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لؤي خليل - نابلس

معلمات ومعلمون في فضاءات الفعل

نابلس، جانب من النشاط. قرمان-  محمد  مدرسة  يف  السادس  الصف  طالب 
يناقشون رمزية املفتاح يف حياتهم، ضمن حصة اللغة العربية.

دراما ُتفكِّك رمزية المفتاح

محمد  مدرسة  يف  العربية  للغة  معلم  خليل  رشاد  لؤي 
مع  الدراما  باستخدام  نشاطاً  أجرى  نابلس.  يف  قرمان 
حول  العربية  اللغة  السادس خالل حصة  الصف  طالب 
رمزية املفتاح. وعن النشاط يقول: رسم الطالب املفتاح 
وأشاروا إليه بكلماتهم املفتاحية، وكانت من جوف قسوة 
والعبارات  الكلمات  لتنطلق  واستمرارها،  أجدادهم  حياة 
حول معنى ورمزية املفتاح بالنسبة لهم، وكان مما عبر عنه 
والسبب يف  السجن،  إلى  يرمز  املفتاح  أن  األطفال  أحد 
ذلك أنه لو امتلك املفتاح الستطاع فك قيد عمه األسير 
يف سجون االحتالل. وهكذا تطورت رمزية املفتاح لديهم 

باستخدام الدراما.
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احلرية  مدرسة  يف  تدرِّس  البرغوثي،  كوثر  املعلمة 
األساسية املختلطة - رام اهلل.

لتصميم  الثالث  الصف  طالبات  مع  نشاطاً  أجرت 
كتيب تعريفي للمدن ومواقعها على اخلريطة باللغتني 
دور  الطالبات  عاشت  حيث  واإلجنليزية،  العربية 

اخلبراء أثناء اإلعداد والرسم والتوضيح.

الطالبات خالل مشاركتهن يف إعداد الكتيب التعريفي للمدن. جانب من النشاط.

طالب الصف الثالث يف مدرسة روجيب األساسية للبنني خالل حصة 
دراما حول قصة الفأرة الذكية مع معلم اللغة العربية مؤنس قطامي.

»الفأرة الذكية« وتغري األدوار من خالل الدراما

إعداد كتيب باللغتني العرب�ية واإلنجليزية عن المدن

مؤنس قطامي - نابلس 

كوثر البرغوثي - رام اهلل

مدرسة  يف  العربية  للغة  مدرساً  قطامي  مؤنس  يعمل 
وأجرى  نابلس،  محافظة  يف  للبنني  األساسية  روجيب 
لطالب  الذكية  الفأرة  درس  من  مستوحى  دراما  نشاط 
الصف الثالث. يقول قطامي: »فكر طالب الصف الثالث 
بطرق أخرى وجديدة حلل مشكلة الفأرة، فعندما وجدت 
األفعى  حتاور  أن  قررت  بيتها،  يف  غافية  األفعى  الفأرة 
ملاذا  منها  تفهم  أن  حتاول  الفأرة  وبدأت  منه.  للخروج 
جاءت إلى بيتها، فرمبا لديها أسباب أخرى غير التهامها.  
ومن خالل حوار الطالب يف لعب أدوار األفعى والفأرة، 
اكتشفوا أن األفعى ليس لديها أصدقاء، وتريد من الفأرة 
أن تصبح صديقتها، إضافة إلى أسباب أخرى توصل لها 
الطالب من خالل حوارهم يف لعب األدوار. بدأ الطالب 
يفكرون باحلل من داخل الدور، ومت تبديل األدوار بينهم 
أيضاً إليجاد حلول وحوارات جديدة بني األفعى والفأرة.
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حول  حصة  ضمن  حاسوب،  جهاز  الكرسي  يتخيل  األطفال  أحد 
توظيف الغرض الستخدامه كشيء غير متعارف عليه.

