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المقدمة:
من خالل الكتاب ي�سافر االفرد �إلى عوامل بعيدة ،فيتعرف عليها ويج�سد نف�سه يف ثناياها ويقارن
ويقيم ،وينطلق من جديد ب�شخ�صية غنية يف اخلربة � .إن تعزيز ثقافة ق ّراء تبد�أ من ال�سنوات
الأولى من عمر الفرد ،بل قبل والدته ،وحتى ن�ستطيع �أن نعزز ذلك ال بد من العمل مع الأهايل ودعم
القائمني على تعليم الأطفال ورعايتهم المتالك املهارات والكفايات الالزمة لدعم الأطفال وتطوير
قدراتهم ،ولهذا �سعينا �ضمن برنامج �أدب الأطفال الذي �أع ّد بناء على التجربة الفل�سطينة -والتي
بد�أت من العام 1997م بدعم من م�ؤ�س�سة دياكونيا وا�ستمرت يف تطورها� -إلى تدريب مدربني
من الطواقم العاملة مع الأطفال يف كل من دولة م�صر ولبنان والأردن وفل�سطني ،وتوج عملنا مع ًا
ب�إعداد دليل م�شرتك ت�ضمن فعاليات و�أن�شطة من الدول الأربعة ميكن ا�ستخدامها من قبل العاملني
مع الأطفال ب�شكل مبا�شر من معلمني وم�س�ؤويل مكتبات ،وم�ؤ�س�سات تربوية وجمتمعية تعنى ب�أدب
الطفل وتطويره ،كما ميكن تطويع الدليل لال�ستعمال يف اجلامعات ويف كليات �إعداد املعلمني� ،أو
الكليات الأخرى كالآداب� ،أو مع �آخرين من نا�شرين ور�سامني مبا ي�سهم يف:
1.1تطوير �أدب الطفل يف قطاع التعليم .
2.2تفعيل ن�شاطات م�ساندة لأدب الأطفال يف املدار�س واملكتبات ومع الأهايل.
3.3خلق ثقافة قراء.
4.4تنمية مهارات التحليل والتفكري الناقد.
5.5تعزيز القراءة والكتابة الإبداعية.
6.6تنمية مهارات احلياة.
7.7تعزيز املواطنة.
8.8تعزيز حقوق الطفل.
9.9تعزيز احل�س اجلمايل عند الطفل.
1010توعية املجتمع ب�شكل عام ،والأهل و�صانعي القرار ب�شكل خا�ص
ويتكون الدليل من �أربعة �أبواب رئي�سة تربط بني الإطارين النظري والتطبيقي ،وهي:
	-ت�صنيف �أدب الأطفال وحتليله ونقده.
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	�-أدب الأطفال واملهارات احلياتية.
	-مهارات تفعيل القراءة والكتابة الإبداعية وربطها باملنهاج.
	�-أدب الأطفال واملواطنة وحقوق الطفل.
ويتكون كل باب من عدة ف�صول ،وينتهي كل ف�صل مبهمات ينفذها امل�شاركون من الفئات املختلفة
املتدربة يف فعاليات هذا الدليل.
�إن هذا التبويب ال يعترب حدا فا�صال بني الن�شاطات التي تعزز كل باب �أو ف�صل ،فالن�شاط الواحد
قد يعزز كل هذه اجلوانب معا ،فقد جند الن�شاط الواحد يخدم القراءة والكتابة ،ويعزز حقوق
الطفل �أو املواطنة� ،أو ينمي مهارة حياتية ،وعليه ف�إن هذا التق�سيم ما هو �إال لرتكيز االهتمام على
جانب معني من هذه العناوين.
ويجدر التنويه ب�أن الن�شاط ما هو �إال مثال ميكن للمي�سر تنفيذه مع الأطفال �إذا ارت�أى ب�أنه يتنا�سب
مع الفئة التي يعمل معها ،وله �أن يغري �أو ي�ضيف �أو يحذف ،والت�أقلم ح�سب البيئة املحيطة ،وطبيعة
املي�سر وجتربته .فمن حق املي�سر �أن يلتزم بالدليل لو �أحب ،لكن ذلك لي�ست غاية الدليل النهائية.
وننوه �أي�ضا ب�أن كل ن�شاط ميكن تطويره وا�شتقاق �أن�شطة منه والبناء عليه ،كما �أن الزمن لي�س قيدا
على املي�سر يف تنفيذ �أن�شطته بل هو مقرتح ميكن �إطالته �أو تق�صريه ح�سب الغاية من الن�شاط.
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التمهيد و كلمة إدارة
برنامج دياكونيا االقليمي
ألدب األطفال:

الدكتورة صفاء أبو عصب

مديرة برنامج �أدب الأطفال االقليمي ,وبرنامج تطوير املجتمع املدين الفل�سطيني
م�ؤ�س�سة دياكونيا
تقوم دياكونيا منذ عقدين من الزمن بدعم برنامج �أدب الأطفال يف فل�سطني و اال�شراف عليه ،و
قد متكنت عرب هذه ال�سنوات من �إر�ساء دعائم برنامج �أدب �أطفال على �أكرث من م�ستوى و ذلك
من خالل تدريب كوادر املعلمني ،و ن�شر حمالت القراءة ،و �إثراء املكتبات بكتب �أطفال ذات جوده
عاليه ،و �إدخال م�ساقات جامعية يف �أدب الأطفال حيث �إنطلقنا من فل�سطني و تو�سعنا الى حميطنا
الأقليمي يف هذا الربنامج.
و ي�أتي الدليل الأقليمي لتفعيل �أدب الأطفال نتيج ًة للجهود التي بذلت على مدار �أربع �سنوات حيث
عقدت خاللها عدة ور�ش عمل و لقاءات على امل�ستويني املحلي و الأقليمي مب�شاركت نخبة من رواد
�أدب الأطفال من دور ن�شر ،و كتاب ،و ر�سامني ،ومعلمني ،و مكتبيني ،ومي�سرين ،وم�ؤ�س�سات لها
عالقة مبا�شرة يف �أدب الأطفال يف كل من م�صر و الأردن و لبنان و فل�سطني و العراق.
و تو�صلنا الى هذا الدليل الأقليمي لتفعيل �أدب الأطفال ليكون مرجع ًا ملهم ًا للمهتمني و العاملني
يف هذا املجال و لال�ستفادة من جتارب بع�ضنا البع�ض .و يحتوي الدليل على كثري من املعايري
التي �ست�ساعد جميع العاملني يف املجال على تفعيل �أدب الأطفال و تطويرة على امل�ستويني املحلي و
االقليمي وعلى خمتلف الأ�صعده و املحافل.
مت �إعداد الدليل وتطبيقة و مراجعتة من قبل �أخ�صائيني يف �أدب الأطفال و فيما يلي �أ�سمائهم و
�أ�سماء امل�ؤ�س�سات التي ميثلونها.
الأردن� :إميان طراونة من مبادرة نحن نحب القراءة  ،لينا بركات و روان بركات و خزامى
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الر�شيد من م�ؤ�س�سة رنني ،تغريد الناجي و خلود الطيبي من م�ؤ�س�سة رواد التنمية ،ريتا زيادة من
م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان و هناء الرملي من مبادرة كتابي كتابك.
العراق :كارول ملكي من مركز ريجني يف �إربيل.
لبنان� :أحمد طي من دار �أ�صالة ،غوى عالم و �سامي مو�سى من جمعية ال�سبيل.
م�صر� :إميان عناين و الدكتورة �صفية عرفات من دار ن�شر نه�ضة م�صر ،الدكتورة غادة الزيات
فنانة ت�شكيلية و باحثة.
فل�سطني :لبنى �أبو �سرحان من وزارة الرتبية و التعليم الفل�سطينية ،ليلى مينى البطران خمت�صة
يف �أدب الأطفال ،حنان حجازي من م�ؤ�س�سة الأ�سوار يف عكا ،رناد قبج و ربا طوطح من م�ؤ�س�سة
تامر ،هيام عليان و روان غنيم من مركز ال�سرايا ،روز �شوملي من دار ن�شر كان يا ما كان ،الدكتورة
فاطمه بدوان خمت�صة يف علم املكتبات و �أدب الأطفال ،الدكتور حممود العط�شان من جامعة
بريزيت.
جتميع و �إعداد :الدكتورة �شهناز الفار و وليد �إح�شي�ش «�إ�ست�شاريون و مدربون ومي�سرون يف
جمال �أدب الأطفال خالل فرتة امل�شروع لدى م�ؤ�س�سة دياكونيا من خالل مركز ال�سرايا».
تدقيق لغوي :وليد �إح�شي�ش.
تن�سيق و �إ�شراف :الدكتورة �صفاء �أبو ع�صب من م�ؤ�س�سة دياكونيا.
مع �شكري اجلزيل لكل من �ساهم و �شارك ب�أفكارة وتطبيقاته العملية يف �إثراء
هذا الدليل .متمنية �أن يكون هذا الدليل م�ساهمة متوا�ضعة يجد فية كل مهتم
ب�أدب الأطفال ما ي�أمله خلدمة �أبنائنا و �أجيالنا و اهلل ويل التوفيق.

تفعيل أدب األطفال :الباب األول

الباب األول:
تصنيف أدب وتحليله ونقده
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تفعيل أدب األطفال :الباب األول

الباب األول
تصنيف أدب األطفال وتحليله ونقده
يتكون الباب من ثالثة ف�صول رئي�سة وهي:
	-فل�سفة �أدب الأطفال.
	-مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته ،مع الرتكيز على احلكاية ال�شعبية
	-حتليل �أدب الأطفال ونقده مع الرتكيز على الكال�سيكيات.
وخمرجات الباب الرئي�سة هي:
يتوقع بعد نهاية الوحدة �أن يكون امل�شاركون قادرين على:
	-كتابة فل�سفتهم حول �أدب الأطفال.
	-متييز الق�ص�ص ال�شعبية من غريها من الأدب.
	-جمع ق�ص�ص �شعبية وتدوينها.
	-متييز الكال�سيكيات من غريها من الأدب.
	-جمع ق�ص�ص من الكال�سيكيات.
	-جمع ق�ص�ص وت�صنيفها.
املهمات والواجبات:
ينتهي الباب مبجموعة من املهمات �أو الواجبات التي تطبق يف ميدان العمل غالب ًا ،وبعد نهاية
تدريبات االباب يتم عقد لقاء �أو �أكرث ملناق�شة املهمات( الواجبات) التي نفذها امل�شاركون ،حيث
يعر�ض كل م�شارك واجباته وي�ستمع للتغذية الراجعة من املي�سر والزمالء ،ويت�أملها ومن ثم يعدلها
يف �ضوء ذلك وي�ضعها يف ملف الإجناز(حقيبة املمار�سة املهنية).

تفعيل أدب األطفال :الباب األول
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م�صفوفة الباب الأول«:ت�صنيف �أدب الأطفال وحتليله ونقده»
فل�سفة �أدب الأطفال
الواجبات

�أ�ساليبالتقومي

منهجيةالعمل

امل�صادرواملرفقات

مالحظة تفاعل امل�شاركني

-ن�شاط تعارف

لوح قالب �أو ال�سبورة
عر�ض بوربوينت حول حماور
الدليل ميكن احل�صول عليها
من املقدمة

جتميع التوقعات ملقارنتها
بالربنامج ومواءمته يف
�ضوئها.

كتابة امل�شاركني لتوقعاتهم.
وت�صنيفها
مواءمة التوقعات مع �أهداف الربنامج
وخمرجاته

عر�ض بوربوينت حول مكوناتالفل�سفة.
 ورقة عمل بعنوان «فل�سفتي يف�أدب الأطفال».

مالحظة تفاعل امل�شاركني.
تقييم الأقران.

 ع�صف ذهني حول مفهوم فل�سفة �أدبالأطفال ومكوناتها.
 عر�ض بور بوينت. كتابة امل�شاركني لفل�سفتهم ب�شكل فردي ثممناق�شتها من خالل �أزواج.
قراءة بع�ض الفل�سفات.

ورق بعدد امل�شاركني.
�صندوق.

ورقة فل�سفتي نحو �أدب الأطفال .تقييم الأقران
مراجعة فل�سفتهم املكتوبة وتطويرها .مقالة نتايل بابت.
ورقة عمل تبلور حتليل فل�سفة
وو�ضعها يف ملف حقيبة املمار�سة
نتايل بابت
املهنية( ملف الإجناز)

الت�أمل الذاتي وتقييم
الأقران.

عمل فردي ثم جمموعات
نقا�ش وحوار.
عمل فردي ثم جمموعات
نقا�ش وحوار.
ت�أمل وتطوير الفل�سفة.

مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته
الواجبات

امل�صادرواملرفقات

�أ�ساليبالتقومي

منهجيةالعمل

دعوة الأهايل وعمل نقا�ش معهم
حول اهمية احلكاية ال�شعبية واختيار
بع�ض املتربعني منهم والقادرين على
رواية احلكايات ال�شعبية وتطبيقها
بن�شاطات مع الأطفال

حكايات �شعبية

 اال�ستماع واحل�صول علىتغذية راجعة
-

 ت�أمل رواية حكاية �شعبية مناق�شة احلكاية من حيث النوع والأهمية جمموعات عمل . -حوار ونقا�ش

 �أقالم ماركر -ورق

 مقارنة خ�صائ�صاحلكايات للخ�صائ�ص
 -تقدمي مقرتحات للتعديل

 ت�أمل جمموعات عمل ورواية حكايات -حوار ونقا�ش.

 �صندوق من الكرتون فيهموتيفات جاهزة
� A3أ و � -A4أوراق

تقييم الأقران

 جمموعات عمل. نقا�ش. -كتابة حكايات وروايتها.

 -ورق عري�ض �أو اللوح القالب

تقييم الأقران

 نقا�ش جماعي. عمل فردي وجمموعات عمل. -عرو�ض تقدميية ونقا�ش

 4ق�ص�ص
بوربوينت
ن�شرة ادب الأطفال

ع�صف ذهني عن انواع الأدب
 متابعة العمل داخل مناق�شة الفرق بني �أدب الكبار وال�صغاراملجموعات
 مالحظة قدرة املجموعات  -جمموعات م�شرتكة وقراءة كل جمموعةعلى ا�ستخال�ص نوع الأدب ق�صة حتدد نوع الأدب الذي قر�أته وملاذا
الذي بني �أياديهم

جمع بع�ض الق�ص�ص وحتديد �أنواع
الأدب فيها

تفعيل أدب األطفال :الباب األول

الإطار النظري

15

خمرجاتالف�صل

الزمن

الأهداف

الأن�شطة /الفعالية

 06د.

 الت�أ�سي�س جمتمعات تعلمية, -التعرف الى برنامج �أدب الأطفال

تعارف

 06د.

حتديد توقعات امل�شاركني من برنامج توقعات امل�شاركني
�أدب الأطفال

 .1ت�صور الحتياجات امل�شاركني
وتوقعاتهم من الربنامج.
 .2خمرجات الربنامج وحمتواه
حمددة.
� .2آليات تنفيذ الربنامج،
وم�س�ؤولياتهم اجتاهه وا�ضحة.

 57د.

 تع ّرف مفهوم فل�سفة �أدبالأطفال.
 كتابة امل�شاركني لفل�سفتهم حول�أدب الأطفال.

مفهوم الفل�سفة ومكوناتها

مفهوم الفل�سفة وا�ضح.
فل�سفة امل�شاركني مكتوبة.

 03د.

تقييم فل�سفة نحو �أدب الأطفالمعطاة.

فل�سفتي حول �أدب الأطفال تقييم فل�سفة معطاة

 54د.

ا�ستخراج فل�سفة كاتبة من مقالة
لها.

الزمن

الأهداف

الأن�شطة /الفعالية

 54د.

التع ّرف �إلى احلكاية ال�شعبيةوطريقة روايتها.

 54د.

 ا�ستنتاج خ�صائ�ص احلكايةال�شعبية.

 .١احلكاية ال�شعبية وخ�صائ�صها
رواية احلكاية ال�شعبية
وا�ضحة
 .2حكايات �شعبية مكتوبة
 .3م�شاركون قادرون على توظيف
احلكايات ال�شعبية مع الأطفال.
خ�صائ�ص احلكاية ال�شعبية  .4ت�صنيف �أدب الأطفال

 09د.

 كتابة حكايات حتاكي احلكاياتال�شعبية با�ستخدام موتيفات

كتابة حكايات �شعبية

 06د.

 اقرتاح �أن�شطة حول احلكاياتال�شعبية

ن�شاطات حول احلكايات
ال�شعبية

 06د.

تعرف امل�شاركني على بع�ض ت�صناف ت�صنيفات �أدب الأطفال.
الأدب
مقارنة بني �أدب ال�صغار وادبالكبار.

