا

مهةةةارات اليف يةةةر المينوعةةةة مةةةن خاةةةال 

تحفيةةةةزهم علةةةةى الاسيقصةةةةاء  وطةةةةرح 

  الأسةةةة لة  وحةةةةل المشةةةة اات  والينكةةةةن

. مواخيكار صحة أف ارهم وافيراضاته

2020خريف –العدد األول 



اذ قةةةام مركةةةز الطفولةةةة المك ةةةرة باتخةةة

اسةب إجراءات وتةدابير احيرازيةة بمةا يين

م مع توصيات وزارة الصحة العامةة فة

مة دولة قطر حفاظا  على صحة وسةاا

اد وبنةةاء  علةةى إحصةةائيات أعةةد. أطفالةةه

صةةةل الأطفةةةال المليحقةةةين بةةةالمركز للف

  تةةةةةةم 2021-2020الدراسةةةةةةي الةةةةةةأول 

كوع تطكيةةق اليعلةةيم المةةدمج فةةم الأسةة

م الأول فقط من بةدء دوام الأطفةال  ثة

  اسةةيمر بعةةد ذلةةل الةةيعلم الاعييةةةادي

ز  ولةم ف ان حضور الطفل يوميا  للمرك

ييجةةاوز العةةدد فةةم كةةل قاعةةة دراسةةية

(. عشرة أطفال)

م ومن أهم الإجراءات الاحيرازية اليم ت

:اتخاذها

ة  تطكيةةةةق ناةةةةام الفقاعةةةةة الصةةةةفي•

ويعنةةم ذلةةل أن كةةل صةةف دراسةةي 

لةةةا يسةةةمج لةةةه وفقاعةةةة بذاتةةةه هةةةو 

مةا كبالاخيااط مع الفصول الأخرى 

أن مجموعات الأطفةال والمعلمةات 

قةاء ثابية قةدر الإم ةان مةن خاةال الك

فةةةةم نفةةةة  الفقاعةةةةة أثنةةةةاء اليةةةةوم 

.الدراسي

إدخةةةال مفةةةاهيم الةةةأمن والسةةةاامة •

ضةةةمن المةةةنهج اليعليمةةةم  وإعةةةداد 

.لذللالوسائل اليعليمية المناسكة

االحرتازية يف ظل جائحة كورونااإلجراءات 

2020خريف –العدد األول 

الاسةةةيماع النشةةةط للطفةةةل ودعةةةم•

لةةةى صةةةحيه النفسةةةية وتشةةةجيعه ع

اليعكيةةر والإفصةةاح عمةةا يةةدور فةةم

ذهنةةةةه مةةةةن أسةةةة لة واسيفسةةةةارات 

.حول اليحو ل واليغيير الحالم

وصةةةف المشةةةاعر واليعكيةةةر عنهةةةا •

اعره يوميا   بهدق فهم الطفل لمش

.ومشاعر الآخرين

تخصةةةيص قاعةةةة الرياضةةةة وقاعةةةة •

ط اللعب الداخلم لفصةل واحةد فقة

صةول فم اليوم  وتفعيل حةدائق الف

الخارجيةةةةةة لممارسةةةةةة الرياضةةةةةة و 

.اللعب الحر

طة إلغةةاء الأنشةةطة الم يكيةةة  وأنشةة•

الطهةةةةو  وأنشةةةةطة اللعةةةةب بالمةةةةاء 

والرمةةةل للفصةةةل الدراسةةةي الةةةأول  

بالإضةةةةةافة إلةةةةةى إلغةةةةةاء الرحاةةةةةات 

الميدانيةةةةةة و الزيةةةةةارات الداخليةةةةةة  

عةةد واسةةيكدالها باسيضةةافات عةةن ب

. عكر تطكيق زوم

ة تطكيق احيفالةات مصةغرة وخاصة•

ب ةةةل صةةةف علةةةى حةةةدة  واكيفةةةى 

اتهم المركز باحيفال الأطفال ومعلم

داخةةةةل القاعةةةةة الدراسةةةةية ضةةةةمن 

ليةوم الكرنامج اليومم فم احيفالم ا

العةةالمم للطفةةل  واليةةوم الةةوطنم

.لدولة قطر
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المك رةفولةالطمركزفإنالعمل لفريقالمهنماليطويربجانبييعلقفيماأما

فميةاليدريكالورشتقديمخاالمنفريقهتطويرإلىباسيمراريسعى

موقد.والمهنمالأكاديممالمجال العملورشمنمجموعةالمركزنا 

باليعاونالآخروالكعضداخلية بعضها 2020خريفالفصلخاالاليدريكية

:وهمخارجية وجهاتأقساممع

الياريخمقدم الورشةعنوان الورشة

يرونية تصميم الألعاا اليعليمية الال 

للمنهج الإبداعم

جوزاء الشمري. أ

الكرنامج العربم-منسق أكاديمم*

27 /8 /2020

عنكرة العكد هللا. أمالكحف الإجرائ: الكرنامج اليدريكم

زينب العطار. أ

نهال عزمم. أ

-ويالمركز الوطنم لليطوير اليرب*

NCED-QUكلية اليربية

2-16 /9  /

2020

الإجراءات الاحيرازية لمرض كورونا 

(19-كوفيد)

