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 المرحلة الثّالثة من التّعليم األساسيّ  – تطوير كفايات التعلم االجتماعي االنفعالي  أنشطة

 

 عنوان النشاط: 

قالت     سو 

عليم من الت  الث الثة الفئة المستهدفة: الحلقة 

 األساسي  

  د.  45  المد ة: 

 

 تطبيق بعض االستراتيجيات لتحسين الذاكرة العاملة -

 تعزيز االنتباه والتركيز لدى المتعلمين -

 

 الُمْنتَْج الت عل مي: 

                      

 وق تي نشتريها من الس  ورلألغراض ال  و لصق بعض الص  أإنتاج لوحة فنية بواسطة رسم 

 

 المواد  واألدوات والوسائل: 

 ة ، فاكهة وخضار ،أدوات منزلية ( وق )مـأكوالت ، مواد غذائي  قها من الس  تي نتسو  األغراض ال  صور لبعض  •

 

 

 مراحل سير الن شاط:

 عبة وهي: ح قواعد الل  ر بشمين أن يجلسوا في حلقة ، ويباشر يطلب المعلم/ة من المتعل   الت حفيز : •

ر ما قاله  كر  اني ي  عب الث  الل   ثم   يءالسوق و اشتريت و يذكر شم األول يقول ذهبت إلى المتعل    المرحلة األولى : •

م الباقي في  عبة والمتعل  حد المتعلمين غرض ما يخرج من الل  أل و يضيف غرض آخر وهكذا حتى ينسى األو  

 . اآلخر هو الفائز

ا اشتريت تفاح وعنب  أيضً شتريت مثل تفاح ، ويكمل الثاني ويقول وانا  ام  ذهبت الى السوق و يقول المتعل  مثًل  •

مـأكوالت ، مواد  الث وانا إشتريت تفاح وعنب وليمون ......)يمكن تعداد اغراض أو أنواع من الحبوب ،  ث  وال

يمكن اعادة النشاط وذكر التسوق الغراض اخرى ثياب مثل او   غذائية ، فاكهة وخضار ،أدوات منزلية ....(

 غيرها..

غرض رسم األ أن يتعاونوا جميعهم لمتعلم  م/ة من كل  المعل   يطلب  اشفهي   عبةء من الل  بعد األنتها المرحلة الث انية :  •

   .مينة من قبل مجموعة من المتعل  ي  تاج لوحة فن  على الكرتونة الكبيرة وهكذا يكون الن  ذكروها  ذيوع ال  ن او األ
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 شاط: عنوان الن  

 ؟ ماذا أتذك ر 

عليم من الت  الث الثة الفئة المستهدفة: الحلقة 

 األساسي  

 د  50 المد ة: 

 

 

 من خلل هذا الن شاط ي صح المتعل م قادًرا على أن:  

 الت ركيز واالنتباه الت ذك ر،   يُنم ي قدرته على-

 

 

 الُمْنتَْج الت عل مي: 

                      

 الص ور ال تي تذك روها إنتاج لوحة فنية بواسطة رسم 

 

 المواد  واألدوات والوسائل: 

 2و  1رقم  الص ور المتعد دة ورقة تحتوي على لعبة  •

 قلم •

 

 

 مراحل سير الن شاط:

يطلب المعل م من المتعل مين أن يجلسوا بطريقٍة مريحة، ظهرهم على  الت حفيز: نشاط الت نف س العميق:  -

 المقعد وأرجلهم على األرض،

 يطلب المعل م من المتعل مين اآلتي:  -

ثم   4  – 3  – 2  –  1كم د ،  أحبسوا الن فس داخل جس4 –  3 –  2 –  1وتنف سوا شهيق   كمغمضوا أعينأ -

 ، 4 –  3 –  2 –  1زفير أخرجوا الهواء من فمكم 

ة تذك روا أمًرا حدث معكم وأشعركم بالس عادة، خذوا نفًسا عميقًا من أنفكم  مجد دًا،  - ولكن هذه المر 

  – 2  – 1أحبسوا الن فس داخل جسدكم وأنتم تسترجعون هذا الموقف، زفير أخرجوا الهواء من فمكم 

3 –  4، 

مجد دًا، خذوا نفًسا عميقًا من أنفكم، استرجعوا الموقف نفسه وحاولوا أن تتذك روا الت فاصيل، إحبسوا  -

   4 –  3 – 2  – 1، ومن ثم  زفير أخرجوا الهواء من فمكم  4 –  3 –  2  – 1الن فس داخل جسدكم 

 واآلن افتحوا أعينكم.  -
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يسأل المعل م المتعل مين عن شعورهم بعد هذا الن شاط، ويخبرهم بأن  الت نف س العميق هو من احدى   -

ة نشعر فيها بالقلق   استراتيجي ات الت هدئة واالسترخاء واسترجاع الهدوء، ويمكننا ممارسته في كل  مر 

 أو الت وت ر أو أي  شعوٍر مزعجٍ قد يراودنا.  