االف�صل
الأول :
فل�سفة �أدب الأطفال

الباب
الأولى

ا�ستخراج فل�سفة كاتبة

االطار النظري

خمرجاتالف�صل

امل�شاركون ي�ستطيعون ت�صنيف �أدب
الطفل

الف�صل
الثاين:
مراحل تطور �أدب
الأطفال وت�صنيفاته

الأول
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حتليل �أدب الأطفال ونقده
�أ�ساليبالتقومي

الواجبات

امل�صادرواملرفقات

جمع بع�ض الق�ص�ص
الكال�سيكية مع
مربرات الختيارها

 تقدميورق عري�ض �أو لوح قالب مالحظة قدرة
فيديو لق�ص�ص كال�سيكية امل�شاركني على التمييز  -عر�ض فيديو لق�صة
كال�سيكية.
بني الكال�سيكيات
مثل� :ألي�س يف بلد
العجائب ،ن�ساء �صغريات ،واملدر�سة الكال�سيكية  -نقا�ش.
 تلخي�ص و�إجمال.تفاعل امل�شاركني
مغامرات نيلز ،جزيرة
ا�ستح�ضار
الكنز ،جنان ذات
�أمثلة عربية من
اجلورب الطويل...،
الكال�سيكيات
 قراءة الن�ص ب�شكلورق عري�ض �أو لوح قالب .املالحظة �أثناء
معرب مع عر�ض ال�صور.
عر�ض بوربوينت لق�صة اال�ستجابة للأ�سئلة
 طرح الأ�سئلة ونقا�شالأرنب �أو الق�صة نف�سها
اال�ستجابات.
ق�ص�ص متنوعة
(ن�سختني من كل
ق�صة)

منهجيةالعمل

 عمل جمموعات. -عرو�ض ونقا�ش.

تفعيل أدب األطفال :الباب األول

الزمن

الأهداف

 06د.

 التعرفالى مفهوم
الكال�سيكية
يف �أدب الطفل
ا�ستنتاج خائ�ص
الكال�سيكيات
-

 09د.

عنا�صر ق�صة
 تع ّرفعنا�صر الق�صة معطاة

 06د.

 متييز �أنواعالعرب يف �أدب
الأطفال

العربة
يف ق�ص�ص
الأطفال

خمرجات الف�صل

الف�صل

 مفهوم الكال�سيكيات الثالث :حتليلوخ�صائ�صها وا�ضح� .أدب الأطفال
ونقده
 حتليل ق�ص�صمعطاة..
 مفهوم العربو�أنواعها وا�ضح.
 ت�صنيفات �أدباالطفال معروفة.
 معايري تقييم �أدبالأطفال وا�ضح.

الباب

االطار
النظري
الأن�شطة /
الفعالية
الكال�سيكيات
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الف�صل الأول
«فل�سفة �أدب الأطفال»
يهدف هذا الف�صل �إلى تعميق فهم امل�شاركني ب�أدب الأطفال وفل�سفته و�أهميته ودوره يف بناء �شخ�صية
الأطفال والبالغني ،وممار�سة ذلك من خالل تطبيقات وممار�سات ممتعة ت�ؤ�س�س ملجتمعات
تع ّلمية تتقبل التغذية الراجعة من الأقران ،وحتقق الت�أمل يف املمار�سات الذاتية ،ومراجعة الأفكار
واملعتقدات وتطوير فل�سفتهم يف �ضوء ذلك.
يتكون الف�صل من:
	�-إطار نظري يركز على فل�سفة �أدب الأطفال.
	� )5(-أن�شطة متنوعة وملدة (� )5ساعات تقريب ًا ا�ستخدمت يف منهجيتها ا�سرتاتيجيات تت�ساوق
مع فل�سفة �أدب الأطفال ب�شكل يتعدى الإطار النظري �إلى املمار�سة والتم ّثل ،فمن التعارف
واللعب نحلل ونر�سم ونكتب ون�ستمع لبع�ضنا ونت�شارك الأ�شياء التي نحبها ،ونحدد توقعاتنا يف
�ضوء احتياجاتنا ثم ننتقل �إلى ميثاق للعمل يجمعنا خالل فرتة التدريب لتكون نهجا نتبناه يف
ممار�ساتنا ،ونروي احلكايات ال�شعبية ،ونناق�ش خ�صائ�صها و�أهميتها ونحاكيها يف الكتابة.
  )3(-مهمات عمل :تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق املمار�سة مع الأطفال والأهل واملجتمعلزيادة فر�صة التع ّلم وتعميقه.
 -حلقة نقا�ش :وفيها يجتمع امل�شاركون ملناق�شة مهامهم يف الف�صل ،وي�ستمعون لزمالئهموملالحظاتهم ما يوفر فر�صة جديدة للتعلم ،وتطوير العمل و�إثرائه.
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الباب الأول/الف�صل الأول :فل�سفة �أدب الطفل ،الإطار النظري

فل�سفة �أدب الأطفال:
ا�ستمد القائمون على �إعداد هذا الدليل فل�سفتهم من الرتبية احلديثة مبا تت�ضمنه من التنمية
ال�شمولية للطفل كاجلوانب االجتماعية والنف�سية والعاطفية ،والرتكيز على مهارات القرن الواحد
والع�شرين مبا تتطلبه من حتمل امل�س�ؤولية والقدرة على التك ّيف ،ومهارات االت�صال ،والإبداع ،
والتفكري النقدي ،وحتديد امل�شكلة وحلها ،والتوجيه الذاتي ،دون �إهمال لفل�سفة املجتمع وعاداته
وتقاليده ،فن�شاطاته تثري الطفل وتتحدى عقله وحتفزه على التفكري املو�ضوعي وتتيح الفر�صة
للتحري العقلي ومناق�شة الأفكار واختبارها وتدفعه للبحث عن خربات جديدة ،وتعمل على تدريب
الطفل على مهارات اال�ستماع الناقد ،والقراءة وامل�شاهدة الناقدة ،والرتحيب ب�إبداء الر�أي،
والقدرة على التف�سري والتعليل واملوازنة بني الآراء واحلقائق ،وتنمية �شخ�صية الطفل من خالل
�إيقاظ مواهبه وا�ستعداداته مبا ي�ساعده على االبتكار والإبداع .والإ�سهام يف �إعداد الطفل �إعداد ًا
�إيجابي ًا يف املجتمع ما ي�ساعد على تكيفه ،والعمل على �إحداث تغيري �إيجابي فيه ،وتعزيز االجتاهات
والقيم كااللتزام بالنظام ،واتّباع الأمناط ال�سلوكية املبنية على احلب والعدل وامل�ساواة واخلري
للجميع ،وتنمية روح املواطنة واالنتماء للوطن.
وجماالت �أهداف �أدب الأطفال تنطلق من الأهداف اللغوية وتتعداها �إلى الأهداف الرتبوية وتلك
اخلا�صة باالجتاهات القيمية واالجتماعية والأهداف املعرفية والوجدانية .ولهذا ف�إن �أهميته تعود
لكونه يلعب دور ًا كبري ًا يف منو الطفل منو ًا متكام ًال يف خمتلف اجلوانب اللغوية ،والعقلية ،والنف�سية،
واالجتماعية  ،ويع ّلم الطفل فن احلياة.
ولأدب الأطفال ت�أثري كبري يف تنمية �شخ�صيات الأطفال كونه:
	-يحقق الت�سلية واملتعة .
	-يعرفهم بالبيئة التي يعي�شون فيها .
	-ي�ساعدهم على �أن يعي�شوا  -مرة �أخرى  -خربات الآخرين ومن ثم تت�سع خرباتهم ال�شخ�صية
وتتعمق.
	 -يتيح لهم الفر�صة لي�شاركوا  -بتعاطف �شديد  -وجهات النظر الأخرى وامل�شكالت و�صعوبات
احلياة التي يواجهها الآخرون .
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	-مي ّكن من فهم �أمناط الثقافات الأخرى  ،و�أ�ساليب احلياة فيها ما كان منها معا�صر ًا ،وما
ي�ضرب يف �أعماق التاريخ .
	-ينمي دقة املالحظة والرتكيز واالنتباه.
	-ي�سهم يف تنمية الذوق اجلمايل.
	-يعزز الثقة يف النف�س.
	-يو�سع �آفاق الأطفال ويجعل منهم �شخ�صيات مت�ساحمة تتعامل مع الآخرين ،وتتفهم ثقافتهم،
وت�شعر �أن �أ�سلوبهم يف احلياة لي�س هو الأ�سلوب الوحيد ،و�أن ثقافتهم لي�ست الثقافة الوحيدة .
	-ينمي عندهم االجتاهات الطيبة نحو الكائنات الأخرى والعقائد الأخرى ،واملهن الأخرى،
وامل�ؤ�س�سات الأخرى � ...إلى غري ذلك من جماالت تتفاوت فيها �أ�ساليب احلياة .
فل�سفة الفرد املعني ب�أدب الأطفال:
هي عبارة عن ن�ص يكتبه املعني ،ويت�ضمن ما ي�أتي:
	-ت�أمله ونظرته �إلى تعليم �أدب الأطفال.
	�-أهدافه و�إجراءات حتقيقها.
	-املعتقدات التي يحملها عن �أدب الأطفال.
	-و�صف للكيفية التي يع ّلم بها.
	-مربرات الطريقة التي يع ّلم بها.
وباخت�صار ف�إن الفل�سفة تت�ضمن عبارات تتناول :املعتقدات ،و�سببها ،مع �أمثلة تو�ضحية عن كيفية
تطبيق هذه املعتقدات.
�إر�شادات عامة حول الفل�سفة
	-ال توجد �صيغة موحدة لكتابة الفل�سفة ،فيمكن ت�ضمينها بع�ض الأقوال امل�شهورة والر�سومات،
�أو كتابتها على �شكل �س�ؤال وجواب.
	-تكتب الفل�سفة ب�ضمري املتكلم وب�صيغة الفعل امل�ضارع ،وال تتعدى �صفحة �أو �صفحتني على
الأكرث.
	-تت�ضمن اال�سرتاتيجيات والأ�ساليب التي يعتمدها الفرد يف تطبيق معتقداته و�أهدافه.
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	-الفاظها ب�سيطة ت�ساعد على تذكرها.
	-تكتب الفل�سفة التعليمية بحيث ت�شعر الفرد مبلكيته لها.
	-يف�ضل ت�ضمني الفل�سفة التعليمية �أمثلة تو�ضح ما ي�ؤمن به الفرد ،فمث ًال �إذا ذكر فيها �أنه ي�شجع
التعلم التعاوين� ،أو �أنه يتبنى نهج التعلم املتمركز حول املتعلم ،فعليه �أن يتَّبع ذلك.
	-يغلب عليها اجلانب التطبيقي.
الأ�سئلة التي تطرحها على نف�سك عندما تريد كتابة فل�سفتك:
	-ما الذي �أحمله من �أفكار ومعتقدات حول �أهداف �أدب الأطفال؟
	-ما الذي �أحمله من �أفكار ومعتقدات حول عملية التعلم؟
	-كيف ميكنني تطبيق هذه الأفكار واملعتقدات مع الأطفال؟
	-ما الذي �أواجهه من م�شكالت يف التعليم والتع ّلم؟ �أو يف املجتمع و�أفراده عامة؟ وما احللول
التي �أرى �أنها تعد منا�سبة؟
	-ما ال�صورة التي �أرغب �أن �أكون عليها؟ وملاذا؟
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الباب الأول :الف�صل الأول/فل�سفة �أدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط)1:1:1(:
ا�سم الن�شاط :تعارف

الزمن 60 :دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-الت�أ�سي�س ملجتمعات تع ّلمية.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	�-صندوق فارغ.
	�-أوراق بعدد امل�شاركني لها نف�س احلجم.
�آلية التنفيذ:
	-توزيع �أوراق بنف�س احلجم على امل�شاركني ،والطلب من كل واحد منهم �أن ي�صف �شكلهاخلارجي
�إما من خالل الر�سم �أو التعبري بجمل.
	-يتم ثني كل ورقة من الأوراق بنف�س الطريقة وتو�ضع يف �صندوق.
	-عند جتميع كل الأوراق ي�أخذ كل �شخ�ص ورقة �شريطة �أن ال تكون ورقته ويبحث عن �صاحبها.
	-يرفع الورقة لعله يجد �صاحبها وعند �إيجاده ي�س�أله جمموعة من الأ�سئلة( )3-2ليتعرف عليه،
وهكذا ت�ستمر العملية حتى يجد كل �شخ�ص �ضالته.
	-ميكن �إعطاء مناذج من امل�شاركني الذين تعرفوا على زمالئهم ،والتعريف بهم من قبل بع�ضهم
البع�ض مث ًال :من وجدوا �صعوبة يف التعرف على بع�ضهم �أو تو�صلوا لبع�ضهم بي�سر.
الإر�شادات:
	-ميكن ا�ستخدام ن�شاطات �أخرى للتعارف.
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الباب الأول :الف�صل الأول/فل�سفة �أدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط ()2/1/1
ا�سم الن�شاط :توقعات امل�شاركني من التدريب زمن الن�شاط 60 :دقيقة
�أهداف الن�شاط:
	-تعرف حماور دليل �أدب الأطفال.
	-تعرف احتياجات امل�شاركني وتوقعاتهم من �أهداف الدليل.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-جهاز عر�ض �أو لوح قالب.
	-عر�ض بوربوينت حول حماور الدليل يعده املي�سر من املقدمة.
	�-أوراق ملونة بح�سب عدد حماور الدليل لها نف�س احلجم كافية ليح�صل كل فرد ورقتني من
كل لون.
�آلية التنفيذ:
	-مقدمة حول حماور الدليل ومو�ضوعاته وعر�ضها على جهاز عر�ض �أو كتابتها على لوح قالب.
	-توزيع بطاقات ملونة يكتب فيها كل منهم توقعني حول احتياجاته من كل حمور من حماور
الدليل.
	-جتمع البطاقات املت�شابهة يف كل حمور وت�ضنف وفق ت�شابهها �إلى جماالت للعمل من قبل
متطوعني.
	-يعر�ض املي�سر �أهداف الدليل ويقارن بينها وبني توقعات امل�شاركني ،مع �أخذ توقعاتهم بعني
االعتبار �أثناء التدريب.
ار�شادات:
	-يتم حت�ضري عر�ض البور بوينت عن حماور الدليل و�أهدافه من املقدمة.
	�-إعطاء وقت كاف ملواءمة �أهداف الدليل مع ت�صنيفات املتطوعني لتوقعات امل�شاركني.
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الباب الأول /الف�صل الأول :فل�سفة �أدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط ()3/1/1
ا�سم الن�شاط :مفهوم الفل�سفة ومكوناتها

الزمن 75 :دقيقة

الأهداف:
	-تع ّرف مفهوم فل�سفة �أدب الأطفال ومكوناتها.
	-كتابة امل�شاركني لفل�سفتهم حول �أدب الأطفال.
	-االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-جهاز حا�سوب ،وجهاز Data Show

	-عر�ض بوربوينت حول مفهوم الفل�سفة ومكوناتها.
�آلية التنفيذ:
	-ع�صف ذهني حول مفهوم الفل�سفة ومكوناتها وتلقي اال�ستجابات ب�شكل فردي.
	-عر�ض تقدميي( )PPحول مفهوم الفل�سفة ومكوناتها.
	-الطلب من امل�شاركني كتابة فقرة (� )5-4أ�سطر تعرب عن فل�سفتهم حول تعليم �أدب الأطفال.
	-العمل ب�شكل �أزواج ملناق�شة فل�سفتهم.
	-الطلب من بع�ض املتطوعني قراءة فل�سفتهم �أمام امل�شاركني ( )2-1م�شارك.
	-يتحتفظ امل�شاركون بفل�سفتهم مبلف خا�ص لتكون حمل نقا�ش يف نهاية التدريب.
�إر�شادات:
	-من ال�ضروري عدم انتقاد فل�سفة امل�شاركني �أو التعليق عليها فهي �ستتطور من خالل التدريبات.
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الزمن 30 :دقيقة

الأهداف:
	-تقييم فل�سفة معطاة.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-ورقة عمل ( )1بعنوان «فل�سفتي يف تعليم �أدب الأطفال» بح�سب عدد امل�شاركني.
�آلية التنفيذ:
	-توزيع ورقة العمل» رقم ( )1بعنوان فل�سفتي يف تعليم �أدب الأطفال» وقراءتها.
	-العمل من خالل جمموعات ( )5-4للإجابة عن �أ�سئلة الورقة.
	-جل�سة ن�صف دائرية يتم من خاللها مناق�شة الفل�سفة بالتناوب بني املجموعات من حيث
امل�ضمون و�شموليتها ملكونات الفل�سفة.
�إر�شادات:
	-ينوه املي�سر ب�أنه ال توجد طريقة واحدة لكتابة الفل�سفة بل ميكن �أن تكون ن�ص ًا �سردي ًا �أو تو�ضع
مبحاور ،....وتعتمد على طالقة الكاتب/ة ور�ؤيته لها.
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الباب الأول /الف�صل الأول :فل�سفة �أدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط)5/1/1( :
ا�سم الن�شاط :ا�ستخال�ص فل�سفة كاتبة