بلقي  اليافعم. أ

فرح ريان. أ

سارة كريب. أ

مركز جامعة قطر الصحم*

3 /9 /2020

ديالا حميدي . دلمك رةفم الطفولة االكادل تطكيقات 

اينأون ل-جامعة قطر –كلية اليربية 

15 /10 /2020

إيمان شعار. أسةالموسيقى فم مرحلة ما قكل المدر 

أنجلينا قرطكاوي. أ

ةمعلمات بمركز الطفولة المك ر *

22 /10 /2020

لطفولة ورشة اليطكيقات الي نولوجية ل

المك رة

الفيل اويعكد هللا . د

أون –جامعة ال وي  -كلية اليربية *

لاين

27 /10 /2020

إيمان الشامم. أالقراءة اليشاركية

زيالكرنامج الانجلي-منسق أكاديمم*

12 /11 /2020

نائم فم الك/ اسيخدام اليقويم الي وينم

الكحف الإجرائم 

أون لاين–أريج برهم د.أ

جامعة قطر–كلية اليربية *

23 /11 /2020

التطوير املهين
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ولةةةدعم الشةةةراكة مةةةع أوليةةةاء الةةةأمور 

أنشةةةةأت لجنةةةةة  المحلةةةةموالمجيمةةةةع 

ة منصةةالمركز العااقةةات واليسةةويق بةة

مفيةةر ليةيمركز الطفولة المك ةرة الينقي

ورش العمةةةةةل تناةةةةةيم مةةةةةن خاالهةةةةةا

فيةةةةةة اليدريكيةةةةةة والمحااةةةةةرات الينقي

ريةةةةاض ومعلمةةةةات لأوليةةةةاء الةةةةأمور  

ولةالطفالأطفال  والمهيمين بمجال 

التواصل مع اجملتمع احمللي

امعةة   وذلل باليعاون مع أساتذة وخكراء ميخصصين من داخل وخةار  جالمك رة

. 2021قطر  وسوق يكدأ الكف من خاالها فم بداية الفصل القادم ربيع 

2020خريف –العدد األول 
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موجز األخبار

هةةذا النشةةاط طريقةةة رائعةةة لكنةةاء مهةةارات يعةةد 

اليحةةدث والمقابلةةة لةةدى الطفةةل  وهةةم مهةةارات

ميع اسةةي. مهمةةة يجةةب اميااكهةةا فةةم المسةةيقكل

أس لة الأطفال كنير ا بلعب دور المراسل وطرح ال

على بعضهم الكعض حةول أعمةارهم والاحيفةال

عاةان باليوم الوطنم لدولة قطةر بالإضةافة إلةى إ

صةل المك ةرة للفبعض من أخكةار مركةز الطفولةة 

.2021الدراسي النانم ربيع 

2020خريف –العدد األول 
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:لمشاهدة موجز الأخكار اضغط على الفيديو

الرابط أدناهعلى أو اضغط 

https://qucloud-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/eman_chaar_qu_edu_qa/EeNqiF9L-

SZGnHPzZVvdEQ0BtwkJHPK3mqy9JVAZszNeqA?e=E5Kfak

2020خريف –العدد األول 
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عزيزتم الأم