نادية هندي - نابلس جولة على جناحي الدراما في أسواق القدس

)غرفة  خاصة  تربية  معلمة  هندي  موسى  نادية  تعمل 
للذكور يف  األساسية  الشكعة  بسام  املصادر( يف مدرسة 
مدينة نابلس. تقول: قمنا باستخدام درس اللغة العربية 
للصف الرابع )جولة يف أسواق القدس(، واقتنصنا حلظه 
دخولنا إلى سوق العطارين لنستكشف معاً ماذا يوجد يف 
السوق، وملاذا سمي بهذا االسم، وكيف نحافظ على بقاء 
هذا السوق. لقد مت توظيف الدراما يف التعليم الستكشاف 
العظيم،  وسورها  وكنائسها،  ومساجدها،  القدس  مدينة 
احلفيد،  دور:  يف  املعلم  خالل  من  وأسواقها،  وأبوابها، 

والطالب يف دور: اجلد.

كأداة وشيء  باستخدامه  الغرض  لتوظيف  يف نشاط آخر 
آخر غير الذي اعتدنا أن نستخدمه فيه، مت عرض كرسي 
أمام الطالب، وسئلوا ما هو هذا الشيء؟ فقالوا كرسي. 
الكرسي،  غير  آخر  شيء  أنه  يتخيلوا  أن  منهم  طلبت  ثم 
فأبدعوا باستخدامه كأداة من تخيالتهم: حصان، سيارة، 
سلم، طاولة، مكتب، سرير، حاجز. وتخيل محمد الدريني 

الطالب يف الصف الرابع أنه حاسوب.

طالب يف دور اجلد، ومعلمتهم نادية هندي يف دور احلفيد أثناء جتولهم التخيلي يف أسواق القدس من خالل الدراما.
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مشير القاضي - نابلس حصة لغة عرب�ية من خالل الدراما

يعمل املعلم مشير القاضي مدرساً للغة العربية يف مدرسة 
دراما خالل حصة  نشاط  وأجرى  نابلس،  جنوبي  تلفيت 
الرابع  الصف  طالب  مع  الدراما  تركزت  العربية.  اللغة 

األساسي حول قيمة األرض وأهميتها.

طالب الصف الرابع يف مدرسة تلفيت  خالل حصة دراما حول 
طالب الصف الرابع يف مدرسة تلفيت خالل احلصة.قيمة األرض ومدلوالتها مع معلم اللغة العربية مشير القاضي.

زينة وياسمني درامنة - روضة جماال النموذجية - رام اهلل -  السر الصغري وبركة األسئلة الزرقاء

نفذت املعلمتان زينة وياسمني درامنة من روضة جماال النموذجية، مجموعة من األنشطة التفاعلية على قصة السر الصغير 
للكاتبة والرسامة يارا بامية، وقصة بركة األسئلة الزرقاء ملايا أبو احليات ورسوم حسان مناصرة، حيث مت تنفيذ النشاط مع 

20 طفاًل وطفلة من صفي التمهيدي والبستان.

أطفال روضة جماال يف نشاط حول قصة »بركة األسئلة الزرقاء«.السر الصغير من تأليف ورسوم يارا بامية.
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ليندا العودة، فاطمة البدحة، آمنة صبري، أماني رشيد - روضة براعم دير عمار قصص أطفال وأنشطة فنية

مجموعة من معلمات روضة براعم دير عمار )ليندا العودة، فاطمة البدحة، آمنة صبري، أماني رشيد( يتشاركن التفكير 
والعمل يف تطبيق مجموعة من قصص أدب األطفال »بولقش«، و»السر الصغير« من تأليف ورسوم يارا بامية، وقصة »طفلة 
مع  أوالً  القصص  قراءة  على  االنشطة  ركزت  حيث  بامية،  يارا  ورسوم  الكردي  وسيم  ترجمة:  إدواردز،  لريتشارد  الغابة« 

األطفال، ومن ثم مناقشتها وتنفيذ نشاط فني.

جانب من النشاط. أطفال روضة براعم دير عمار خالل مشاركتهم يف نشاط حول 
قصة »طفلة الغابة«.