الزمن 45 :د دقيقة

الأهداف:
	-ا�ستخال�ص فل�سفة نتايل بابت من خالل مقالتها.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-ورقة العمل» رقم ( )2بعنوان»فل�سفة كاتبة» ح�سب عدد امل�شاركني ،فل�سفة امل�شاركني التي
كتبوها �سابق ًا.
�آلية التنفيذ:
	-توزيع ورقة العمل» رقم ( )2بعنوان «فل�سفة كاتبة» وقراءتها ب�شكل فردي.
	-العمل يف جمموعات ال�ستخال�ص فل�سفة نتايل بابت وكتابتها.
	-جل�سة ن�صف دائرية ملناق�شة ر�ؤية املجموعات حول فل�سفة نتايل بابت.
	-الطلب من امل�شاركني الرجوع �إلى ما كتبوه حول فل�سفتهم والت�أمل بها ،وعمل �إ�ضافات �أو تعديل
يف �ضوء الأن�شطة الفل�سفة.
�إر�شادات:
	-ي�ؤكد املي�سر على �أهمية الت�أمل الذاتي والتعمق يف النقا�ش فقد ي�ؤدي �إلى تغيري بع�ض الأفكار
واملعتقدات واالجتاهات وبالتايل ممار�ساتهم يف التعامل مع الأطفال و�أدبهم وحتى نظرتهم
للحياة.
	-يف�ضل �إعطاء الفر�صة لكل جمموعة نقا�ش ال�س�ؤال الأول التايل لفل�سفة الكاتبة و�إ�شباع النقا�ش
قبل االنتقال �إلى ال�س�ؤال الذي يليه.
	�-إدارة الوقت ب�شكل فاعل.
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ورقة عمل ()1
امل�شاركني الأعزاء،،
برجاء قراءة الفل�سفة املعطاة والإجابة عن الأ�سئلة التي تليها.
فل�سفتي يف تعليم �أدب الأطفال
مل �أتوقع �أن �أكون مدر�سة للأطفال ،ولكن �شاء القدر و�أ�صبحت كذلك ،وكنت �أنظر �إليهم و�أ�شعر
بالعجز لإنني ال �أ�ستطيع �ضبطهم ،فكيف �س�أعلمهم العلوم وهم ال ي�ستطيعون الثبات يف مقاعدهم،
وال ي�ستطيعون الرتكيز معي لأكرث من خم�س دقائق؟ �أ�صابني الأرق الليلي ،و�أمل يف الر�أ�س ب�صورة
ي�صعب التغلب عليهما �إن مل �أجد طريقة لأداء ر�سالتي نحوهم ،و�إن مل �أ�ستطيع جذبهم .مل �أترك
كتاب ًا وقع بني يدي يف تعليم الأطفال دون �أن �أقر�أه ،ولكن امل�شكلة مل تنته بعد .ثم جاءت الفر�صة عند
ح�ضوري لإحدى املعلمات ت�سبقني ب�أعوام يف تعليم الأطفال يف مدر�سة جماورة ،وهكذا اكت�شفت
ب�أن الق�صة هي حموري ،وروايتها بطريقة م�شوقة ت�ضبط الأطفال فوجدتهم م�ستمعني جيدين بل
كانوا جزء ًا منها؛ ي�شاركون ويعربون وير�سمون بالألوان حتى �أنهم كانوا يتوقعون نهايات للق�صة،
ورويد ًا رويد ًا اكت�شفت �ضالتي فاملتعة هي الهدف ،وم�شاركة الطلبة ب�أ�ساليب متنوعة وب�أن�شطة تثري
لديهم التفكري هي غايتي وغاية طلبتي ،فهم حمور �أن�شطتي وهم منفذوها ،فكانوا ي�شاركونني يف
عمل التجارب ويتنب�ؤون بالنتيجة ،وير�سمون النباتات يف مراحل منوها ،ويعربون عنها .وعرفت �أن
هذه اال�سرتاتيجيات جعلتهم يتعلمون فع ًال ،ويقر�ؤون قراءة تتعدى القراءة امليكانيكية ،بل يناق�شون
ما يقر�ؤونه ويعربون عنه بلغتهم.
ا�ستغرب زمالئي يف املدر�سة يف كيفية تعاملي مع الطلبة ،و�سرعة ت�أقلمي معهم ،وكيف �أن الأطفال
ال يدر�سون العلوم فح�سب ،بل تعداه �إلى اللغة قراءة وكتابة ،فزادت ثقتي بنف�سي وهذا ما جعلني
ا�ستمر يف تطوير قدراتي يف �أدب الأطفال ملا له من �أثر يف تعزيز مهارات القراءة والكتابة ،ويف
ت�شويقهم �إلى الكتاب ،الذي ميثل احلياة بكل ما فيها من خري و�شر وخيال وت�أمل وطريقة حياة.
د� .شهناز الفار
الأ�سئلة:
ما مكونات فل�سفة �صاحبة املقالة؟
ما هو هدف �أدب الأطفال من وجهة نظرها؟
هل تتطور الفل�سفة مع مرور الزمن؟ كيف؟ �أعط دلي ًال من املقالة املعطاة(فل�سفتي يف تعليم �أدب
الأطفال).
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ورقة عمل ()2
فل�سفة كاتبة
مقالة نتايل بابت
�سئلت ناتلي بابت مرة  -ب�صفتها كاتبة لل�صغار  -ملاذا ال تكتب عن م�شكالت الأطفال ال�شائعة
ذات الطابع االجتماعي مثل �إ�ساءة املعاملة ،الفقر ......ف�أجابت «لي�س هذا هو هدف الأدب ،وكلما
قر�أت مقاالت تت�ضمن هذا املعنى ،وكل مرة �أُ�س�أَل فيها �أجيب بنف�س الطريقة :لي�س هذا هو هدف
الأدب».
لي�ست غاية العمل الأدبي �إذن �أن يعطينا حقائق عقلية ،كما �أنه لي�س من غايته �أن يحقق لنا �أغرا�ض ًا
�أخرى جتعله حم�صور ًا يف نطاقها ،فهو لي�س مكلف ًا �أن يتحدث مث ًال عن �صراع الطبقات ،وال عن
النه�ضات ال�صناعية ،كما �أنه لي�س مكلف ًا �أن يتحول �إلى خطب وعظية عن الف�ضيلة والرذيلة ،وال
عن الكفاح ال�سيا�سي واالجتماعي يف �صورة معينة من ال�صور الوقتية الزائلة .فما الغر�ض منه �إذن؟
يف الغالب ال يطلب �أحد من كاتب/ة للكبار �أن يكتب يف هذا املو�ضوع �أو ذاك ،و�أن ما يتعلق على
الكاتب �سواء �أكان لل�صغار �أو الكبار �أن يفعله دائم ًا هو الكتابة عما يعرفه حق ًا ا�ستجابة لدوافع
داخلية نتيجة لتجربة �شعورية تنفعل بها نف�سه فيعرب عنها تعبري ًا موحيا ،وعليه �أال ين�ساق وراء هذه
احلاجة �أو تلك من حاجات جمهور القراء.
�صحيح �أن هناك كتاب ًا �ألفوا كتب ًا حول ق�ضايا اجتماعية �أو �سيا�سية �أو خلقية مثل (كوخ العم
توم ،عناقيد الغ�ضب ،وغريها) كما �أن �شارلز ديكنز كتب عن الفقر يف �إجنلرتا املعا�صرة ،غري
�أنهم جميع ًا كتبوا عما يعرفونه ويدركونه وي�شعرون به ،مل يكتبوا ما كتبوه ليقر�أ العبيد� ،أو العمال
املهاجرون� ،أو الأطفال الذين يعي�شون يف الب�ؤ�س .وهذا يختلف عما كتب بهدف �إحداث تغيري
اجتماعي وحقق الغر�ض منه يف حينه فقد طوى الن�سيان الكثري منها� ،أ ّما الكتب الأدبية ال�سالفة
الذكر فال زالت تقر�أ لأن غايتها خمتلفة.
�إذ ًا ،هل يعني ذلك �أن الأدب حمظور عليه �أن يق�صد �إلى �أي غر�ض من �أغرا�ض احلياة العملية ،و�أن
ال تكون هناك كتب للأطفال ت�شعرهم بالتعاطف والتفهم؛ وب�أنهم لي�سوا وحيدين؟ بالت�أكيد ال ،فهذا
ما ميكن �أن تقدمه الق�صة للقراء من كافة الأعمار؛ �إذا كانت جيدة و�ألفها �أديب يتمتع بالتجارب
ال�شعورية ومعرفة وا�سعة باحلياة.
فالأدب ينتقل من التجربة ال�شخ�صية �إلى العمومية ،وال ميكن كتابة ق�صة �أو كتاب �إذا كان مو�ضوعه
من م�صدر خارجي ،كما �أن الكتاب يجب �أن يكون ممتع ًا لقارئه بغ�ض النظر عن فائدته لأنه لن

تفعيل أدب األطفال :الباب األول

29

يجد من يقر�أه �إن مل يكن ممتع ًا.
للأدب مئات الأهداف ،غري �أنه ال ميكن اعتبار �أي منها ذات قيمة ثابتة لأن القيمة الثابتة م�صطلح
ينطوي على مغزى ملتب�س ،والزمن وحده هو الذي يحدد مدى ثبات قيمته ولي�س الكاتب �أو الناقد.
فالكتَاب يتحملون م�س�ؤولية كبرية اجتاه ما يكتبون ،وليكن هدفهم الأول هو �إدخال املتعة �إلى
النفو�س لتبقى كتبهم خالدة يقر�ؤها النا�س مرة ومرة .فال ي�ستبدل الكتاب بغريه و�إن كتب غريه يف
نف�س املو�ضوع.
بناء على قراءتك للمقالة:
	-ما �أهمية �أدب الأطفال من وجهة ر�أي الكاتبة؟
	-ما الأ�شياء التي تتفق معه فيها وترغب/ي يف تبنيها؟ مع ذكر الأ�سباب؟
	-ا�ستخل�ص فل�سفة نتايل بابت كما وردت من حتليلك للمقالة.
مهام الف�صل الأول من الباب الأول:
الن�شاطات الآتية مقرتحة التقان الف�صل من الباب الأول على �أن تكون حمور ًا للنقا�ش يف
حلقة النقا�ش:
1.1طور فل�سفتك يف �ضوء ما تعلمته يف اللقاء الأول؟
2.2ما �أكرث �شيء �أحببته من فعاليات الف�صل الأول مع ذكر ال�سبب؟
3.3ابحث يف ال�شبكة العنكبوتية عن فل�سفة �أحد الكتاب وحاول حتليلها يف �ضوء ما تعلمته؟
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الف�صل الثاين
«مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته»
يهدف هذا الف�صل �إلى تزويد امل�شاركني بقراءة معمقة حول مراحل تطور �أدب الأطفال ،يتبعها
الرتكيز على احلكاية ال�شعبية بروايتها وخ�صائ�صها ،وكتابة حكايات حتاكي احلكايات ال�شعبية،
وتطوير �أن�شطة مع الأطفال حول احلكايات ال�شعبية ،ومن ثم التمييز بني �أدب الأطفال و�أدب
البالغني ،وت�صنيفات يف �أدب الأطفال.
يتكون الف�صل من:
 �-إطار نظري يركز على مراحل تطور �أدب الأطفال :ي�ضم الإطار النظري مراحلتطور �أدب الأطفال ابتدا ًء من كون الق�صة و�سيلة لالت�صال الثقايف انطالقا �إلى ن�ش�أة تراث
الق�ص�ص العربية يف الع�صور املختلفة و�صوال �إلى ق�ص�ص الأطفال يف الع�صر احلديث.
	� )6(-أن�شطة متنوعة وملدة (� )5ساعات تقريب ًا ا�ستخدمت يف منهجيتها ا�سرتاتيجيات تركز
على العمل التعاوين ،والت�شاركية ،والع�صف الذهني ،واحلوار والنقا�ش ،وا�ستنتاج خ�صائ�ص
احلكاية ال�شعبية وروايتها و�أهميتها ومكانتها بكتابات من خالل امل�شاركني.
  )3(-مهمات عمل :تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق املمار�سة مع الأطفال وزيادة فر�صة التع ّلموتعميقة.
 -حلقة نقا�ش :وفيها يجتمع امل�شاركون ملناق�شة مهامهم يف الف�صل ،وي�ستمعون لزمالئهموملالحظاتهم ،ما يوفر فر�صة جديدة للتعلم وتطوير العمل و�إثرائه.
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الباب الأول /الف�صل الثاين :مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته
الإطارالنظري
حتتوي هذه املقالة على:
	-مقدمة عن �أهمية الق�ص�ص وكيف �أنها تعك�س ثقافة املجتمع الذى ن�ش�أت فيه.
	-بدايات تطور ق�ص�ص الأطفال فى املجتمعات املختلفة.
ق�ص�ص الأطفال وثقافة املجتمع:
يعد الأدب الق�ص�صى هو �أول و�أهم و�سائل االت�صال الثقافى منذ بدء اخلليقة ممثال فى ق�صة �آدم
و�إبلي�س ،وت�أتي الق�صة فى املقام الأول من �أدب الأطفال  ،حيث يحبها الأطفال وي�ستمتعون بها،
وجتذبهم مبا فيها من �أفكار و�أخيلة وحوادث ،و الق�صة �أكرثها جاذبية للأطفال ،و�أقدرها على
�إمتاعهم ،و�إثارة م�شاعرهم  ،وتنمي القدرة على الإبداع لديهم ()1
كما �أنها من �أهم الأجنا�س الأدبية التى تعرب عن روح الأمم وعقليتها ،حتى �أنه فى �أحيان كثرية
تكون الق�صة هى املرادف ملعنى �أدب الأطفال ،ملا بها من حيوية وت�شخي�صا للمواقف احلية ،ولكن
الق�صة ت�شكل الوعاء الذى يحتوي على ثقافة املجتمع ك�إحدى الو�سائل الهامة لنقلها للأطفال ي�صبح
من ال�صعوبة �إغفال الدور الثقايف للق�صة فى جمال تنمية وتن�شئة الطفل لذلك ف�إن الباحثني فى
الثقافة وال�شخ�صية يعتربون حتليل الق�ص�ص ال�شائعة عملية تقود �إلى حتديد بع�ض �سمات املجتمع
الذى كتبت فيه ،كما �أنها ت�ؤدى �إلى الوقوف على �سمات عديدة  ،من بينها حتديد ما يريده الكبار
لأطفالهم ()2
ن�ش�أة تراث الق�ص�ص العربية وتطورها:
بد�أت الق�صة وتطورت عندما كان الإن�سان الأول ي�ؤدي �أعماال حمددة مما �أدى �إلى ر�صيد وافر
من اخلربة الإن�سانية  ،ومنذ �أن �أخذت الب�شرية تتذكر اخلربة والتجربة �أ�صبح الإن�سان مييز بني
الفعل ورد الفعل ،فى هذا الوقت ظهرت الق�صة ك�أداة للإعالن لتوا�صل حكاية كل �إن�سان مع خربة
احلياة فى ال�صيد والقن�ص وي�سميها �إيزاك دن�سني ) (Isake Dineseanالفن املقد�س الذى ظهر
�أول بدء اخلليقة  .ويف هذا الزمن القدمي للحياة الب�شرية كانت املحاوالت الأولى التى جرت بني
الزوج والزوجة ،عندما يعود من ال�صيد ويحكى عن الطرق التي ا�صطاد بها احليوان �أو �أ�ساليب
للنجاة بحياته ثم بني الأم وابنها ل�صياغة حديث ت�سلي به الطفل اجلائع حتى يعود الأب بالطعام
1
2