كيةةرة تيسةةم مرحلةةة الطفولةةة المك ةةرة بأهميةةة ك

هارات لمقدرة الأطفال على اليعلم واكيساا الم

ومةةن أهةةم مةةا نسةةعى لةةه كمةةربين وآبةةاء أن. فيهةةا

يطيع فعةل ننشئ طفاا  واثقةا  بنفسةه  ف يةف نسة

ذلل؟

إذا قمةة  بعملهةةا فأنةة  علةةى ( ح)هنةةاخ خمةة  

:نفسهالطريق السليم فم تنش ة طفل واثق ب

حب-أولا  

حنان-ثانيا  

حزم-ثالنا  

حرية-رابعا  

حدود-خامسا  

يجةةةب إعطةةةاء الطفةةةل الحةةةب غيةةةر المشةةةروط  •

اته  إذا فنحب الطفةل لشخصةه ولةي  لسةلوكي

َعد ل سل ةفه أننا نو َعر  وكه  وأننا لةا أخطأ يجب أن نو

.نعاقكه

أكةةون حنونةةة دائمةةا  فةةم تعةةاملم مةةع الطفةةل•

حيى لو شاغب طوال اليوم  وهذا لا يعنةم أن

هاء وبعد اني. أعطيه نارات غاضكة طوال اليوم

 ةل ال اام عن السلوخ غير المرغوا نيعامةل ب

.لطف وحنان

م لةةا نخلةةط بةةين الحةةزم والغضةةب  فةةالحزم يعنةة•

عنةةةدما أضةةةع القواعةةةد فةةةم المنةةةزل يجةةةب أن 

الحةزم .تطكق دائما  دون عمل اسينناء للقواعةد

ي ةةون فةةم تطكيةةق القواعةةد والقةةوانين المنزليةةة

.  فم جميع الأوقات

كيف سأكون حازمة: إذا سأليم عزيزتم الأم•

وأعطم طفلم الحرية؟ حسنا   حرية الأطفال

فم هذه المرحلة تأتم من شعورهم 

يطيعم ت اليم تسابالاسيقاالية فم أخذ القرار 

ذلل أن تيدخلم بها دون أن يشعر طفلل  وييم

(. الاخييار)من خاال إعطاء الطفل الخيارات 

هاا الصكاح قكل ذفم :المنالفعلى سكيل 

أطقم مخيلفة من ٣الطفل للروضة اخياري 

د مم الإفطار قعلى .المااب  ودعيه يخيار منها

.أنواع من الطعام ليخيار منها٣له 

وهم أن نضع قواعد وقوانين : وأخيرا  الحدود•

ل  منزلية لا يجب على الطفل أن ييخطاها من

م موعد النوم على الساعة السابعة  فهذا يعن

عة أنه يجب أن ينام طفلل على الساعة الساب

.مساء  كل يوم

اعلمم عزيزتم الأم قكل أن تطكقم هذه 

ام الاجراءات يجب أن ت ونم على اسيعداد للقي

فم اليذبذاوعدم بها بالش ل الصحيج والدائم 

مدىعلى يعيمد أدائها  لأن نجاحها 

.إصرارخ فم تطكيقها أن  ولي  طفلل

ح_خمسة#

بيياويايمم.د

جامعة قطر
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وطدعمه؟.. طفهم مشاعر فالي كيف 
اليعاملفمالصعوباتبعضخاالهامننواجهأطفالنامعلمواقفنيعرضماكنيرا  

هوالحاجزهذاي ونماوغالكا  .وبينهمبيننايحولحاجزبناءإلىينديممامعهم 

عناليعكيرعلىالطفلتدريبإن.مشاعرهعنليعكرللطفلالمجالإتاحةعدم

.يةالحياتالمواقففمالصحيجالييرقعلىيساعدهالأهميةربالغأمرمشاعره

:مشاعرهمعناليعكيرعلىأطفال ملمساعدةالنصائجبعضإلي م

والنصائجالأس لةمنبدلا  كاملبانيكاهاسيمع-1

الصعبنمول نإليه يصغونالذينلأهلهاضطرابهالطفليح مأنجدا  السهلمن

.وينصحهويلومهيسيجوبهمنهناخكانإذابوضوحيف رأنعليه

:الطفللىعمنهماكلوتأثيرالياليين الموقفينفموالأاالأمفعلردةبينقارن*

الأاإصغاءإن

الميعاطف وصميه

علىالطفلساعد

اءبن  بش لاليف ير

.لمش ليهحلوإيجاد

منوالنصيحةاللومإن

ةالطفلجعل الأمقكل

ي وتشبالضجر تشعر

.تف يرها

2020خريف –العدد األول 
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أعطة الشعور اسما  بدلا  من الشرح والمنطق-2

ما نان أنه من الأفضل تجنب الحديف مع الطفل حول الأشياء اليم تزعجه  وأنه دائما  

يجب علينا تكسيط المش لة ومحاولة تخليصه من الحزن والإزعا   ول ن الحقيقة على 

.خااق ذلل تماما  

2020خريف –العدد األول 

شعرت الطفلة لقد 

بالراحة لأنها 

اسيمع  إلى كلمات 

تعكر عن معاناتها  

وشعرت بأن هناخ 

من اعيرق بيجربيها

ثون  كيف تيحدث فيصغم الصغار إليل وتصغم إليهم عندما ييحد(. م2015. )مازليشفابر  : المصدر* 

(.م1980العمل الأصلم نشر فم عام . )العكي ان للنشر: الرياض(. ترجمة فاطمة عصام صكري)

لم يشعر الطفل 

بأن هناخ من يقدر

أن عدم وجود 

ال عل شيء مزعج 

عرض بالنسكة له  وت

ا للشرح الذي كلم

كان أعمق كان 

.الرفض أككر
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طهميةةةةةةةة اللعةةةةةةة  يف موجز األخبار
تكةةةةةةةةةوي  وتطةةةةةةةةةور 
شخصية فال الروضة