لمد ة  1رقم  بعرض صورة م من المتعل مين أن يستعد وا لهذا الن شاط، بحيث سيقوم يطلب المعل  المرحلة األولى:  •

 ويخبرهم بأن يرك زوا جي دًا بتفاصيلها ألن ه سيخب ؤها تماًما ثواٍن   10

ع على المتعل مين  •   1الص ورة  ل تي كانت موجودة في نفس األشياء اويطلب منهم إيجاد  2الص ورة رقم  ثم  سيوز 

    كانت معهال تي 

ليتسن ى للمتعل مين الت حق ق  1يعرض مجد دا الص ورة رقم لتنفيذ الن شاط، ومن ثم   دقائق 5إلى  3مد ة  المعل م حد د ي •

 من إجابتهم 

من جديد، بعد أن يتأك د المتعل م بأن  المتعل مين مستعد ون الستكمال الن شاط،  يطلب منهم أن يرك زوا في الص ورة   •

 ثواٍن ومن ثم  سيخفيها. 10ال تي سيعرضها أيًضا لمد ة  3رقم 

ع المتعل م صورة رقم  • نفس األشياء التي كانت موجودة في الص ورة  على المتعل مين ويطلب منهم إيجاد   4يوز 

 . 3رقم 

للمتعل مين الت أك د  ليتسن ى  4دقائق لتنفيذ الن شاط، ومن ثم  يعرض مجد دًا الص ورة رقم  5إلى  3ي حد د المعل م مد ة  •

 من إجاباتهم.

عة على المتعل مين ويحتفظ بها، ثم  يقس م الص ف  إلى مجموعات   المرحلة الث انية: يأخذ المعل م الص ور الموز 

 . ويعطي لكل  مجموعة ورقة بيضاء كبيرة ويطلب منهم أن يرسموا ما تذك روه من الص ور

سم الجماعي  يعرض المتع -  ل مون رسوماتهم بعد االنتهاء من الر 

 في نهاية الن شاط: يسأل المعل م المتعل مين األسئلة اآلتية:  المناقشة:

 كيف كان شعوركم خلل هذا الن شاط؟  -

 ما ال ذي أعجبكم أو لم ي عجبكم في هذا الن شاط؟  -

 هل كان من الس هل عليكم الت ركيز؟  -

   ر عدد من الت فاصيل؟ما هي االستراتيجي ة ال تي لجأتم إليها حت ى تستطيعوا تذك ر أكب -
 

   1صورة رقم 
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 2صورة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3صورة رقم  

 

 

 

 

 

 

 4صورة رقم  
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 عنوان النشاط: 

 لوحة الفنون البصري ة    

عليم من الت  الث الثة الفئة المستهدفة: الحلقة 

 األساسي  

  د.  50  المد ة: 

 

 المجال: االنفعالي  واالجتماعي  

 الوعي الذاتي  /الت واصل / تحديد االنفعاالت  -الكفاية: 

 من خلل هذا الن شاط ي صح المتعل م قادًرا على أن:  

 يعب ر عن انفعاالته بوسائل مختلفة؛  -

رات ذهني ة ايجابي ة عن األحداث والمواقف واألشخاص المحيطين؛  -  يعكس تصو 

 يعب ر عن آرائه بوضوح.  -

 الت عل مي: الُمْنتَْج 

                      

 إعلنات شخصي ةإنتاج لوحة 

 المواد  واألدوات والوسائل: 

 لكل  متعل م  – A4ل قياس ة ويفض  يرورقة بيضاء كب •

سم   •  أقلم وغيرها من أدوات الر 

 شريط الصق  •

 

 

 مراحل سير الن شاط:

ع المعل م مستلزمات الن شاط على المتعل مين طالبًا إليهم تكوين لوحة شخصي ة بهدف الت مك ن من إخبار   - يوز 

 معهم في فترة سابقة   تحصل ةمعيناو مشكلة حدث عن اآلخرين 

 : وعلى المتعلمين تحديد اقسام لوحتهم الشخصية  تقس م الورقة إلى  أقسام، عن طريق رسم خطوط عليها

 او المشكلة  ثالحدهذا  لتحديد -

 على حياتهم )ايجابا ام سلبا(   انعكاسها -

 نقاط القوة التي يملكونها لتخطي اي حدث او مشكلة   -

 . خططهم المستقبلية لمواجهة اي مشكلة او حدث غير متوقع -

ل  يطلب المعل م إلى المتعل مين أن يلصقوا  صق ثم  الت جو  لوحاتهم )الورقة( في مكان مخص ص لذلك باستخدام الش ريط الل 

، والن ظر في لوحات بعضهم بعًضا مسستوضحين عنها و مناقشين في ما بينهم القواسم المشتركة في غرفة الص ف 

 ق المرحلة الس ابقة. ومجاالت االختلف وتشكيل لوحة مشتركة تكون إعلن صفي  يدل  على الت فاعل المتبادل وتوثي

 عند االنتهاء من الت مرين، يسأل المعل م:  -

 هل أصبحت تعرف اآلن معلومات أكثر عن اآلخرين في مجموعتك؟  -
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 هل تعرف أكثر حول أوجه الش به واالختالف بينك وبين اآلخرين؟  -

 هل أعجبك هذا الن شاط؟ لماذا؟ -

 هل تود  إضافة أي  شيء على هذا الن شاط؟ -

 

 المعل م في نهاية الن شاط على: يرك ز  -

 

 .واهمية الوعي الذاتي  ورد ات الفعل المختلفةاحترام تجارب اآلخرين وآرائهم أهمي ة  -

 

 

 

 

 

 