ح�سن �شحاته فى �أدب الأطفال فى الوطن العربى  :درا�سات وبحوث ( القاهرة  ،الدار امل�صرية اللبنانية � )1994 ،ص 67
هادى نعمان الهينى  :ثقافة الأطفال  ،مرجع �سابق � ،ص 58
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من حكايات املغامرة مع ال�صيد ،كانت هذه املغامرات حتر�ض خياالتهم حتى ت�ستطيع الإجابة عن
�أ�سئلة ال�صغار ،وبذلك بد�أ نوع من �أنواع الأت�صال الثقافى بانتقال الق�ص�ص من �أ�سرة �إلى �أخرى،
وكانت الثقافة ال�سائدة فى هذا املجتمع هى ثقافة البقاء للأقوى ،حيث كانت مطالب احلياة
االجتماعية الأ�سا�سية تتمثل فى الأكل وال�شرب والأمن .وعلى م�سرية الدرب الطويل من الق�ص�ص،
تطور ال�سرد من احلقيقة املجردة حول الطبيعة واملوت� ،إلى �سرد الق�ص�ص ب�أنواعها ،وكان �أول
�شكل للق�صة ظهر فى جمتمع الكبار()3
وقد �أ�سهمت احل�ضارات القدمية و�شعوبها فى �إثراء الرتاث الق�ص�صى وانت�شاره  ،واختلف �شكل
التعبري الق�ص�صي من �شعب لآخر من حيث االهتمام بنوع معني من �أنواع الق�صة.
	-فاهتم امل�صريون القدماء والفر�س والعرب بحكايات اجلن واخلوارق وبرزت موهبتهم فيها.
	�-أما �شعوب ال�شرق الأو�سط والهند فاهتمت بحكايات احليوان
	-واهتم الإغريق ب�صياغة الأ�ساطري والفابيوالت واملالحم واحلكايات الهزلية .
ومل ي�ستقر الرتاث الق�ص�صى لكل �شعب فى بلده ،بل انتقل من بلد لآخر ف�أثر فى تلك البالد وت�أثر
بها ،ومبرور الوقت قد ي�ضيع املغزى الأ�سا�سى لدوافع �صياغته والنوازع واملعتقدات التى كانت �سب ًبا
فى خلقه ،ومل يبق منه �سوى التعبري الأدبي واخليال حتى �أ�صبح بع�ضه ق�ص�صا �شعبيا غايته الإمتاع
وامل�ؤان�سة ،و�سلك الرتاث الق�ص�صي عدة طرائق فى هجرته وانتقاله من �شعب �إلى �آخر و�أهمها :
1.1العثور على الق�صة امل�صرية القدمية و�أثرها فى البالد املجاورة
2.2احلروب يف العامل القدمي ،و�أهمها خروج الرومان لغزو العامل
3.3خروج العرب للفتح الإ�سالمى للعامل
4.4احلركات التجارية يف العامل القدمي �أ�سهمت يف نقل الق�ص�ص وتطويرها.
5.5الغارات ال�صليبية على بالد ال�شرق () 4
الق�صة امل�صرية القدمية :
�أظهرت الدرا�سات التى قام بها الباحثون فى �أدب الأطفال �أن املنقبني عرثوا على ت�سجيل مدون
لتاريخ الب�شرية لق�ص�ص الأطفال وحلياة الطفولة ومراحلها فى م�صر القدمية ( )5التى �سجلت
3
4
5

حنان العنانى � :أدب الأطفال ( ،دار الفكر العربى  ،عمان � ، )1997 ،ص 40 ،35
على احلديدى � :أدب الأطفال  ،مرجع �سابق � ،ص 215-210
Children Literature in Encyclopedia of library science edited by : Allen Kent, Harland lancer voL
4N.Y Marcel Dekker. 1976. p 571.
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ق�ص�ص الأطفال وحياتهم من خالل نق�شها على جدران املعابد والق�صور ،ودونتها فى �أوراق الربدى
( )6التى ظلت لآالف ال�سنني ،التى تو�ضح �أن خ�صائ�ص الأطفال واحدة على اختالف الع�صور
وات�سم الأدب امل�صرى القدمي بالآتي :
1.1املالمح التهذيبية
2.2التعبري عن حياة ال�شعب امل�صرى (مثل ق�صة خوفو والفالح الف�صيح).
توجد ق�ص�ص قدمية لكنها غري معروفة ،و�أن الق�ص�ص �سجلت وعرفت فى الع�صر الذهبى للغة
والكتابة امل�صرية القدمية فى ع�صر الدولتني الو�سطى واحلديثة ()7
وقد �سلك الرتاث الق�ص�صي فى م�صر طرائق متعددة  ،حيث انت�شر مع اجلنود �إلى ال�شعوب املجاورة
عن طريق التجار واملالحني عرب البحرين الأبي�ض والأحمر ،وقد بلغ ت�أثري هذه الق�ص�ص مداه حتى
�أ�صبحت من احلقائق الثابتة املمثلة يف �أمثال �سليمان احلكيم ومزامري داود ،ومن مظاهر هذا
االنت�شار �أن انتقلت ق�صة البحار الغريق �إلى اليونان فظهر يف الأودي�سه با�سم يولي�سي�س ثم عاد
�إلينا ب�إ�سم ال�سندباد ( ، )8وداللة ذلك �أن الأطفال فى م�صر القدمية ا�ستمتعوا بالق�ص�ص على
مرحلتني مرحلة للأدب امل�صور ،ومرحلة للأدب املكتوب ،وقد انت�شر الأدب امل�صرى القدمي بجر�أة
وهاجر �إلى احلكايات الهندية والعربية وحكايات �ألف ليلة وليلة و�إلى �أوروبا  ،ومن �أقدم الق�ص�ص
املكتوبة التى عرفتها الب�شرية ق�صة �إيزي�س و�أوزوري�س
خروج الرومان لغزو العامل :
�أعترب خروج الرومان للعامل �أعظم و�سيلة النت�شار الرتاث الق�ص�صي لكثري من ال�شعوب  ،فعندما
كانوا ي�شنون الغارات والزحف على البالد التى فتحوها كانوا ي�سمعون احلكايات ويتناقلونها من
خالل الأ�سرى واجلوارى والعبيد الذين يحكون الق�ص�ص للرتفيه عن �ساداتهم ومالكيهم وكما فعلوا
فى الرتاث الغربي فعلوا ذلك فى الرتاث اليوناين ون�شروه يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط والأق�صى ()9
تطور الرتاث الق�ص�صى عند العرب
مما ال �شك فيه �أن العرب عرفوا فن الق�صة من قدمي الع�صور على �شكل مالحم وق�ص�ص �شعبى
ومقامات �أثرت يف فن الق�ص�ص الغربى ،حيث �أكد م�ؤرخو الإ�سبان �أن املقامات العربية �أثرت فى
6
7
8
9

�أحمد يو�سف  :الق�صة امل�صرية فى الأدب امل�صرى القدمي  ،الأهرام  ،عدد 1999/8/9
�أحمد زلط � :أدب الطفل العربى  ،درا�سة معا�صرة فى الت�أ�صيل والتحليل الإ�سكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر  ،الإ�سكندرية ،
ط� ، 1998 ، 2ص 9
�أحمد يو�سف  :املرجع ال�سابق
بول ديودرانت  :ق�صة احل�ضارة  :ترجمة حممد بدران ( القاهرة  ،جـ  3املجلد اخلام�س � ، )1964 ،ص 449 - 446
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مولد �شكل جديد من الأدب الإ�سباين املعروف بفن ( البيكار�سيك ) و�أقرب معنى لهذه الكلمة هو
�أدب ال�شطار ( )10وقد مر الرتاث الق�ص�صي العربى بعدة ع�صور هى :
 .1ق�ص�ص الأطفال فى الع�صر اجلاهلي:
كان العرب يعي�شون يف اجلاهلية حياة قبلية ،فاهتموا برتبية الأطفال ليحموا القبيلة واهتموا
بالفرو�سية والأمومة ،ولكن كانت املكانة الأولى للرجل� ،أما املر�أة فمكانتها ال�شعر والغزل ،والأطفال
مكانتهم ال�شفقة والرثاء()11
ومنحت العقلية العربية ً
حظا موفور ًا من اخليال والقدرة على �صياغة املادة املحيطة بها وحتويلها
�إلى ق�ص�ص �شعرية جميلة تروى فى م�ضارب اخليام ،وكانت املر�أة حتكي للأطفال ق�ص�ص ًا عن
املعارك والفرو�سية للأمم ال�سابقة ،وهدفها تعزيز ال�سلوك القبلي واالنتماء للقبيلة عند الأطفال.
	-وظهرت �أهمية الق�ص�ص عند العرب يف �أنها كانت �أداة �إعالم وات�صال ثقايف ،حيث كانوا
يتجمعون ،ويت�سامرون ويوقدون النار ويتحلقون حولها ،ويتو�سطهم الراوي الذى كان ميثل
و�سيلة االت�صال ،حيث ينقل �إليهم حكايات من �سبقهم من الأ�سالف والأبطال ،ويق�ص عليهم
ق�ص�ص القيا�صرة وامللوك وال�شعوب ،ويحكي تاريخ القبائل فى الأيام التي خا�ضوها واحلروب
التى �أ�شعلوها ومواطن ال�شجاعة ،فهى حمك فرو�سيتهم ،وكان للراوي دور هام فى حتويل
عواطفهم ف�إذا �أرادوا احلرب  ،كانت الق�ص�ص ت�شحذ هممهم ()12
	-ثم اهتموا بحكايات اخلري وال�شر واحلكايات اخلرافية واخليالية التى كانت تقال على ل�سان
الطري واحليوان ،ثم حكايات الآلهة حيث �أخذت كل قبيلة ت�ؤمن ب�إله حتكي حوله احلكايات،
ثم ي�صري بعد ذلك و�صفا �أ�سطور ًّيا �صور ما �آمن به الإن�سان الأول وقد�سه من �آلهة  ،وقد عرف
العرب دين النبى �إبراهيم عليه ال�سالم بعد الوثنية ثم تطورت هذه العبادات لتقربهم �إلى
اهلل( )13
	-ولكن الكثري من هذه الق�ص�ص �ضاع لأنه كان يعد �أدب ًا �شفهيا من قبل احلكي ومل يكن
مدون ًا ولكن ما بقي منه ي�ؤكد �أن الفن الق�ص�صي قد تناول حياة العرب قبل الإ�سالم فى كل
مظاهرها .ومن الكتب التى دونت جانب ًا من هذا الفن كتاب « التيجان فى ملوك حمري « لوهب
بن منبه ولقد رواه حممد عبد املطلب بن ه�شام ،وكتاب « �أخبار اليمن و�شعرائها و�أن�سابها « يف
10
11
12
13

�سيزا قا�سم  :بناء الرواية العربية  ( ،القاهرة  ،مكتبة الأ�سرة الهيئة العامة للكتاب � ، )2004ص 28
عبد العزيز القالج  :الوجه ال�ضائع و�أدب الأطفال  ( ،بريوت  ،دار املي�سرة � ، )1985 ،ص 35
فريدر�ش فون دير الين  :احلكاية اخلرافية  ،ترجمة نبيلة �إبراهيم ( القاهرة امل�صرية اللبنانية � ، )1965ص 199-196
فاروق خور�شيد  :فى الرواية العربية ( القاهرة  1962 ،الهيئة العامة للكتاب � ، )1962 ،ص 49
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عهد معاوية بن �أبي �سفيان وقد رواه عبيد بن �شريه اجلرهمي ويعد ملحمة من �أجمل املالحم
العربية النرثية التى يتناولها تاريخ العرب املجندين ويلعب فيها اخليال دورا كبريا  ،وكتاب
« تاريخ الأمم وامللوك « البن جرير الطربي وال�سرية البن �إ�سحاق ابن ه�شام ،والأغانى لأبى
فرج الأ�صفهانى ،و «العقد الفريد « البن عبد ربه« ،واحليوان» «والبيان والتبني» للجاحظ ومل
يقت�صر الق�ص�ص العربي على �أحداث اجلزيرة فقط ،بل �شمل ما حولها من الثقافات والبلدان
كبالد ال�شام ،وبالد ما بني النهرين التى ت�ؤثر فى العقل العربي ووجدانه.
	-وفى موازاة هذا الفي�ض من الرتاث الق�ص�صي وجد العديد من ق�ص�ص الأطفال ،والتى �أثر
عليها ما تعر�ض له الأطفال فى اجلاهلية ،حيث كانت ُتو�أد البنات وينف�صل الأوالد عن الأ�سرة،
ويعي�شون فى ال�صحراء ليتعلموا اخل�شونة واال�ستقالل والغلظة ،وكانت الق�ص�ص الهامة فى
هذا الوقت هى حكايات الأجماد وبطوالت الفر�سان ،وحكايات الأ�صنام وال�سحرة والكهنة،
وتوارث �أطفال اجلاهلية هذا الرتاث الق�ص�صى غري �أن اجلانب الر�سمى من املجتمع كان ال
يلقي با ًال للون الق�ص�صى امل�ألوف حال ًّيا ( )14ومل يقدره الكبار.
 .٢ق�ص�ص الأطفال فى الإ�سالم:
�أ .الع�صر الإ�سالمي :جاء الع�صر الإ�سالمي ي�ستقي مادته من القر�آن الكرمي فكان بع�ضها
تذكرة وعربة وي�ستخرج منها جتربة ال�سابقني ،فقال تعالى« :نحن نق�ص عليك �أح�سن
الق�ص�ص مبا �أوحينا �إليك هذا القر�آن و�إن كنتم من قبله ملن الغافلني» ( )15وقال تعالى:
«فاق�ص�ص الق�ص�ص لعلهم يتفكرون» ( ،)16وقد اهتم القران الكرمي بالق�ص�ص باعتبارها
و�سيلة ملن �أوتي العقل املتفتح ،واعتمد القر�أن الكرمي على الق�ص�ص ك�إحدى و�سائل الهداية
و�إعالم امل�سملني ب�أخبار ال�سابقني والتذكرة واملعرفة ،ملا له فى نفو�سهم �أثرا ال ميحى(،)17
وبعد �أن �أنت�شر الإ�سالم و�أ�سدل التعليم ال�ستار على الكثري من حكايات العتبارها من �أ�ساطري
الأولني والع�صبية والقبلية( ،)18مل تظهر الق�ص�ص �إال فى عهد عمر بن اخلطاب الذى �سمح
بها فى جل�سة واحدة كل يوم جمعة .وكانت الق�ص�ص تقت�صر على �أخبار الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم والغزوات  ،وقد �أدت الفتوحات الإ�سالمية �إلى ظهور عدد من الق�صا�صني مثل « متيم
الداري «وهو �أول �شخ�ص ق�ص فى جمل�س الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم و «�أبو �إ�سحاق بن
كعب «الذى لقب بعد ذلك بكعب الأحبار فقد كان يهود ًّيا مين ًّيا له معرفة كبرية بالتوراة و�أخبار
14
15
16
17
18

فاروق خور�شيد  :فى الرواية العربية  ،مرجع �سابق � ،ص 181 -148
�سورة  :يو�سف  ،الأية 32
�سورة الأعراف  ،الأية 176
فاروق خور�شيد  :فى الرواية العربية  ،مرجع �سابق �،ص .190
على احلديدى � :أدب الأطفال  ،مرجع �سابق � ،ص 223
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ملوك اليمن فجعلها م�صدرا لق�ص�صه ( )19وبعد اخلالفات التى �أدت �إلى الفتنة الكربى،
وا�ستخدمها معاوية فقد عني ق�صا�صني ر�سميني يحكون الق�ص�ص فى امل�ساجد بعد �صالة
الفجر واملغرب
ب .الع�صر الأموى :ا�ستغل «معاوية بن �أبى �سفيان» الق�ص�ص فى بث الدعوة ال�سيا�سية وقيام
الدولة الأموية ليربر ما فعله مع «على بن �أبى طالب» كرم اهلل وجهه من خالل امل�ساجد ،وكانت
ق�ص�صا دينية وتاريخية و�سيا�سية ،ومن �أبرز من نبغ فى ذلك «وهب بن منبه» وكان فار�سي
ً
الأ�صل ،ثم �أتخذت الفرق الإ�سالمية الق�ص�ص لت�أييد اجتاهاتها وعلى هام�ش نه�ضة ق�ص�ص
الكبار ن�شطت ق�ص�ص الأطفال �إال �أنها مل تدم فى ذلك الوقت
ج .الدولة العبا�سية :من �أهم العوامل التى �ساهمت فى �إثراء �أدب الطفل العربي الفتح
الإ�سالمى للدول املجاورة ،فعندما مت الفتح الإ�سالمي �أدى االختالط �إلى امتزاج الثقافة
الإ�سالمية بثقافة البالد املفتوحة كالفار�سية والرومانية واليونانية وامل�صرية ،وامتلأت البيوت
باجلواري اللواتي كن يحكني ق�ص�صا للأطفال و�أمتزجت الثقافات ون�شطت الرتجمة ()20
وترجمت ق�ص�ص «كليلة ودمنة» وكانت ترجمة كتاب «هزار �أفن�سان» والذى عرف فيما بعد
ب�ألف ليلة وليلة �سيد م�صنفات الت�سلية لقرون عديدة وكذلك كتب ابن طفيل ومنها ق�صة «حي
بن يقظان» و�سرية «�سيف بن يزن» و «عنرتة بن �شداد» وق�ص�ص اخللفاء الرا�شدين وال�سرية
الهاللية والأمرية ذات الهمة وعلى الزئبق وكانت هذه هى �أهم امل�صادر لأدب الطفل ،ي�ستمد
منها خياالته التى �أمتعت �أطفال العرب على مر ال�سنني ورغم �أن هذه الق�ص�ص كتبت للكبار
فقط �أ�صبحت من �أغنى م�صادر �أدب الأطفال فى ع�صرنا احلالى ( )21وب�شكل عام كان �أدب
الأطفال عند العرب وامل�سلمني يهدف �إلى تقدمي منوذج �أخالقي ح�سن للطفل ،وتعويده على
ال�سلوك اجليد وتنمية خياله ،وتقدمي القدوة احل�سنة  ،واملتعة والت�سلية ()22
د .ق�ص�ص الأطفال عند العرب فى الع�صر احلديث :تطور الرتاث الق�ص�صى فى الع�صر
احلديث وظهر فى هذا الع�صر م�صطلح �أدب الأطفال كمرادف لق�ص�ص الأطفال ،ثم �أ�ضيفت
�إليه مواد �أدبية �أخرى  ،ومبرور الوقت �أ�صبح الأدب �أ�شمل من الق�ص�ص التى اعتربت �أهم
فروع الأدب و�أكرثها �إنت�شار ًا( .)23وقد ظل �أدب الأطفال غري مدون حتى ع�صر النه�ضة ،ويف
�أثناء احلرب العاملية الثانية توقف �إنتاج الكتب مل�شاكل الطباعة ب�سبب احلرب وندرة الورق،
�	19أحمد �أمني  :فجر الإ�سالم ن ( بريوت  ،دار الكتاب العربى  ،ط � ، )1996 ،10ص 160 -158
 20فاروق خور�شيد  :فى الرواية العربية  ،مرجع �سابق � ،ص 79
 21مفتاح دياب :مقدمة فى ثقافة و�أدب الطفل  ( ،القاهرة  ،الدار الدولية للن�شر والتوزيع ط� ، )21995 ، 2ص 50
 22حنان عبد احلميد � :أدب الأطفال مرجع �سابق � ،ص 14
 23حممد غنيمى هالل :الأدب املقارن ( القاهرة  ،دار املعارف � ، )1979 ،ص 150
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وفى مطلع اخلم�سينيات �أزدهرت الكتابة للأطفال ،و مل يحتل �أدب الأطفال مكانته �إال يف �أوائل
العقد ال�سابع من القرن الع�شرين ،وذلك لعدة �أ�سباب منها:
 .1زيادة االهتمام بت�أ�سي�س املكتبات فى املدار�س.
	.2ارتفاع امل�ستوى التعليمى والثقافى وزيادة وعى الأمهات والأباء ب�أهمية املكتبة .
	.3الزيادة امل�ستمرة فى عدد ال�سكان وارتفاع م�ستوى املعي�شة نتيجة زيادة الدخل مما �أدى �إلى
زيادة الطلب على ق�ص�ص الأطفال.
 .4تعدد التعليم النوعي وذلك لوجود العديد من مدار�س اللغات التى �أدخلت نظام الق�ص�ص فى
املدار�س االبتدائية �أدت هذه العوامل �إلى الرغبة فى القراءة لدى الأطفال ووجدت دور الن�شر
�أن هذا املجال يدر عليها �أرباحا كثرية (.)24