ةهميةةةأو ه للطفةةةلن ةةةكة أو الحةةةب الةةةذي 

 فةالالأطالحركة فم ت ةوين شخصةية 

م والأبحةةاث العلميةةة اليةةم أنجزتهةةا فةة

كانةةةة  كلهةةةةا دوافةةةةع قويةةةةة  المجةةةةال

م جعلينةةم أقكةةل الةةدعوة ال ريمةةة اليةة

 ةةةرة تلقييهةةةا مةةةن مركةةةز الطفولةةةة المك

ربيةةع فةةمب ليةةة اليربيةةة بجامعةةة قطةةر 

فةةةةم دعةةةةم كةةةةوادر للمشةةةةاركة 2020

شةيط والمساعدة فم تنإثراء الالمركز

جم بةةرامج ترفيهيةةة ذات طةةابع بيةةداغو

تحيوي على أهةداق ميعةددة  محض

تيمحور حةول دعةم نمةو وتطةور طفةل 

خاصة لينمية قدراته العامة والروضةال

  والجةةةن   عمةةةار أالحسةةةب اخياةةةاق 

.وال فاءات

ة هةةذه اليجربةةة مشةةاركة جميلةةكانةة  

اعيمةةدت فيهةةا علةةى اجيماعةةات مةةع 

رة كةةوادر المركةةز لوضةةع فقةةرات المكةةاد

ةةة ا اليةةةم تمحةةةورت علةةةى شةةةطرين تكع 

فةم للكرامج اليم تم إدراجها مةن َقكةل

ة الطفةل المناهج اليربوية للمركز لينمي

.صعدةأالعلى جميع 

كان  تعيمد علىولى أالالمكادرة 

تكطة حركية مميعة مر نشطة أتطكيق 

الهدق من المكادرة: بألعاا ال رات

علىهو محاولة مساعدة الاطفال 

الألعةةةةااخةةةةوض غمةةةةار تجربةةةةة فةةةةم 

بةةةةال رات  وذلةةةةلوالفرديةةةةة ة الجماعيةةةة

م  بشةة ل بسةةيط ومصةةغر ك ةةرة القةةد

يةن  وكرة السلة  وكرة اليد  ورياضةة ال

. الأراي  وغير ذلل مةن الاخيصاصةات

كةةةةان الهةةةةدق هةةةةو مسةةةةاعدة الطفةةةةل 

لاكيسةةةةاا خكةةةةرة فةةةةم اليعامةةةةل مةةةةع 

ال ةةةرات عةةةن طريةةةق اللعةةةب والميعةةةة 

بةةةةدون الةةةةدخول فةةةةم الةةةةأمور اليقنيةةةةة 

ات مةن للمهارات الميعلقة بإتقان الحرك

الناحيةةةةة اليقنيةةةةة ول ةةةةن كةةةةان الكعةةةةد

ةةا باللعةةب  حيةة أن ف الكيةةداغوجم ميعلق 

ميعةةةة الطفةةةل تيغلةةةب علةةةى الجانةةةب

.المهارى واليقنم

:المهةةةةارات الأساسةةةةية لةةةةيعلم الحركةةةةة

الرمةةةم واسةةةيقكال ال ةةةرة عةةةن طريةةةق )