نورما بشارية ونادين عنفوص - روضة عابود -  قصص تصنع الفرح

نفذت املعلمتان نورما بشارية ونادين عنفوص من روضة 
عابود املختلطة سلسة من األنشطة التفاعلية حول قصة 
بولقش من تأليف ورسوم يارا بامية، وذلك مع 30 طفلة 
وطفاًل من الصف التمهيدي، حيث بدأت املعلمات بقراءة 
القصة التي قادت إلى الكثير من األنشطة االستكشافية، 

عبر الرسم، والعد، والرقص.

أطفال الروضة عابود يستكشفون قصة بولقش.جانب من النشاط.
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نفذت املعلمة جنود اخلواجا من روضة علماء الغد يف كفر عقب، مجموعة من الفعاليات واألنشطة حول قصة السر الصغير 
ليارا بامية مع عدد من أطفال صف البراعم يف روضة علماء.

جنود اخلواجا- روضة علماء الغد - كفر عقب - قصة السر الصغري

أطفال الروضة خالل النشاط.

أطفال الروضة خالل النشاط.

مجموعة من أطفال روضة علماء الغد يف كفر عقب يدمجون األلوان 
ويصنعون كتاباً مستوحى من قصة السر الصغير مع املعلمة جنود.

مجموعة من أطفال روضة ربيع املستقبل، يشاركون يف نشاط حول قصة 
»السر الصغير«.

جناح سرور- روضة ربيع املستقبل- نعلني ورحلة البحث عن والفرح والتعلم

نعلني،  بلدة  يف  املستقبل  ربيع  روضة  من  سرور  جناح  املعلمة  نفذت 
مجموعة من الفعاليات واألنشطة حول قصة السر الصغير ليارا بامية 

مع عدد من أطفال الصف التمهيدي يف روضة ربيع املستقبل.
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أطفال الروضة خالل مشاركتهم يف نشاط حول قصة 
»طفلة الغابة«.

أطفال روضة املنار النموذجية يف نعلني خالل مشاركتهم يف نشاط حول قصة »طفلة الغابة« مع املعلمات إسالم الرفاتي، براءة سرور، فردوس 
اخلواجا ومجموعة من األمهات.

جانب من النشاط.

يف روضة املنار النموذجية، تشاركت مجموعة من معلمات الروضة )إسالم الرفاتي، براءة سرور، فردوس اخلواجا( مع عدد 
من أمهات البلدة يف تنفيذ جتربة تعليمية على قصة طفلة الغابة، يخططن معاً ويكتنب معاً ويختبرن معاً.  بدأت التجربة 
القصة؛  احليوانات يف  باستكشاف  األطفال  أخذ  ثم  الكردي،  وسيم  ترجمة:  إدواردز،  لريتشارد  الغابة  بقراءة قصة طفلة 

أصواتها، أشكالها، ألوانها.

إسالم الرفاتي، براءة سرور، فردوس اخلواجا- روضة املنار النموذجية/ نعلنيقصة طفلة الغابة
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أسماء نزال ودولت جودة- روضة الياسمني/كفر نعمة -  قصة قبل النوم

روضة  من  جودة  ودولت  نزال  أسماء  املعلمتان  نفذت 
الياسمني يف كفر نعمة، مجموعة من الفعاليات واألنشطة 
على قصة قبل النوم، تأليف مايا أبو احليات ورسوم لبنى 
طه، حيث قرأت املعلمة القصة لألطفال، ثم أخذ األطفال 
ثم  ومن  القصة،  يف  املوجودة  والرسومات  الصور  بتأمل 

قاموا بتجسيد شخصيات القصة عبر فن الكوالج.

أطفال روضة الياسمني يشاركون يف نشاط حول قصة قبل النوم مع املعلمتني أسماء نزال ودولت جودة.

جانب من النشاط.

ل
فع

 ال
ت

ءا
ضا

 ف
ي

 ف
ن

مو
عل

وم
ت 

ما
عل

م