 24هيفاء �شريخة � :أدب الأطفال ومكانتهم  ،املطبعة الوطنية  ،عمان � ، 1983ص 36
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الباب الأول /الف�صل الثاين :مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته
رقم الن�شاط)1/2/1(:
الأن�شطة
الزمن 45 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :رواية حكايات �شعبية
�أهداف الن�شاط:
التع ّرف �إلى احلكاية ال�شعبية وطريقة روايتها.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
حكايات �شعبية.
�آلية التنفيذ:
	-حلظات ت�أمل يف الق�ص�ص التي كانت ترويها لنا جداتنا� ،أمهاتنا ....،ونحن �أطفال ،وا�ستذكار
بع�ض م�سمياتها وتاثريها علينا.
	-رواية حكاية �شعبية من قبل املي�سر ،وميكن تقدميها بال�صوت امل�سجل �أو عرب فيديو من يو تيوب
يتم اختياره بعناية.
	-مناق�شة امل�شاركني يف نوعية هذا الأدب.
	-تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعات واختيار حكاية حملية متهيدا لروايتها من قبل �أحد الأفراد
وتقدمي التغذية الراجعة له.
	-كل جمموعة تختار م�شاركا منها لريوي احلكاية التي اختاروها.
	-نقا�ش حول �أهمية احلكايات ال�شعبية لهم وللأطفال.
�إر�شادات:
	-ميكن ا�ستخدام احلكاية الأكرث �شيوعا يف منطقتكم وروايتها بلهجة املنطقة.
	-ا�ستخدام الرواية املحفزة مبا تت�ضمنه من لغة اجل�سد وتغيري نربات ال�صوت وم�ؤثراته التي
تتالءم مع الأحداث.
	-ميكن االعتماد على �أ�شخا�ص �آخرين يف املجموعة لرواية احلكاية ال�شعبية.
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الباب الأول /الف�صل الثاين :مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته
رقم الن�شاط)2/2/1(:
الأن�شطة
الزمن 45 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :خ�صائ�ص احلكاية ال�شعبية
�أهداف الن�شاط:
	-ا�ستنتاج خ�صائ�ص احلكاية ال�شعبية.
	-كتابة حكايات حتاكي احلكايات ال�شعبية.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ورق عري�ض� ،أقالم ماركر
�آلية التنفيذ:
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني تذكر بع�ض احلكايات ال�شعبية التي يعرفونها ،وتقدمي بع�ضهم
ملخت�صرات عنها.
	-تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعات من(� )8-6أفراد مث ًال ،ليناق�شوا بع�ض احلكايات ال�شعبية
التي �سمعوها �أو عرفوها ،وي�ستنتجون بع�ض اخل�صائ�ص التي ت�شرتك فيها هذه احلكايات.
	-عر�ض املل�صقات ومناق�شة الأ�شياء امل�شرتكة بينها ،مع �إعطاء �أدلة من بع�ض احلكايات.
�إر�شادات:
	-ميكن اال�ستفادة من خ�صائ�ص احلكايات ال�شعبية الآتية:
	-نتاج �شعبي ال يعرف له م�ؤلف.
	-لي�ست من ابتكار حلظة �أو موقف معروفني.
	-تنتقل �شفوي ًا من �شخ�ص لآخر (قابلة للتعديل والتغيري).
	-تت�سم بتكرار العبارات والأحداث التي يغلب عليها الثالثيات وال�سباعيات (جمل بثالثة �أفعال،
�3إيام� 7 ،أ�شهر 3 ،او � 7ألغاز يجب �أن حتل.)...
	-تدور حول �شخ�صيات فيها اخلرية (احلطاب ،بنت امللك ،الأمرية ،الإبن الأ�صغر) وفيها
ال�شريرة(الغول ،وزوجة الأب ،اجلن) .يكاف�أ فيها الطيبون ويعاقب الأ�شرار.
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	-العربة فيها مدموجة.
	-ال تركز على الو�صف �أو �إعطاء �أو�صاف دقيقة ب�سبب اعتمادها على الذاكرة والتذكر.
	-الزمان واملكان مبهمان.
	-تتميز ببداية هدفها نقل ال�سامعني �إلى جو الق�صة اخليايل مثل (كان يا مكان يا م�ستمعني
الكالم وما يطيب الكالم �إال بذكر العزيز الرحمن وحدوا اهلل ال �إله �إال اهلل).
	-تتميز بنهاية �سعيدة وخامتة مميزة مثل (طار الطري اهلل مي�سي احلا�ضرين باخلري) حيث
ترجع امل�ستمع �إلى واقع احلقيقة.
	-تتميز احلكاية ال�شعبية باللهجة املحكية.
	-ال يوجد فيها �سارد و�إمنا هنالك راو.
	-نتاج �شعبي ،يف الغالب ال يعرف له �أ�صل جغرايف ،بل جند له �صيغا مت�شابهة يف العديد من
البلدان.
	-احلكاية ال�شعبية مكونة من عدد من املوتيفات (وحدات �سردية) ت�شكل الزمة ميكن �أن تكرر
�أو حتذف يف �صيغ خمتلفة من احلكاية الواحدة ،كما ميكن �أن جندها نف�سها يف حكايات
خمتلفة.
	-ال ي�شرتط يف احلكاية ال�شعبية �أن تت�ضمن جميع اخل�صا�ص املذكورة.
	-من املالحظ ب�أن بع�ض احلكايات حتمل مفاهيم وم�ضامني غري من�سجمة مع معايرينا احلديثة،
فعلى املي�سر �أن يختار بني �أن يطور احلكاية� ،أو يبقيها كما �سمعها من جدته ،ولكن عليه �أن
يناق�شها بت�أن مع الأطفال ،ال �أن يكر�سها من دون �أي نقا�ش.
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الباب الأول /الف�صل الثاين :مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته
رقم الن�شاط)3/2/1(:
الأن�شطة
الزمن 90:دقيقة
ا�سم الن�شاط :كتابة حكايات �شعبية
�أهداف الن�شاط:
كتابة حكايات حتاكي احلكايات ال�شعبية.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	«-موتيفات» وهي عبارة عن :هي عبارة عن وحدات �سردية تعك�س �صورة من احلكايات ال�شعبية
وميكن كتابتها على �أوراق �صغرية مت�ساوية احلجم يكتب فيها( كلمة �أو جملة �أو عبارة.)....،
	�-صندوق من الكرتون تو�ضع فيه املوتيفات.
	�-أوراق � A4أو  A3توزع على املجموعات لكتابة حكاياتهم.
�أقالم تلوين.
�آلية التنفيذ:
	-تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعات (� )8-6أفراد ،كل فرد من داخل املجموعة ي�سحب ورقة من
�صندوق املوتيفات.
	-تناق�ش كل جمموعة املوتيفات التي معها وتتفق على �أفكار مما هو مكتوب فيها وميكن �أن
ت�ستخدمها حلكايتهم.
	-كل جمموعة تكتب حكاية �شعبية م�ستندة على تلك املوتيفات التي معها على ورقة A3

وميكن للمجموعة �إ�ضافة ر�سومات على حكاياتهم.

�أو ،A4

	-كل جمموعة تعر�ض عملها.
	-يروي �أحد �أفراد كل جمموعة حكاية جمموعته.
	-نقا�ش للحكايات املروية يف �ضوء خ�صائ�ص احلكاية ال�شعبية� ،أو الأفكار فيها ،وطريقة
الرواية....،
�إر�شادات:
	-الفكرة من الن�شاط ا�ستخدام بع�ض خ�صائ�ص احلكايات ال�شعبية يف كتابتهم.
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	�-إن ا�ستخدام عبارات متنوعة وغريبة �أحيانا ت�ساعد على التخيل واالبتكار لأفكار جديدة
وغريبة.
	-ال مانع من وجود بع�ض املوتيفات املت�شابهة يف بع�ض الأوراق,
	-يف�ضل ا�ستخدام كل املوتيفات التي مع �أفراد املجموعة لكتابة حكايتهم.
	-من الأمثلة على املوتيفات :طري ،جنية � ،ساحرة ،الأمرية ،امللك ،غول ،مغارة ، ،غابة ،بئر
م�سحور ،بنت مت�شط �شعرها جنب البئر ،زوجة �أب لئيمة ،خامت �ضاع.......

تفعيل أدب األطفال :الباب األول

43

الباب الأول /الف�صل الثاين :مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته
رقم الن�شاط)4/2/1(:
الأن�شطة
الزمن 60:دقيقة
ا�سم الن�شاط :ن�شاطات حول احلكايات ال�شعبية
�أهداف الن�شاط:
اقرتاح �أن�شطة حول احلكايات ال�شعبية للأطفال.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ورق عري�ض �أو لوح قالب
�آلية التنفيذ:
يطرح املي�سر الأ�سئلة الآتية:
	-من �ضمن ن�شاطات اليوم  ،ما الن�شاطات حول احلكايات ال�شعبية التي ميكنك �أن توظفها -
ب�شكل م�شابه متاما �أو مع بع�ض التعديالت  -مع الأطفال ؟
	-ما هي اقرتاحاتك لأن�شطة �إ�ضافية ميكن ا�ستخدامها مع الأطفال؟
	-يدون املي�سر الأفكار املطروحة على اللوح القالب.
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى جمموعات ويطلب منهم االتفاق على ن�شاط واحد على الأقل
وكتابته بالتف�صيل لي�شمل:
	�-أهداف الن�شاط.
	-زمن الن�شاط
	-االحتياجات �أو امل�صادر املطلوبة لتنفيذ الن�شاط.
	�-آلية تنفيذ الن�شاط.
	�-إر�شادات للمي�سر.
	-تعر�ض املجموعة ن�شاطها وتناق�ش .
�إر�شادات:
	-يف�ضل ت�صوير الن�شاطات وتوزعها على امل�شاركني لال�ستفادة منها.
	-احرتام الوقت والرتكيز على هدف الن�شاط.
	-تعزيز تقبل الآراء ومهارة الت�أمل.
	-ميكن تنفيذ �شاط �أو اثنني ويف هذه احلالة يجب زيادة زمن الن�شاط

44

تفعيل أدب األطفال :الباب األول

الباب الأول /الف�صل الثاين :مراحل تطور �أدب الأطفال وت�صنيفاته
رقم الن�شاط)5/2/1(:
الأن�شطة
الزمن 60:دقيقة
ا�سم الن�شاط :ت�صنيفات يف �أدب الأطفال
الأهداف:
	�-أن ي�ستنتج امل�شاركون الفرق بني الأدب املوجه للبالغني واملوجه لل�صغار .
	�-أن يتعرف امل�شاركون بع�ض الت�صنيفات يف �أدب الأطفال.
االحتياجات وامل�صادر املطلوبة:
ن�شرة ( )1حول الفرق بني كتب �أدب الأطفال والبالغني ،ن�شرة( )2ت�صنيفات يف �أدب الأطفال،
ق�ص�ص متنوعة ،ورق عري�ض.
�آلية التنفيذ:
	-يطرح املي�سر الت�سا�ؤالت الآتية :هل �أ�سلوب احلديث مع مديرك يف العمل ي�شبه �أ�سلوبك يف
َ
زوجك يختلف
زوجك
احلديث مع جنار ا�صطحبته للعمل يف البيت ،وهل �أ�سلوب احلديث مع
ِ
�أو ي�شبه حديثك مع طفلك ؟ وهل يحدث ذلك بتخطيط م�سبق �أم ال ؟
	-ي�ستنتج املي�سر مع امل�شاركني �أن هناك فروق ًا جوهرية يف �أ�سلوب احلديث مع الأمناط املختلفة
من النا�س ويحدث ذلك تلقائي ًا دون تخطيط م�سبق .
	-يطرح املي�سر الت�سا�ؤل الآتي :
	-هل هناك فرق بني الكتب املوجهة للأطفال واملوجه للبالغني ؟ وفيم يكون ذلك ؟
	-توزيع ن�شرة( )1بعنوان� »:أدب الأطفال و�أدب البالغني لقراءتها ومناق�شة الأ�سئلة املطروحة
ﻤن ﻓﺘﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﻒ
فيها .
ٍ
ﻨﺠﻤﺔ
أر� أﻟﻒ
دﻓﻌ ًﺔ واﺤدة.
أﻨت ،ﺘﻘوﻝ أﻤﻲ
ﺘﻠك
ﻨﺠﻤﺘك َ
َ
وﻟد ْت ﻴوم وِﻟ ْد َت
َ
وﺘﻛﺒر ﻤﺜﻠﻤﺎ أﻨت ﺘﻛﺒر
ﺘﺄﻛﻞ ﻤﺜﻠك
ﺘﺸرب ﻤﺜﻠك
وﺘﺤدث ﻨﻔﺴﻬﺎ ٕواﺨوﺘﻬﺎ اﻟﻨﺠﻤﺎت اﻟﺼﻐﻴرات،
ّ
ﻤﺜﻠك
�ﻲ ﺘز�ﺢ ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺨوﻓﻬﺎ ﻤن اﻟظﻼم.

	-ع�صف ذهني حول �أنواع الأدب وي�سجل املي�سر ذلك على ال�سبورة؟

	-توزيع ن�شرة( )2بعنوان« :ت�صنيفات يف �أدب الأطفال» لقراءتها ومناق�شتها مع امل�شاركني.

	-عمل جمموعات بحيث تختار كل جمموعة ق�صة لقراءتها وحتديد نوعها من الأدب مع �إعطاء
املربرات لذلك.
	-نقا�ش عمل املجموعات.
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الإر�شادات:
	-هذا النمط من الت�سا�ؤالت هدفه الع�صف الذهني من قبل امل�شاركني للتو�صل تدريجي ًا الى
هدف الن�شاط .
	-يف�ضل �أن تختار املجموعة ق�صة ال تعرفها.
	�-ضبط النقا�ش حر�ص ًا على الوقت .
	-االنتباه �إلى ان معظم الدب القدمي والذي نعتربه اليوم لل�صغار ُكتب يف �أ�صله للكبار وينطبق
ذلك على احلكايات ال�شعبية.