اللعب  وسوق أتطةر  لهةذا الموضةوع

كل المسةيقفم مجلة للفم عدد خاص 

.شاء هللان إ

اةةيم المكةةادرة النانيةةة تمحةةورت حةةول تن

اليوم الريااي بالمركز

بسةمعة يليةقرائعا  كان تنايم الفعالية 

لريااي وباليوم ا المك رةمركز الطفولة 

ناةةيم ليا  ومطابقةة. لدولةةة قطةةر الحكيكةةة

ول ةةةن  الجامعةةةةاليةةةوم الريااةةةي فةةةم 

.بطريقة مصغرة وشيقة

2020خريف –العدد األول 



مركةةز أول فقةةرة فةةم برنةةامج اليةةوم الريااةةي لل

جمةاعم لاأطفةال عةن حمةاء إو تسخين  كان

 .يروبيلأطريق الموسيقى والرقص 

يةةة الفقةةرة النانيةةة احيةةوت علةةى أنشةةطة حرك

عةاا ميوزعة على ثااثة قاعات تعيمد على أل

طوا  لةةةةأااللياقةةةةة  ألعةةةةاا ال ةةةةرات وألعةةةةاا 

ال شةةةمل اليناةةةيم تغييةةةر الأطفةةة. والحيوانةةةات

ل دقيقةةة لييةةاح الفرصةةة ل ةة30للقاعةةات كةةل 

 .مجموعة من الأطفال تجربة جميع الألعاا

احةةة  أشة ر مركةةز الطفولةة المك ةةرة علةى إت

عةض وتأكيةد ب أطفالنةاالفرصة لمسةاعدة 

م واليةةة الكحةةةفالفرضةةةيات العلميةةةة فةةةم 

د تيمنةةل فةةم أهميةةة الميعةةة واللعةةب عنةة

الطفةةةةةةل ليسةةةةةةهيل العمليةةةةةةة اليربويةةةةةةة

عةم والمساهمة فةم ت ةوين شخصةييه ود

.نمو وتطور طفل الروضة

مصطفى علوي. د

محاار فم قسم اليربية الكدنية

جامعة قطر–كلية اليربية 

2020خريف –العدد األول 

يرخاء الفقرة النالنة والةأخيرة ركةزت علةى الاسة

قى الجماعم لأطفال المركز باسيخدام موسةي

ى هادئة مع تمطيط العضاات فم الأرض عل

.سجادات خاصة

اح ساهم  مشاركة كوادر المركز فم إنجلقد 

كيورة تواجةد الأسةياذة الةدوخصوصةا   تجربيم

ة   مةديرة المركةةز منةد بدايةةالمعضةةاديفاطمةة 

آمنةة نهاييه  كمةا كانة  الأسةياذةلىإالنشاط 

ز   مسةاعد مةدير مركةالمغيصيبعكد الرحمن 

ق الطفولةةةة المك ةةةرة  حلقةةةة الوصةةةل والمشةةةر 

جةةةةوزاء سةةةةياذةأالعةةةةام بمقةةةةايي  مميةةةةزة وال

فرحةةةةةةان الشةةةةةةمري  منسةةةةةةقة الاجيماعةةةةةةات 

.رض الواقعأوالألعاا على 
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عملمأخصائية-الأعر آمالبالسيدةاليقينا

قطرعةبجاماليأسيسيالكرنامجفمرياضيات

اليم الزينمأسامةآيةالخريجةالطفلةوالدة-

-2006فمالمك رةالطفولةمركزمنتخرج 

حوللطيفحوارمعهالناكانوقد 2007

:أمركوليةالمركزمعتجربيها

ة؟المك ر الطفولةمركزعنسمع أينمن•

له؟اخييارختمولماذا

الموظفات زميااتممنالمركزعنسمع 

الذياليعليموجودةلسمعيه اخيرتهوقد

.عملمم انمنوقربهيقدمه 

العامخاالمع مالإدارةتواصلكانكيف•

الدراسي؟

الا  تواصااكان ونيحرصكانواأنهمحيففع 

بأول أولا  المسيجداتب لإبااغناعلى

والفعالياتالأنشطةمنالعديدوينامون

كن اءالالنقدييقكلونأنهمكماالأمور لأولياء

.الاعيكاربعيناقيراحاتناويأخذون

؟هحينفمالميكعالمنهجعنرضاخمدىما•

يراليف علىيعيمدمميزا  المنهجكانلقد

يمالالحياتيةوالممارساتوالنقدي الإبداعم

المعلوماتاكيسااالأطفالعلىتسهل

الىإضافةذاتم بش لوالقيموالمهارات

يسيخدمأنهبمعنىاليقليدياليعليم

.الالأطفعليمتفمميعددةاسيراتيجيات

فمراسخةزال لااليمالذكرىهمما•

المركز؟فمآيةطفولةمنذهنل

فمراسخةاللعبساحةصورةتزاللا

ضناحيمميزا  م انا  كان أنهاحيفذاكرتم 

عونيسيميالأطفالف انوالأمهات الأطفال

حضورهمعندالدراجاتعلىباللعبفيها

الراحةبتشعروهمطفلهاالأمفيودعصكاحا  

جمعيمليقىكان أنهاإلىإضافةوالأمان 

زالمركاحيفالاتفمأمهاتهممعالأطفال

الاتالاحيففمآيةأتذكرزل ولاالمميزة 

ليومااحيفاليةأتذكرزل ولاوالفعاليات 

الزيآيةارتدتعندماللطفلالعالمم

.رائعا  يوما  كانلقد الإيرانم

منأيمعتيواصلآيةزال ماهل•

أصدقائها؟

اتهاصديقمنأيمصادفةييململاأسف

.الآنحيى

حاليا ؟آيةتدرسماذا•

الأسنانطبكليةفمطالكةالآنآية

.قطربجامعة

لىعالأعر آمالالسيدةعزيزتمللش را  

اليفو وبالنجاحوتمنياتنالدعوتنا قكولل

مك رةالالطفولةمركزلنمرةالدائمواليميز

.نمالزيأسامةآية–المسيقكلطكيكة–

2020خريف –العدد األول 
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ةاليغذيموضوعالعددهذافماخيرنا

منلهلماالروضة لطفلالسليمة

مفالكعيدالمدىعلىككيرةأهمية

العالمذكركماو.الجسممنموهدعم

يةالنفسنارييهفمماسلوأبراهام

أنالأساسيةالاحيياجاتضمن

بناءدةقاعتعيكرالفسيولوجيةالحاجات

:الحاجاتهذهأمنلةومنالشخصية 

الصحة والشراا للطعامالحاجة

منفإنهلذا ......النومالرياضة 

ملييالهرمهذاقاعدةإشكاعالضروري

بنجاحيةالنانللمرحلةاليلقائمالإنيقال

.عالم

وءالضبإلقاءقمناسكقمماانطااقاو

الروضة طفلتغذيةموضوععلى

بأخصائيةالمجالهذافمواليقينا

ص حممها/الأسياذةالطكيةاليغذية

منسسةوقطر جامعةخريجةوهم

لليعليمnutripedia-نوترةبيديامنص ة

 كيةالطاليغذيةمجالفموالينقيف

فيدالمالغذاءاخييارأهميةعنليحدثنا

لبش الطفلنموعلىيساعدالذي

.وآمنوسليمصحيج

يةالأخصائعلىأس لةعدةبطرحقمنا

ةبالإجابمش ورةتفضل وقدمها 

.ومكسطةعلميةبطريقةعليهم

ماليالغذائيةالعناصرهمما:1السنال

الصحمالغذاءفمتوافرهايجب

رينثوكيفالروضة؟لطفلالميوازن

نموعلىالمي املالصحمالغذاء

الطفل؟

طفلللالاازمةالغذائيةالعناصر:الجواا

:اليةاليالغذائيةالمجموعاتفمتيوفر

النشوياتمجموعة•

الكروتيناتمجموعة•

الدسممجموعة•

ومشيقاتهالحليبمجموعة•

الفاكهةمجموعة•

الخضارمجموعة•

جسمتزودبمجملهاالمجموعاتهذه

ب ليالرئيسلمحيواهابالإضافةالطفل

والأمااحفيياميناتمنيلزمهما

فلطول ل.النادرةوالعناصرالمعدنية

بحسكمياتهاتخيلفغذائيةحاجات

وأالطكيبرأيأخذويم نوعمره وزنه

ال مياتليحديداليغذيةأخصائية

.الم وناتهذهمنالمناسكة

الميوازنالغذاءأنالقولالكديهممن

سرعةإلىالطفلوصولفميساهم

ائمغذم ونأيونقصالطكيعية النمو

.الطفلنموينخرأنيم نهام

ىإلونسكهاة مهمجميعهافالم ونات

هاطكخوطريقةوكمياتهامهمةبعضها

.أيضا  مهمة

2020خريف –العدد األول 



رالفطووجكةتناولأهميةما:2السنال

للروضة؟ذهابهقكلللطفل

أجلمنمهمةالفطوروجكة:الجواا

منضالدمس رتركيزعلىالمحافاة

فمالطفلوجودخاالالطكيعم

الطفلأداءمنيحسنوهذاة روضال

ا  أيض.دقيقبش لوتركيزهوفهمه

يم نللاليومخاالالوجكاتتوزيعيجب

مناليوميةحاجيهالطفلإعطاءمن

.كاملبش لالغذاء

ناأطفالإكساايم نناكيف:3السنال
مطنلي ونالسليمةالغذائيةالعادات

مسيقكاا ؟حياة

ةالعائلت ونعندماذلليكدأ:الجواا
مفالطفلبهيحيذيالذيالمنلهم

جبيلذلل السليمةالغذائيةالعادات
معينةمنزليةقوانينهناخت ونأن

فمالمقدمالصحمبالغذاءخاصة
غرالصمنذالطفلعليهايعيادالمنزل
هممنجميععلىويجبمعها وي كر
احيراموأقاراأصدقاءمنالأهلحول
للطفليقدموالاوأنالقوانينهذه

فلالطي ونعندماالصحيةغيرالأغذية
.سرتهأمراقكةعنبعيدا  

يرتأثتح الطفلترخعدميجبكما
علىةالمنيشر السي ةالغذائيةالعادات
الاجيماعماليواصلوسائل

وردروضةللي ونأنويم ن.والدعايات
يمةالسلالغذائيةالعاداتبناءفممهم

ديمتقطريقعنذللوييم وتقوييها
الدروسإلىبالإضافةالصحمالأكل

.اليعليميةوالورشاتالينقيفية

علىالميرتكةالآثارماهم:4السنال

 لبشوالمقلياتالس رياتتقديم

؟الطفلفطوروجكةفمأساسي

افةالمضالمصن عةالس ريات:الجواا
يالموبال الاميصاصسريعةعادةت ون

وت ونة كافيلفيرةللطفلطاقةتوفرلا
انا  وأحيالمهمة الغذائيةبالموادفقيرة

جوتفيللطفلالحركةفرطتسكب
يمرمسبش لتناولهاأنكماالشهية 

الحدفو الوزنزيادةخطريرفع
ااسيكدالهينصجلذلل الطكيعم

المقلياتأما.الصحي ةبالنشويات
السعراتمنال نيرعلىفيحيوي
منيرال نعلىاحيوائهابسكبالحرارية
احيمالالمش لةمنويزيدالدهون 
غيرالمشكعةالدهونعلىاحيوائها