اﻟﺘﻤر�ن :أرﺴم ﻨﺠﻤﺘﻲ اﻟﺨﺎﺼﺔ ،وأﻋطﻴﻬﺎ اﻟﻠون اﻟذ� أﺤ
وأﻋﻠﻘﻬﺎ ﻓوق رأﺴﻲ ﺤﻴن أﻨﺎم.
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ن�شرة ()1
�أدب الأطفال
	-هل ميكن اعتبار الأطفال بالغني حجمهم �صغري؟ ما الفرق بني البالغني والأطفال؟
	-كيف يح�صل الأطفال على املعارف التي ت�ساعدهم على التعرف على احلياة ؟
يختلف الأطفال ال�صغار عن البالغني يف اخلربة ،ولهذا ف�إن �أدب ال�صغار يختلف عن �أدب البالغني
يف الدرجة ولي�س بالنوع:
ويف الغالب يكون الأطفال �أكرث انفتاح ًا من البالغني على التجريب وتقبل التنوع .
الكبار ي�ستطيعون التعرف على احلياة من خالل علم النف�س ،وعلم االجتماع ،وعلم الإن�سان بينما
الأطفال ي�ستطيعون التعرف على احلياة من خالل كتب الأطفال اجليدة لأنهاتعالج املوا�ضيع الآتية:
كيف هم النا�س ؟
ملاذا هم هكذا ؟
ما هي احتياجاتهم ؟
ما هي دوافعهم لفعل ما يفعلونه ؟
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ن�شرة رقم ()2
ت�صنيفات يف �أدب الأطفال
ي�صنف �أدب الأطفال �إلى نوعني :
1.1الواقعي ويعني �أن الق�صة ممكنة احلدوث يف الواقع وال يعني هذا �أن حدوثها �سيكون حتميا .
املعيار الرئي�س للواقعية هو �أنها ال تت�ضمن عنا�صر من ال�سحر �أو خارقة لنوامي�س الطبيعة .
2.2اخليايل وهو �إما يكون:
�أ -اخليايل احلديث:
وهو االمتناع الواعي عن عدم الت�صديق ،وفيه يتم خلق عامل �آخر حيث يطلب الكاتب من القارىء
ت�صديق وجود هذا العامل وما يحدث فيه .
وهذا النوع يق�سم الى �أنواع فرعية منها:
	الق�صة اخليالية يف بع�ض عنا�صرها -:مثل البطة القبيحة ،وجنان ذات اجلورب الطويل.	اخليال املبالغ فيه  -مثل حكاية فق�سو�سة من �سل�سلة (جدي �سامح) للكاتب الفل�سطيني(�سلمان ناطور ) ،وق�صتي ميو يا ولدي ،والأخوان .
	اخليال العلمي :يكون دائم ًا يف �إطار القوانني العلمية واملبتكرات التكنولوجية ،ولذلك فهو غري�شائع يف �أدب �صغار الأطفال ومنها كتب «جول فرين» مثل «� 20ألف فر�سخا حتت البحار» .
ب  -اخليايل التقليدي:
 املق�صود بالتقليدي :منط من الأدب ابتدعه رواة ق�ص�ص جمهولون وتناقلته �شفوي ًا الأجيالاملتعاقبة عرب القرون قبل �أن ي�أتي جامعو الق�ص�ص والنا�شرون ،ويعملون على ن�شره .
اخلية ومنها ال�شريرة،
	احلكايات ال�شعبية :وهي عبارة عن ق�ص�ص حول �شخ�صيات منها ّ(زوجة الأب ال�شريرة) ،والعرابة اخلبيثة ،ال�صغري البارع  ...........الخ .
 حكايات حيوانات :وهي ق�ص�ص �صغرية تت�ضمن درو�س ًا �أخالقية دائم ًا ما تكون �شخ�صياتهامن احليوانات.
	الأ�ساطري :يعود �أ�صلها الى املعتقدات ال�شعبية عند الأمم واجلماعات الإثنية وهي عبارة عن�أحداث تتدخل فيها قوى خارقة للطبيعة مثل «هرقل»
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املالحم والأ�شعار ال�شعبية :ق�صائد مروية طويلة �أو ق�صرية م�ؤلفوها غري معروفني ومنها« :تغريبة
بني هالل».
	.3املزج بني الأ�صناف الأدبية :كثري من كتب الأطفال ميزج بني الأ�صناف الأدبية وان كان بحدود،
مثلما يحدث بني الأ�صناف الأدبية الغنية والهامه كالكتب امل�صورة والكال�سيكيات .
�أ .الكتب امل�صورة :وهي �أولى الكتب الهامة التي يتعرف الطفل من خاللها على الأدب  .تختلف
نواح عديدة ،ولكن العن�صر الأ�سا�سي امل�شرتك بينها هو
هذه الكتب عن بع�ضها البع�ض يف ٍ
الن�ص وال�صور ف�إن القارىء يثمن عالي ًا الأ�صالة يف ال�صور التي تتحا�شى مث ًال تكرار كلي�شيهات
الر�سوم املتحركة وبطاقات املعايدة  .ال يجب �أن نقلل من �أهمية الن�ص ملجرد �أنه ق�صري .
ب .الكال�سيكي :وهو كتاب �صمد مع مرور الزمن وهو ميزج بني الأ�صناف الأدبية كلها فيمكن �أن
يكون تاريخي ًا خيا ًال بالغا� ،أدبا �إقليمي ًا.
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مهام الف�صل الثاين
الن�شاطات الآتية مقرتحة التقان فعاليات الف�صل الثاين على �أن تكون حمور ًا للنقا�ش يف
حلقة النقا�ش التالية:
1.1قابل بع�ض الن�ساء �أو الرجال يف احلي القريب منك ،وحاول جتميع بع�ض احلكايات
ال�شعبية منهم واكتبها؟
2.2طبق ن�شاط �أو �أكرث مع الأطفال ومن ثم اكتب تقريرا �أو عر�ض فيديو �أو �صور ملحور
النقا�ش؟
3.3ابحث عن بع�ض ق�ص�ص الأطفال تتناول بع�ص الت�صنيفات التي ناق�شتموها يف التدريب
مع حتديد �أنواعها؟ مع حتديد الأ�سباب

الباب الأول الف�صل الثالث
«حتليل �أدب الأطفال ونقده»
يهدف هذا الف�صل �إلى تزويد امل�شاركني بقراءة معمقة حول حتليل �أدب الأطفال ونقده،وما
نق�صده بالنقد لي�س �إعطاء احكام فقط و�إمنا هو طريقة للفهم والتحليل ،وللتفكري العميق .يتبعها
الرتكيز على الق�ص�ص الكال�سيكية بروايتها و�سماعها �أو م�شاهدتها من خالل فيديو وخ�صائ�صها
وعنا�صرها املختلفة وحتليلها يف �ضوئها ومناق�شتها وتقيمها وا�ستخال�ص العرب ومتييزها.
يتكون الف�صل من:
 �-إطار نظري يركز على حتليل �أدب الأطفال ونقده :ي�ضم الإطار النظري اجتاهاتفكرية معا�صرة يف االنتاج االدبي وحتليله مبا فيها حتليل امل�ضمون� ،أو من خالل حتليل
املعايري� ،أو التحليل ال�سلوكي التتبعي للقيم� ،أو التحليل النقدي الت�أملي ،وحتليل الأ�سلوب �أو
اجتاه الثقافة االلكرتونية.
	�-أربعة �أن�شطة متنوعة وملدة (� )5ساعات تقريب ًا ا�ستخدمت يف منهجيتها ا�سرتاتيجيات تركز
على العرو�ض التقدميية والعمل التعاوين والع�صف الذهني واحلوار والنقا�ش وا�ستنتاج
خ�صائ�ص الكال�سيكيات وروايتها و�أهميتها.
 -ثالث مهمات عمل :تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق املمار�سة مع الأطفال وزيادة فر�صةالتع ّلم وتعميقة.
	-حلقة نقا�ش :وفيها يجتمع امل�شاركون ملناق�شة مهامهم يف الف�صل وي�ستمعون لزمالئهم
وملالحظاتهم ،ما يوفر فر�صة جديدة للتعلم وتطوير العمل و�إثرائه.
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الباب الأول /الف�صل الثالث :حتليل �أدب الأطفال ونقده الإطار النظري
تتناول هذه املقالة االجتاهات الفكرية يف حتليل �أدب الأطفال ونقدة بال�شكل الآتي:
االجتاهات النقدية املعا�صرة فى تف�سري الإنتاج الأدبي:
�إن �أدب الأطفال جزء من الأدب العام ،ولذلك ف�إن النقد فى �أدب الأطفال هو جزء من نقد �أدب
الكبار ،واهتم النقد بالنقد ال�شكلى ،والنقد الذى يركز على الأ�سلوب و�صياغة العمل الأدبي
و�سالمة الكتابة .وقد اهتم النقد احلديث بالرتكيز على فنية العمل الأدبي وال�شكل والتوازن (،)25
ومن هنا ن�سيطيع �أن تطبق االجتاهات الفكرية على �أدب الأطفال �سواء على م�ستوى ال�شكل �أو
امل�ضمون وعلى ذلك ف�إن جميع ال�صور والتمثيالت املر�سومة للطفل فى الأدب الق�ص�صى الميكن
فهمها ما مل ترتبط بالبنية الثقافية واالجتماعية والتاريخية التى عا�ش فيها الأديب.
وقد متيز القرن الع�شرون على �صعيد الأدب مبيالد النقد الأدبي كطريقة و�أ�سلوب جديدين فى
التعامل مع الإنتاج الأدبي ،هذا النقد الذي اكت�سب �أهمية متزايدة فى الأو�ساط الأدبية الفرن�سية
طوال القرن التا�سع ع�شر  ،مما جعله فرعا من الفروع الإن�سانية وكان النقد قدميا يكتفي بالتعليق
على الن�ص� ،أما النزعة النقدية احلديثة فت�سعى للقيام ببحث كلي عن الإن�سان والقوى النف�سية
واالجتماعية والتاريخية والثقافية التي ينبع منها �إنتاجه الفني وبذلك يعمل الناقد على ا�ستيحاء
العلوم الإن�سانية وكل التيارات الفكرية اجلديدة للتعامل مع العمل الأدبي ( )26وعندما ظهر
الإجتاه املارك�سي اجلديد ظهرت مبادئ عامة للثقافة وللأ�شكال الفكرية والثقافية ،ثم ظهرت
االجتاهات التى عملت على ت�أ�سي�س �سو�سيولوجيا الأعمال الفكرية والثقافية وعالقتها باملجتمع
ومن هذه االجتاهات الآتي:
 .1البنيوية التكوينية وتف�سري الأدب:
بعترب لو�سيان جولد فى منهجه النقدي الذي يرتبط ا�سمه بالبنيوية التكوينية تلميذ ًا ملارك�س
وجلورج لوكات�ش وقد �أفاد فى مفهومه من القلة املحركة للعامل ،والفل�سفة املارك�سية وخا�صة
املادية التاريخية ودور االقت�صاد فى املتغريات االجتماعية فى احلياة  ،ولكنه ذهب بعيد ًا عنهم
 25هادى نعمان الهيتى � :أدب الأطفال فل�سفته وفنونه  ،مرجع �سابق � ،ص .75
� 26أحمد عبد الرحمن ازى  :امل�ضمون النف�سى واالجتماعى فى �صورة الطفل فى الق�ص�ص املغربية  ،مرجع �سابق � ،ص 50
جولد مان  :ولد جولد مان فى بوخار�ست عام  ،1913ثم �إنتقل �إلى فينا فى  1923حيث تعرف على الأعمال الأدبية جلورج لوكات�ش  ،وفى عام
�1934إنتقل �إلى باري�س حيث �أجنز درا�سته العليا فى الفل�سفة واحلقوق و�أنتقل �إلى جنيف عام  1944فى فينا حيث �إلتقى بجان بياجيه
واعد را�سالة دكتوراه فى زيورخ وعني م�ساعدا لبياجيه فى جامعة جنيف وهنا ت�أثر ب�إعماله حول البنيوية ومن م�ؤلفاته « لأله املختفى «
( « )1959والعلوم الإن�سانية والفل�سفة ( )1952و�أبحاث جدلية « «  )1964من اجل علم �إجتماع الرواية « ( )1964البينات الذهبية
والإبداع الثقافى « املارك�سية والعلوم الإن�سانية .
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فى تفكريه وحتليله للإنتاج الأدبي ،ب�صورة جعلت ملنهجه و�أ�سلوبه فى البحث وطرح امل�شاكل ميزة
خا�صة ميزته عن املنهج املارك�سي ،كما �أن �أ�صحاب البنيوية املتعارف عليها مثل ليفي �شرتاو�س
وروالن بارت يرف�ضون بنيويته .وتختلف البنيوية التكوينية عن البنيوية ال�شكلية فى كون الأخرية
ترى فى الل�سانيات القطاع اجلوهري ،ولكنها ترتك جانبا ما يرتبط بالو�ضعية التاريخية �أو ما هو
مرتبط ب�سرية ذاتية فى �إحدى مراحلها لتتحول �إلى ق�ضية كلية مع امل�ضمون ،وبالعك�س ف�إن البنيوية
التكوينية ت�ستهدف الفو�ضى ك�أق�صى ما ميكن فى املعنى التاريخي والفردي معتربة �أن ذلك هو
املنهج الإيجابى وجوهر درا�سة التاريخ ( )27وتختلف البنيوية التكوينية عن االجتاه املارك�سي فى
تف�سري الإنتاج الأدبي على اعتبار �أنها تدخل فى اعتبارها اجلانب التاريخي واالجتماعي للإن�سان
فى التعامل مع الإنتاج الأدبي ولها فى ذلك منطلقان ،هما:
املنطلق الأول :وهو �أنها تنطلق من الفر�ض القائل ب�أن كل �سلوك ب�شرى لي�س �سوى حماولة لإعطاء
�إجابة ذات داللة ملوقف معني وهي بذلك حتاول خلق توازن بني ال�شخ�ص الذى �صدر عنه ال�سلوك
وبني املو�ضوع الذى ا�ستهدفه هذا ال�سلوك فى عامل ح�سي وهذا النزوع يحتفظ بخا�صية التغري الذى
له طابع وقتي(.)28
منهجا �سو�سيولوج ًّيا جدل ًّيا ف�إن ال�سلوك الإن�سانى
واملنطلق الثانى :وهو على اعتبار التكوينية ً
اجلدير بالدرا�سة هو �سلوك اجلماعة االجتماعية لذلك ف�إن الواقع االجتماعي واالقت�صادي
وال�سيا�سي واقع اجتماعي ولي�س �سلو ًكا فرد ًيا وملعرفة املجتمع يلزم حتديد بنية �شبكة العالقات
واملكانة التى ي�شغلها الفرد ،ولكن هذه عملية معقدة فقد ال يكون بع�ض الأفراد على قيد احلياة
لذلك ففى املجال الأدبي ال ت�ستطيع �أن تدر�س الدرا�سة ال�سيكولوجية التى تف�سر لنا مثال ملاذا كتب
را�سني جمموع كل هذه امل�آ�سي والرتاجيديا؟
ويريد جولد مان من هذا املعنى الو�صول �إلى الإقتناع بح�ضور املجتمع فى كل عمل �أدبي .وبقدر
ما نكون �أمام الإنتاجات الكربى بقدر ما ي�سهل على الباحث ا�ستخال�ص البنيات الذهنية املماثلة
لبنيات اجلماعات الأدبية� ،أي �أن اجلماعة االجتماعية هي املبدعة ،وال يعني هذا �إلغاء الفرد
باعتباره مبدعا بل يعني �أنه متوحد مع اجلماعة االجتماعية.
ويعالج جولد مان م�س�ألة العالقة بني الراوي وعمله الفنى فى كتابه « نحو �سو�سيولوجيا الرواية
«حيث �أولى �أهمية كبرية مل�شكلة العالقة بني الرواية والبيئة االجتماعية التى ت�صدر عنها ،و�أن
مقارنتها التحليلية لهذا النوع الفني تنطلق من الت�سليم ب�أن الرواية تتوج على م�ستوى عال من
� 27أحمد عبد الرحمن �أزى  :امل�ضمون النف�سى واالجتماعى الق�ص�صى املغربى  ،مرجع �سابق � ،ص 66
28

Goldman, I : Pour Une Sociology di Roman. Paries gallinord, 1964. P. 338
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التما�سك وامل�شروعية للوعي اجلمعي للجماعة الذى يظهر ب�صورة غري مبا�شرة فى �سلوك الأفراد
من خالل احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ب�صورة ي�صبح معها الوعي اجلمعي مرادف
للأفكار(.)29
وهذه الرواية العلمية اجلدلية للبنية التكوينية باعتبارها تنظر للعمل الروائي الفني ك�إنتاج ال يختلف
عن بقية �أنواع ال�سلوك الب�شري ،يخ�ضع للتحليل والتف�سري العلمي وهو ما يجعله كمنهج فكري يتعامل
مع االجتاه النف�سي واملارك�سي باعتبارهما اجتاهني يدجمان الإنتاج الأدبي يف البنيات االجتماعية
والطبيعة الفردية ولذلك ف�إن االجتاهات الثالثة تتعامل فيما بينها وتقوى بع�ضها البع�ض ،وامل�سار
احلقيقى هو الذى يعرب فيه الواقع التاريخي واالجتماعي عن نف�سه بوا�سطة احل�سا�سية الفردية
للمبدع فى النتاج الأدبي املدرو�س (.)30
 .2البنوية ال�شكلية وتف�سري الأدب:
�إن التحليل البنيوي للإنتاج الأدبي ي�ستمد �أ�صوله من الل�سانيات ومن ال�سو�سيولوجيا والإنثولوجيا ،
ما دام يرتبط بروالن بارت وجرميا�سوجينت وتدوروف من جهة .وليفى �شرتاو�س الذى �أدخل �إلى
الأنرثوبولوجيا التحليل البنيوي للأ�ساطري من جهة �أخرى ( )31و�أ�صحاب التحليل البنيوي للق�صة
فى فرن�سا والذين جمعتهم مناظرة ن�شرت �أعمالها فى جملة  Communicationsالعدد رقم ()8
( )1966يجمعون على التميز فى الن�ص الأدبى بني م�ستويني يحيطان بالت�أمل واملالحظة وهما
م�ستوى الن�ص  Histoireوم�ستوى اخلطاب Discourse
امل�ستوى الأول ،وهو الن�ص :ويذكر التحليل البنيوي للق�صة بتق�صي الوقائع والأ�شخا�ص �أي �أن
م�ستوى الن�ص يتمثل فى ن�سق الأ�شخا�ص واحلوادث ،وفى هذا امل�ستوى ميكن للمحلل �أو الدار�س
الت�سا�ؤل حول الكيفية التى تتقدم بها وقائع الق�صة �إلى �أن و�صلت �إلى هذه احلبكة ،والأ�شخا�ص،
ففى التحليل البنيوي ال ينظر �إليهم كما يو�صي «جرميا�س» كما لو كانوا ماهيات �أو كائنات ثابتة،
و�إمنا ينظر �إليهم ككائنات فاعلة ومتحركة فال يعرف الأ�شخا�ص مبا هم عليه ،و�إمنا مبا يفعلون فى
عالقتهم التفاعلية فيما بينهم وبني العامل()32
امل�ستوى الثانى ،وهو اخلطاب :يقوم التحليل باالهتمام بطريقة الق�ص او ال�سرد الذى نقدم به
وقائع و�أحداث الق�صة فهو امل�ستوى الذى عن طريقه يتم �أ�سلوب التوا�صل الذى ي�صطنعه املبدع
29
30
31
32