 وزيالمهدرجةالزيوت:منلالصحية 
ليفضاليمالنخيلوزي الهندجوز

.أم نماتجنكها

منالطفلاحييا هوما:5السنال
المشروباتأنواعأفضلهموماالماء؟

للطفل؟المقدمة

علىيحصلالواعمالطفل:الجواا
ح علىباعيمادهالماءمنحاجيه

الجسمإلىالماءويدخلالعطش 
:الياليةبالأش ال

المعيادالشراماء•

الحليبفمالموجودالماء•
ومشيقاته

اروالخضالفاكهةفمالموجودالماء•

تحضيرفمالمسيعملالماء•
المخيلفةالغذائيةالوجكات

أفضلهموالحليبالماء•
صائرالعتجنبويفضلالمشروبات 

.أم نما

نخذتأنفيجبالعصائرتناولحالفم
الس رلهامضاقوغير٪ ١٠٠طكيعية

.معيدلةوب ميات

2020خريف –العدد األول 
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نألاأميم نكيفبرأيل:6السنال

لهالطفالغذائيةالوجكةصندو تعد

الأطعمةأهموماصحية؟بطريقة

والأطعمةتحيويها أنيجباليم

عنها؟الابيعاديجباليم

الصندو يحيويأنيجب:الجواا

ةالأساسيالغذائيةالمجموعاتعلى

الأول السنالفمذكرهاتماليم

 كنجسندويش-:المنالسكيلعلى

وازييون خضار حصة فاكهةحصة

 الساندويشإلىمضاقزييونزي 

اوالس رمنخالمحليبعلكة

.زبادي

تينات بروالجكنالنشويات هوفالخكز

اروخضفاكهةصحية دسمالزييون

المجموعاتت ونوه ذاوحليب 

.م يملةالغذائية

الكاردةاللحومعنالابيعاديجب

المدخنالحكشمنلالمصنعة

حية صغيرانهاإذوالنقانقوالمرتدياا

بس وي وضعتجنبيجبكما

علىتحيويمنيجاتوأيوشوكولا

.مصن عس  ر

أنواعبعضأنإلىالانيكاهيجبأيضا  

 هةمن   ت ونالأسوا فمالحليب

عادةني والمن  هةوالزباديوالحليب

خيارمنهيجعلممابالس رملمء

الابيعاديجبكما.صحمغير

للقلمالجاهزالدجا عن

وتجنب غي النامنل

.بأنواعهاالمقالم

ترغكيناليمالنصائجما:7السنال

هنأطفالليشجيعلاأمهاتبيقديمها

الصحم؟الطعامتناولعلى

الغذاءفمالحسنةالقدوة-:الجواا

العاداتباتكاعذللوييمالصحم

ادأفر جميعقكلمنالصحيةالغذائية

.والأخوةوالأاالأممنالعائلة

رعميناسببماالمكسطاليعليم-

والقوةالصحةربط:منلالطفل 

حمالصبالغذاءوالنفسيةالجسدية

.الصحمالحياةونمط

الروضةلمعلمةيم نكيف:8السنال

لطفلدىالصحمالغذاءثقافةتعزيز

الروضة؟

نشاطاتفمالطفلشراخإ-:الجواا

ادإعدفميشارخالطفلتجعلجماعية

.مسل مبش لصحمطعام

يعمالباسالمكسطالجماعمالينقيف-

أنفحي كنيرا  مفيدالإيضاحوسائل

همبعضتقليدإلىيميلونالأطفال

.العاداتفم

اذةالأسيمعاللقاءبهذااسيميعنالقد

حمصمها

.للفش را  الطكية اليغذيةأخصائية

2020خريف –العدد األول 

23



...عزيزتم الأم

إن الغةةةذاء الصةةةحم لاأطفةةةال  هةةةو الغةةةذاء 

ال ةةافم لسةةد حاجةةات الجسةةم  وهةةو أيض ةةا

الغةةذاء الميةةوازن الةةذي يحيةةوي علةةى جميةةع

. مالعناصةةةر الغذائيةةةة اليةةةم يحياجهةةةا الجسةةة

ه وإنمةا فالطعام الصحم لةي  ب نةرة كميية

ه علةى بينوعه وتوازنه بش ل يضمن احيوائة

ات كافةةةة ميطلكةةةات الجسةةةم مةةةن فييامينةةة

.ومعادن وعناصر غذائية

فةم فم كنير من الأوقات تواجهنةا تحةديات

أكةةل الأطفةةةال  فمةةنهم مةةةن يةةرفض تنةةةاول

را الفواكه والخضةار  وبعضةهم لةا يحةب شة

ل الحليةةةب  والةةةكعض الةةةآخر يرفضةةةون تنةةةاو

ذا لذلل سنقدم لةل فةم هة. اللحم والدجا 

العةةةدد مجموعةةةة مةةةن الوصةةةفات الغذائيةةةة 

م الصةةحية  واليةةم يم ةةن إشةةراخ طفلةةل فةة

علةيم حيةف يعيكةر ت. تحضيرها فةم المطةكخ

ة لما الطفل فن الطكخ أمرا  فم غاية الأهمي

له من فوائد فم مجالات ميعددة  

:فهو يسهم فم

إكسةةاا الطفةةل معلومةةات ومعةةارق عةةن الأطعمةةة المغذيةةة والصةةحية •