�صربى حافظ  :الرواية �شكال �أدبيا وم�ؤ�س�سة �إجتماعية  ( ،القاهرة  ،الهيئة العامة للكتاب  ،جملة ف�صول ( عدد � )1983 ، )11ص -80
82
لو�سبان جولدن وبكاى بون  :البنيوية التكوينية  ،ترجمة حممد �سبيال  ( ،الريا�ض  ،من�شورات امل�ؤ�س�سة العربية )1982 ،
�صالح ف�ضل  :البنائية فى النقد االدبى  ( ،القاهرة  ،الأجنلو امل�صرية � ، )1986 ،ص 150
�أحمد عبد الرحمن �إزى  :امل�ضمون النف�سى والإجتماعى ل�صورة الطفل  ،فى الأدب املغربى  ،مرجع �سابق � ،ص 78
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مع اجلمهور القارئ امل�ستقبل للخطاب ،ويرى تودروف �أن الق�ص ميكن مالحظته فى �أ�شكال �أخرى
كثرية من الإنتاجات الفنية مثل ال�سرد والتمثيل الدرامي فى ال�شريط ال�سينمائي وهذا الذى ي�سمح
بح�ضور بنية قوية فى جميع الأ�شكال كمثال البطل الذى يخ�ضع ملنطق الأفعال وترتيب الأبطال
والأ�شخا�ص فى الق�صة ،وهذا الت�شابه بني البنايات يف ال�سردية وهو ما يتيح للبنيوين الكالم
عن بنية �أو بنيات موحدة م�شرتكة بني جميع �أنواع الق�ص�ص فى العامل .وفى هذا يرى «�شرتاو�س
وبروب» �أن الق�صة �إما �أن تكون جمرد تكدي�س ع�شوائى للأحداث والواقائع ،وفى هذه احلالة نبحث
عن النواحى الفنية وعبقرية ال�سرد ،و�إما �أن تكون للق�صة بنيات م�شرتكة مع ق�ص�ص �أخرى ،وهذه
ق�صة ما مل يلج�أ �إلى ن�سق القواعد
البنية قابلة للتحليل وال ميكن تبعا لذلك لأي قا�ص �أن ين�شئ ً
التى ال تبدو ظاهرة للعيان ()33
ولذلك ف�إن درا�سة الإنتاج الأدبى يتم على م�ستويني مرتبطني بع�ضهما البع�ض وهما:
1.1البحث فى تقنية ال�سرد امل�ستعملة لدى املبدع
2.2والبحث عن القوانني املنظمة للعامل املحكى عنه
ومن هنا يت�ضح �أن منهج البنيوية فى حتليل الأدب ا�ستمد الكثري من جذوره يف الأل�سنية لدرجة �أنهم
�أحيانا ي�صبحوا ل�سانيني من حيث الن�ص والإنتاج الأدبى كواقع لغوى فالعلم الق�ص�صي عندهم
مبنى على الكلمات .ونخل�ص من ذلك �إلى �أن البنيوية تعترب قيمة الن�ص الأدبي فى ذاته دون
الرجوع لعوامل نف�سية واجتماعية فهى تنظر �إليه باعتباره بنية مغلقة ،بغ�ض النظر عن انتمائه �إلى
جمتمع ما �أو ثقافة معينة ،وهى بذلك تف�صل بني العمل الإبداعي ومبدعه فاملعاين الأدبية عندهم
تتحدد با�ستقالليته التامة ،فزمان الق�صة ومكانها لي�س له عالقة بزمان ومكان الكاتب ،لأن مبادئ
العمل الأدبي هى مبادئ اللغة ( )34وترى البنيوية التكوينية عند جولدمان ،ويو�ضحه بارت بقوله:
«�إن ال�شوق الذى نح�سه خالل قراءة الرواية ال يتجلى فيما تت�ضمنه ،ولكن فى املعنى العام� ،أى
فى النظام العلوي للعالقات ،التى متلك بدورها انفعاالت الكاتب و�أماله ووعيه وانت�صاراته ،لإن
الق�صة هى مغامرة لغوية (� )35أما البنيوية عند «كلود رميون «فرتى �أن ال�سرد الق�ص�صي واحلكائي
يخ�ضع مل�ستويني من التنظيم .فهومن جهة يخ�ضع لل�ضرورة املنطقية التى ينبغي �أن تخ�ضع لها
جميع الأحداث والوقائع فى ت�سل�سلها املنطقى ،ومن جهة ثانية يخ�ضع لل�ضرورة التى تفر�ض على
كل �صنف من �أ�صناف اجلن�س الأدبي الذي ينتمي لهذا ال�سرد كالأعراف التى تخ�ضع لها الرواية �أو
33
 34موري�س �أبو نا�صر  :الفكر العربى املعا�صر  ( ،بريوت مركز االمناء العربى  ،عدد � ، )1983 ،23ص 93
 35بارت  :درجة ال�صفر للكتابة .ترجمة حممد براده  ( ،بريوت  ،دار الطليعة  ،ط � ، )1982 2ص 9

Barthe . R : L analyses structural des recites in L analyses structure du Paris, Point, 1981, p.11
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امل�سرحية فى ثقافة ما()36
� .3سو�سيولوجيا الأدب( :علم اجتماع الدب)
ي�سعى هذا االجتاه فى حتليل الإبداع الأدبى لتعميق ال�صلة واجلذور بني الن�ص والو�سيط الثقايف
واالجتماعي التى يتحدد بنيانه و�أ�شكاله من خالل التمثيالت املحيطة واملرتبطة بالطبقة االجتماعية
والتاريخية ،والو�سيلة الإعالمية التى تناولته ،ولذلك ال بد من ا�ستح�ضار املجتمع وظروفه الثقافية
والتاريخية �أثناء معاجلة الن�ص الأدبي.
وظهر هذا االجتاه فى �أمريكا و�إجنلرتا ثم فرن�سا مع �أعمال روبري و «�إ�سكاربيه»( )37الذى ن�شر عام
( )1958كتابا يو�ضح فيه مربرات قيام هذا االجتاه ،و�أطلق عليه �سو�سيولوجيا الأدب� ،إنطالقا
من �إميانه ب�ضرورة قيام علم يدر�س الإنتاج الأدبي من خمتلف �أبعاده يف الكتاب والقارئ والأديب
املبدع ومادة الإبداع واجلمهور �أي�ضا ،بل �إنه اعترب �أن مع ما يطرحه كل مو�ضوع من املو�ضوعات
من امل�شاكل النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية والتاريخية واللغوية ،يجب �أن تطرح م�شكلة تعريفه
وطبعه ( امل�شاكل التكنولوجية والتجارية واللغوية والإعالمية ) من حيث و�سائل عر�ضه ،واجلمهور
الذى يتعر�ض له وكل هذه تلعب دور ًا ت�أثري ًّيا فى هذا املو�ضوع جمال النقا�ش
و�أدت الدعوة التى قام بها �سكاربيه �إلى قيام هذا العلم ،و�شجعتها الدوائر العلمية فى فرن�سا،
خا�صا يدعى مركز «�سو�سيولوجيا الوقائع الأدبية» فى عام ()1959
ف�أن�ش�أت فى مدينة بوردو مركزا ً
 ،ثم تطورت �إلى معهد الأدب وتقنيات الفنون اجلماهريية « I.L.A.Mو�سو�سيولوجيا الأدب تعنى
مبظاهر العالة بني الفن واملجتمع والتعبري عنها من خالل و�سائل االت�صال املختلفة  ،ولذلك من
ال�صعب حتديد جمال اخت�صا�صها فى البحث فقط عن الت�أثري االجتماعي على الناجت الأدبي،
فالأدب كما يقول �إ�سكاربيه�« :إن الأدب ظاهرة كائنة وموجودة حيث يقر�أ ويباع ويدر�س وي�شغل
رفوف املكتبات  ...وبرامج التعليم ،وتتحدث عنه و�سائل االت�صال مثال ال�صحف والتليفزيون،
و�صراعاته و�أبطاله � ..إنه �شئ معا�ش يوميا من قبل الإن�سان املعا�صر لتجربة نوع خا�ص».
وقد اهتمت التيارات الفكرية فى معهد بوردو بتعزيز فكرة عدم حتديد �أ�صحاب تيار �سو�سيولوجيا
الأدب  ،و�أن ي�ضم املعهد املو�ضوعات الآتية:
	-الكتابة والقراءة فى الدول النامية

writing & Reading in the Developing Countries

	�-سيكو�س�سيولوجيا القارئ Reader’s Psycho – sociology
� 36أحمد عبد الرحمن �إزى  :مرجع �سابق � ،ص 60 -55
37

)Escarpit, R : Sociologies de la literature paris. Que Sais – je ? p.u,f5, eme ed (1973. p.p 5-12
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	�-سيمانية الأدب Literature Siymea

	-ال�سو�سيولوجيا العامة للأدب

General Sociology of Literature

	-الرواية ال�شعبية فى القرن التا�سع ع�شر Folkloric Novel in 19th Century
	-كتب الطفل Child Books
	-علم م�صطلحات الأدب(Literature Terminology)38

وقد اختلف العديد من املفكرين والنقاد حول مفهوم هذا امل�صطلح ،و�إ�ضافة تخ�ص�صات لها طابع
اجتماعي ،وهذا ما دفع جورج يوازي�س وهو ينتمي �إلى معهد بوردوا �أن يذهب بعيدا فى �أعماله
ودرا�ساته ويبحث عن بنيات الن�ص الأدبي وهو بذلك يتجاوز حدود التجربة الأدبية
وهكذا نالحظ �أن �سو�سيولوجيا الأدب كانت درا�سة ذات طابع اجتماعي وتختلف عن البنيوية
التكوينية� ،إذ �أن الأخرية تهتم بعالقة الإنتاج الأدبي باملجتمع ،ولكن من زاوية �أخرى تختلف عن
�سو�سيولوجيا الأدب ،كما لو كان جمعا لوقائع اجتماعية �أو تاريخية تعك�سها هذه الن�صو�ص و�إمنا
تنظر �إليها كوحدة مركبة من عنا�صر داللية.
 .٤نظرية القراءة �أو نظرية التلقي:
ومن االجتاهات احلديثة نظرية التلقي ،واملق�صود بتلقي الأدب العملي املقابلة للإبداع وقد يختلط
على البع�ض مفهوم التلقي مع مفهوم الفاعلية ،حيث يرتبط التلقي بالقارئ والفاعلية بالعمل،
وبالتايل يختلف تاريخ قراءة القارئ وت�أثره بالعمل الأدبي والفني كليهما ،كما تختلف جماليات كل
منهما وهذه النظرية ال متثل اجتاها قائما بذاته فى النقد الأدبي ،ذلك لأن معظم مقوالتها هي فى
حقيقتها ما هي �إال ت�أكيدً ا على بع�ض االجتاهات ال�سابقة� ،أو بع�ض جوانبها .وترى هذه النظرية �أن
القارئ هو الذى مينح املعنى للن�ص الواحد  ،و�أنه فى كل مرة يقر�أ فيها الن�ص ي�أخذ معنى جديدا
وبذلك تكون له عدة معان نظرا الختالف القراء()39
وقد انت�شرت هذه النظرية فى �إطار االهتمام ب�أدب الأطفال للت�أكيد على هدف التلقي ونوعيته،
وتعد نظرية القراءة والت�أكيد على ا�ستجابة القارئ واحدة من النظريات التى واكبت تقدم �أدب
الأطفال ()40
وهذه النظرية تعد حتو ًال فى االهتمام من الن�ص �إلى القارئ وا�ستجابة اجلمهور ،وقدمت نظرية
� 38أحمد عبد الرحمن �أزى  :امل�ضمون النف�سى والإجتماعى ل�صورة الطفل فى الأدب الق�ص�صى  ،مرجع �سابق ذكره � :ص 88 -85
 39يو�سف نور عو�ض  :نظرية النقد الأدبى احلديث  ( ،القاهرة :دار الأمني للن�شر � ، )1994 ،ص 63 -44
Petter Hunt ‘’ Gritivism and children literature, in Robert Op. P12 40
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التلقي لدرا�سة الأدب االعالمي والأدب ال�شعبي الذى جرى التقليد على ا�ستبعادهما ،على �أن نقطة
االنطالق فى هذه النظرية هي كيف يكون للن�ص معنى لدى القارئ وهذا املعنى هو املعنى املختبئ
فى الن�ص ،بل املعنى الذى ين�ش�أ نتيجة للتفاعل بني القارئ والن�ص �أي بو�صفه �أثرا ميكن ممار�سته
ولي�س مو�ضوعا ميكن حتديده ()41
و�أخريا  :فمن خالل هذه النظرية ال�سريعة واملتاحة حول االجتاهات واملدار�س الفكرية والنقدية
املختلفة باختالف تف�سريها وت�أويلها للعمل الفنى الأدبي طبقا ملنطلقاتها الفكرية وال�سيكولوجية،
وال�سو�سيولوجية والأل�سنية ،ف�إن هذا االختالف �أثرى الإنتاج الأدبي وخ�صو�صيته واحتمال تناوله
من عدة جوانب ،وي�ؤكد �إ�سكاربيه « �إن انتماء الأدب �إلى عدة جماالت وا�ستحالة ربطه واحد ًا دون
الأخر يعود �إلى الغمو�ض الذى يكتنف عامله التعبريي ،هذا على خالف الفنون التعبريية التي تعد
مو�ضوعات تدرك باحلوا�س ويف�سرها ال�شعور والوعى « ،والعمل الأدبي باعتباره عم ًال �إبداعي ًا
تتدخل فيه عدة ميكانيزمات نف�سية وم�ؤثرات اجتماعية وتاريخية ب�شكل يكاد يكون من ال�صعب
فهمه عن طريق املقاربة الفكرية الواحدة التى ت�ستند �إلى اجلانب النف�سي �أو االجتماعي �أو اللغوي.
 .٥االجتاهات النظرية احلديثة فى حتليل �أدب الأطفال:
ثمة م�س�ألة عامة تواجه �أدب الأطفال فى العديد من الأماكن وت�شكل فى الوقت نف�سه �أحدث م�شاكل
الكتابة للأطفال  ،وهى �أدب الأطفال كنوع فني ،فهو ال يزال حديثا ولذلك مل يكت�سب تقاليد عامة
بعد( ،)42وقد �أدى ذلك للكثري من االجتهادات  ،لذا كان من املهم احلديث عن االجتاهات التحليلية
فى �أدب الأطفال� ،إن الإجتاهات امل�ؤثرة فى م�ضمون �أدب الأطفال متعددة ح�سب الفل�سفات التى
تنبثق منها ،وفى الواقع مل يكن هناك فل�سفة قائمة بذاتها لأدب الأطفال(�)43أما �أكرث الفل�سفات
التى ت�أثر بها امل�ضمون فهي الفل�سفة احلديثة التى تعنى مبعطيات العامل احلديث املتغري با�ستمرار
من خالل تركيزها على الطفولة باعتبارها بناء لل�شخ�صية ،فهى تهتم بجميع الأبعاد فى النمو،
وقد اتفقت االجتاهات احلديثة على �أن حتتوي كتب الأطفال على م�ضامني مثل الأحداث الدرامية،
واملواقف واملو�ضوعات التى تت�صل مع امل�ستوى الإدراكي للأطفال الذين كتبت لهم الق�صة ()44
االجتاه الأول هو حتليل امل�ضمون فى �أدب الأطفال :
يعرف «�سمري ح�سني» امل�ضمون ب�أنه «الأ�سلوب �أو الأداة امل�ستخدمة فى جماالت علمية عديدة خا�صة
41
42
43
44