ه  وأهمية النااف ة وسةاامة والعناصر الغذائية الضرورية والأساسية لنمو 

.الغذاء  ومدى تأثير الجراثيم والك ييريا فم حياتنا اليومية

.منج الطفل الشعور بالأهمية والفعالية والحماس•

ات فرصة لةيعلم الحةروق وال لمةات مةن خاةال قةراءة الوصةفة والمعلومة•

.الم يوبة على المواد الغذائية المسيخدمة

ت فرصةةة لةةيعلم مفةةاهيم الحسةةاا مةةن خاةةال اسةةيخدام الم اييةةل وأدوا•

.القياس المخيلفة أثناء تحضير المقادير

عمال فرصة جديدة وجيدة فةم آن معةا  ليعليمةه عةن السةاامة فةم اسةي•

ياتةه الأدوات والأوانم المطكخية وحملها وزحزحيهةا بطريقةة لةا تعةر ض ح

.للخطر
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الشيء الناقص

مينوعةأدواتوأطفاللعب:الأدوات

.المنزلمن

طفل اللذاكرةاخيكارالنشاطهذايعيكر

الألعاابعضوضعخاالهييمحيف

ينارأنوعليهالطفل أماموالأدوات

ثم محددةزمنيةفيرةخاالجيدا  إليها

ومنقحيىعينيهيغمضأنمنهنطلب

أنعليهذللبعد.منهاشيءبإخفاء

.ناقصالالشيءلي يشفعينيهيفيج

اخيكار اليذو 

–العينينليغطيةأداة:الأدوات

.مينوعةأطعمة

الطفل عينبيغطيةالأمتقوم

مةالأطعأنواععلىلييعرقوتيركه

حاسيمخاالمنلديهالمفضلة

زبادي منلجات )والشماليذو 

فوصمنهتطلبثم (كعلفواكه 

والأش الالمخيلفةالمذاقات

.لاأطعمةالمينوعة

ماذا أرى؟

هم لعكة تنمم مهارات الطفل فم 

اليعرق على الألوان والأش ال فم 

على سكيل. أماكن مخيلفة من حوله

خاال أثناء اليجول فم الكي   أو: المنال

أرى ”: نزهة مع الطفل تقول له الأم

 ا  منلف   أو شي”بعينم شي ا  بنم اللون

جده  فيكحف عنه الطفل حيى ي. الش ل

ا رأته وه ذا سيسعد الطفل باكيشاق م

.الأدوارييكادلاأمه  ثم 
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مااقط الغسيل

مقل–خشكيةغسيلمااقط:الأدوات

.تخطيط

تنميةعلىالنشاطهذايساعد

الصغيرةالعضااتعلىالسيطرة

علمتخاالهامنيم نهوكذللللطفل 

بطريقةوال لماتوالحروقالأرقام

.مميعة

:تعلم الأرقام

منالأرقامعليهمواكيكممااقط10اخياري

رتيبتيرتكهمأنطفللمناطلكمثم 1-10

حكلعلىبوضعهمتنازلمأوتصاعدي

.مسطرةأوغسيل

نقاطعليهاوارسممأخرىمااقط10اخياري

 يزاوأنطفللمناطلكمثم 10-1منأيضا  

طملقكليربط)والمعدودالعددمااقطبين

.(المعدودعليهآخربملقطعددعليه

:تعلم الحروق وال لمات

ى اكيكم الحروق على المااقط من الألف إل

ركيب الياء  ثم اطلكم من الطفل أن يقوم بي

الملقط الذي يحمل صوت الحرق الأول من

يضع ملقط : شيء موجود أمامه  فمناا  

(  س)على قلم  وملقط الحرق (  )الحرق 

.وه ذا.... على سيارة 

طة على أيضا  يم نل أن ت يكم كلمات بسي

ب أورا  صغيرة وتطلكم من طفلل أن يرك

(  ارز  أا  أم  زرع)ال لمة من حروفها  منل 

.رقبحيف يضع الملقط الصحيج فو  كل ح
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علىلليعرقالمركزوخار داخلجولة-

.ومرافقهالمكنى

.مهنيهابلليعريفالمركزممرضةاسيضافة-

يميللممنالمركزأفرادأحداسيضافة-

يدويةمهارة
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اويقرطكأنجليناالمعلماتاسيضافة

الأدواتعلىلليعرقشعارإيمان&

عليهاالعزقوطريقةالموسيقية
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وتجفيفهاالمااب غسيل•

هبال روشييعملشخصاسيضافة•

زومعكرالرضيعطفلهامعأماسيضافة•

القماشبيعمحل•

(قيممنشاط)المخيلفةالجوارايوم•
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وتجفيفهاالمااب غسيل•

القمصانعلىالطكاعة•

الكيجامايوم•
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