عز الدين �إ�سماعيل  :نظرية التلقى لروبرت هواب  ( ،القاهرة  ،املكتبة الأكادميية � ، )2000 ،ص 16 :9
هادى الهيتى  :ثقافة الأطفال  ،مرجع �سابق 157
على احلديدى  :فى �أدب الأطفال  ،مرجع �سابق � ،ص 275
حنان عبد احلميد العنانى � :أدب الأطفال ( عمان  ،دار الفكر العربى � ، )1999 ،ص 24 ، 23
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فى املواد الإعالمية املراد حتليلها من حيث ال�شكل وامل�ضمون ( )45ويعرف « �أحمد جنيب « حتليل
امل�ضمون ب�أنه كلمة حتوي فى طياتها كل ما يقدمه الكاتب للطفل من فكر وعلم ومعرفة وفن وخيال
وقيم وانطباعات ومناذج لل�سلوك  ،ومن �أ�شهر تعريفات حتليل امل�ضمون �أنه يهدف �إلى الت�صنيف
الكمي مل�ضمون معني ،وذلك فى �ضوء نظام الفئات وهو �أحد الأدوات التى ت�ستخدم فى الدرا�سات
الإعالمية للتو�صل �إلى ا�ستنتاجات وا�ستدالالت �صحية ومطابقة( .)46وبرز حتليل امل�ضمون
(املحتوى) فى الدرا�سات الأدبية على م�ستوى العامل ك�أهم الأ�ساليب التحليلية ولكنه مازال قا�صرا
بالن�سبةلأدب الطفل العربى  ،و�أهم ما تطرحه درا�سات حتليل امل�ضمون هو الوقوف على القيم،
بتق�سيماتها الأخالقية واالجتماعية والرتويحية واملعرفية وقيم تكامل ال�شخ�صية(.)47
كما يلعب امل�ضمون فى كتب الأطفال دورا مه ًّما وخطريا فى بناء الأجيال املتعاقية التى حتمل
م�سئولية ت�شكيل احلياة يف جمتمعاتها ،لأن ما يكت�سبه الطفل فى �سنوات عمره الأولى من معلومات
وعادات واجتاهات وقيم ي�ؤثر فى تكوين �شخ�صيته و�أفكاره ،وتتحقق من خالل النواحي الثقافية
واخللقية و الروحية له( .)48وقد حظيت ق�ص�ص الأطفال بالت�صنيف الأكرب فى �أدب الأطفال،
وات�ضح �أن امل�ضمون العلمي والطبي والريا�ضي قليل مبا ال يتنا�سب مع الع�صر احلالى ويجب �أن
نتحرى ت�صنيف الق�ص�ص وحدها لأنها حتمل م�ضامني خمتلفة ()49
االجتاه الثانى هو حتليل املعايري
ويعد من �أحدث االجتاهات امل�ستخدمة حال ًّيا فى حتليل �أدب الأطفال لأنه يعتمد على التفكري
النقدي� ،أي الذى يتطلب �أفكار امل�ؤلفني ،ومعرفة امل�سائل الأخالقية التى يعاجلها الكتاب ،واكت�ساب
عدم الدقة والو�ضوح فى التعبري عن �أفكار امل�ؤلفني وتناق�ص تفكريهم ومدى اهتماماتهم باحلقائق
العلمية .ومنوذج حتليل املعايري هو التحليل امل�ستمر لأدب الأطفال ،واملعايري هى الأ�سا�س الذى تقوم
عليه �أحكامنا التى نرجع �إليها عندما نقوم بتقدير الكفاءة ومن خاللها نحكم بنجاح �أو ف�شل العمل
الإبداعي مبو�ضوعية ،ومبفاهيم وا�ضحة تقوم على �أ�سا�س ال�سلوك ،والقيم واخليارات ،ويركز حتليل
املعايري على ال�صفات املميزة �أى على اخل�صو�صيات �أكرث من العموميات من خالل حتديد املقايي�س
اخلا�صة والأحكام والأحداث اخلا�صة وحتديد ما نريد قيا�سه ( .)50وقد بني حتليل املعايري على
مبادئ الت�سا�ؤل النقدى الذى ميكن من خالله �إظهار امل�سلمات املت�أ�صلة واملجددة لأفكارنا و�سلوكنا
� 45سمري ح�سني  :حتليل امل�ضون بحوث االعالم  ( ،القاهرة  ،عامل الكتب  ،ط� ، )1995 ، 2ص 10
�	46أحمد جنيب  :امل�ضمون فى كتب الأطفال  ( ،القاهرة  ،دار الفكر العربى � ، )1979 ،ص 11
 47عبد البا�سط عبد املعطى  :بحوث درا�سات فى الطفولة العربية  ،قراءة  ،املجل�س العربى للطفولة والتنمية ) � ،ص 196-185
�	48إ�سماعيل عبد الفتاح � :أدب الطفل املعا�صر  ،مرجع �سابق � ،ص 123
�	49أحمد جنيب  :فن الكتابة للأطفال  ،مرجع �سابق � ،ص 28
�	50إ�سماعيل عبد الفتاح � :أدب الأطفال املعا�صر  ،مرجع �سابق � ،ص 96 ،95
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وت�شمل هذه املعايري خمتلف جوانب �أدب الأطفال ،وهذه املعايري هي:
املعيار الأول :هل هذا املعيار يتفق مع �أهداف �أدب الأطفال الرتبوية �أم ال ؟
املعيار الثانى :هل الأدب يخ�ضع فى م�ضمونه و�أ�ساليبه ملعايري املجتمع وطرائق التفكري فيه
باعتباره وظيفة من وظائف املجتمع  ،مبعنى هل ي�صلح هذا الأدب لذلك املجتمع ؟ وهل يتوافق مع
�أهداف و�آمال هذا املجتمع ؟ وهل ي�ساعد فى بناء �شخ�صية الأطفال ؟()51
املعيار الثالث :ما هى معايري النمو التى ت�ساعد على القراءة ؟ يعترب التعرف على �أبعاد النمو
بعنا�صره املختلفة من النمو اجل�سدي ،والعقلي ،واالجتماعي �ضرورة حيوية فى التعرف على
اجتاهات القراءة عند الأطفال من ناحية �أخرى ،خا�صة و�أنه قد مت االعرتاف مبرحلة الطفولة
كمرحلة متميزة والنظر �إليهم لي�س على �أنهم كبار فى �صورة م�صغرة ،ولكنهم �أفراد متميزون لهم
حقوقهم واحتياجاتهم وقدراتهم اخلا�صة()52
املعيار الرابع :املرحلة العمرية ،ما هى املرحلة العمرية التى يتوجه �إليها الكتاب ؟ وما هى
املعايري التى تخ�ضع لها املرحلة ؟ ويف �ضوء الدرا�سات اخلا�صة بنمو الأطفال قدم علماء النف�س
والرتبية تق�سيمات خا�صة وعديدة لكل مرحلة ،منها تق�سيمات خمتلفة وهي :
املرحلة الأوىل :الطفولة املبكرة  :من �سن (  )5-3املحدود بالبيئة وتتميز هذه املرحلة ببطء
النمو اجل�سمى بع�ض ال�شئ بعد �أن كان مميزا بال�سرعة فى الأعوام الأولى من حياة الطفل ويف�سح
املجال للنمو العقلى ،ولأن خيال الطفل فى هذه املرحلة يكون ن�شطا وا�سعا و�إن كان حمدودًا فى
البيئة ،تكون طبيعة الق�ص�ص املقدمة �إليه فى هذه ال�سن هى الق�ص�ص والدراما التى يتكلم فيها
احليوان والطيور ،والق�ص�ص اخلرافية واخليالية حيث يغلب عليه نوعان من التفكري:
1 .1التفكري احلي� :أو التفكري املتعلق ب�أ�شياء حم�سو�سة وملمو�سة.
2 .2التفكري بال�صور� :أى الذى ي�سبقه بال�صور احل�سية املختلفة ،كما �أنه ال يدرك الت�سل�سل
التاريخي وال ي�ستطيع �أن يركز انتباهه فرتة طويلة لذلك ال بد و�أن تكون الق�صة ق�صرية
و�سريعة احلوادث ومليئة بالت�شويق .وي�ستطيع كتاب الأطفال الربط بني الق�ص�ص والواقع دون
�أن يف�سدوا على الطفل ا�ستمتاعه بخيال الطفولة(.)53
املرحلة الثانية :الطفولة املتو�سطة  :من �سن ( � 9-6سنوات ) وتتميز هذه املرحلة ب�سرعة النمو
51

Stiphanic Thornton : Children Solving problem, The Developing child USA the presented and
fellows of Harvard collage, 1995, p 5.6

� 52سهري حمفوظ  :كتب الأطفال فى م�صر من  1955ـ  ( ، 1980القاهرة  :زهراء ال�شرق � ، )2001 ،ص 13
�	53أحمد جنيب  :فن الكتابة للأطفال  ،مرجع �سابق � ،ص 38-37
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العقلي واملعريف ،وزيادة احلرية والتحكم والتفكري .ويكون الطفل قد �أمل بكثري من اخلربات املتعلقة
بالبيئة املحدودة الذى يعي�ش فيها( )54وال يكون الأطفال قد عرفوا املعنى ويبد�أ عنده طور املغامرة
والبطولة(.)55
املرحلة الثالثة :الطفولة املت�أخرة :من �سن ( :)12 -10تعد هذه هي �آخر املراحل بالن�سبة للنمو
الإدراكي للطفل ،وو�صفها بياجيه ب�أنها مرحلة املفاهيم الأ�سا�سية واملنهجية ،وكما تنتهى الطفولة
املت�أخرة فى هذه ال�سن ف�إنها تعد مرحلة مبكرة من املراهقة وفيها ي�صبح الأطفال �أكرث قدرة
على تكوين املفاهيم التى تزداد فى درجة جتريدها .ومن بني املفاهيم الأ�سا�سية مفاهيم الوزن
والأعداد والكتلة والنقود والزمن واحلياة واملوت واملفاهيم االجتماعية وال�سيا�سية( )56والق�ص�ص
التى حتكي حياة الأبطال احلقيقيني والرحالة املكت�شفني  ،وتبد�أ �سمات هامة فى �شخ�صية الأطفال
مثل امليل لال�ستواء ،وهو تقبل �آراء الأخرين ممن يعجبونهم وتقليدهم ويظهر لديهم حب الظهور،
ولذلك ميكن ا�ستغالل هذه ال�سمات فى توجيه الثقافة لهم  ،وي�ستطيع الأطفال فى هذه ال�سن
تلخي�ص بع�ض الأفكار النظرية وكذلك بناءالفرو�ض والتفكري املنطقي ،وفهم الأدب ،واحلبكة
الق�ص�صية ،وتف�سري وحتليل املعاين الرمزية .وتعد هذه الفرتة هى الأن�سب لتقدمي �أ�صول النقد
الأدبي لهم و�إ�شراكهم فى التحليل والدرا�سة النقدية مبا يقرءون()57
املعيار اخلام�س :ويجيب هذا املعيار على ال�س�ؤال الآتي :هل هذا الأدب يحقق ال�سالم النف�سي
للطفل �أم ال ؟ �أى �إ�شباع حاجات الأطفال الأ�سا�سية  ،ويعد هذا من املعايري النف�سية حيث يحدد
االحتياجات �أوال ،ثم ير�صد مدى حتققها فى الأدب .ومن هذه احلاجات احلاجة للأمن ،واحلب
واالنتماء تقدير الذات واملعرفة والفهم  ،ويتجنب املو�ضوعات التى ت�ؤدى لال�ضطرابات النف�سية
وال�سلوكية واالجتماعية()58
املعيار ال�ساد�س :هل يتفق الإنتاج الأدبى مع لغة الطفل ؟ �إذا كان من ال�ضرورى �أن يتفق الإنتاج
الأدبى املقدم للأطفال مع منوهم النف�سي ف�إن اللغة التى يكتب بها يجب �أن تتفق بدورها مع درجة
منوهم اللغوى حيث تعد اللغة هى �أهم و�سائل التعبري املعروفة  ،ولغة الطفل يق�صد بها القامو�س
اللغوي للطفل ،وهذه اللغة يجب �أن تكون مفهومة وم�ضبوطة طبقا لكل مرحلة عمرية ،وهل اجلملة
ب�سيطة �أم مركبة؟ هل ي�ستخدم الكاتب ال�سرد �أم احلوار؟ على الفكرة واحدة �أم متعددة ؟ وما
� 54سعدية بهادر  :علم النف�س النمو  ( ،الكويت  ،دار البحوث العلمية � ، )1981 ،ص 280
 55على احلديد  :املرجع ال�سابق � ،ص 103 -100
� 56سعدية بهادر  :علم نف�س النمو  ،مرجع �سابق � ،ص 300
Huck. Charlates. Child’s littrature in the elementary school. P-24 57
 58ر�شدى طعيمة � :أدب الأطفال فى املرحلة االبتدائية بني الطفولة والتطبيق ( دار الفكر العربى � )1988ص 32-30
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هى امل�صطلحات امل�ستخدمة ؟ وهل هى منا�سبة وتعرب عن لغة الطفل( )59؟ وكما �أن النمو النف�سي
يق�سم �إلى مراحل فكذلك النمو اللغوي �أي�ضا ينق�سم �إلى نف�س املراحل ،ولكل مرحلة و�سائل التعبري
اخلا�صة واملنا�سبة ل�صياغة الق�ص�ص.
فمثال مرحلة ما قبل الكتابة �أى �سن ( )6-3تقريبا والتى ت�سبق تعلم الكتابة متيل الق�ص�ص فيها
�إلى الأ�ساطري واحليوانات واحلكايات اخلرافية ولأن الطفل ال ي�ستطيع �أن يقر�أ فى هذه ال�سن يجب
�أن تكون الق�ص�ص م�صحوبة بال�صور �أو ب�شريط كا�سيت()60
املعيار ال�سابع  :وهو خا�ص بالت�سا�ؤالت املتعلقة باالت�صال باعتبار �أن الأدب �أحد و�سائل االت�صال
وهو ملن تكتب ؟ وكيف تكتب وماذا تكتب
	-ملن تكتب� :أى املعرفة بخ�صائ�ص منو الطفل ومراحل النمو من النواحي املختلفة  ،خا�صة
النمو اللغوي لأنه خا�ص بالتح�صيل املعريف  ،وفى املراحل الأولى يكون من املهم �أن يهتم
الكاتب بالنواحى الرتبوية ،وقدرة الكاتب تكمن فى حتقيق هذه النواحي من خالل عمل �أدبى
جيد()61
	-وماذا تكتب� :أى حتقيق �شروط الإجادة من حيث ال�شكل وامل�ضمون والأ�سلوب وحتقيق احلاجات
اخلا�صة باملرحلة العمرية للطفل وواقع الطفل
	-وكيف تكتب :هي توافر اجلوانب الرتبوية والفنية والأدبية (.)62
االجتاه الثالث التحليل ال�سلوكي التتبعي للقيم فى �أدب الطفل:
هو اجتاه �ساند منذ منت�صف القرن الع�شرين ،ولكنه مل يربز فى �أدب الأطفال �إال فى ال�سنوات
الأخرية ،وذلك لتعدد نظريات علم النف�س ال�سلوكية وتدخلها فى تقييم اجلوانب احلياتية املختلفة،
وترى هذه النظرية �أن القدرات اجل�سمية ناجتة عن �أثر التدريب اجليد ،ويهتم هذا االجتاه بالنقاط
الآتية:
	-هل ي�ؤثر املو�ضوع على قيمة �إح�سا�س الطفل بالقيم بطريقة مبا�شرة ؟ والإجابة عن هذا ال�س�ؤال
تعني مدى �أهمية كتاب الطفل
	-كما يهتم التحليل ال�سلوكي التتبعى بالك�شف عن منظومة تكامل القيم فى الق�ص�ص والأدب
 59ر�شدى طعيمة � :أدب الأطفال فى املرحلة االبتدائية  ،مرجع �سابق � ،ص 32-31
�	60أحمد جنيب  :فن الكتابة للأطفال  ،مرجع �سابق � ،ص 45
 61هدى قناوى  :الطفل و�أدب الطفل  ،مرجع �سابق � ،ص 60
�	62أحمد جنيب � :أدب الأطفال علم وفن  ( ،القاهرة  ،دار الفكر العربى  ، )1991 ،مرجع �سابق � ،ص 45-30
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ب�صفة عامة واعتبار �أنه يجب تر�سيخ القيم الإيجابية وتعميقها فى عقول الأطفال ب�أ�سلوب
يتالءم مع �إدراكهم ،واملقارنة بني القيم فى الأدب والقيم التى يريدها الكبار لل�صغار،
ومالحظة �أن جميع الظواهر ال�سلوكية تتم با�ستخدام املثري واال�ستجابة(.)63
	-ويركز هذا االجتاه على املالحظة وال�ضبط ،من خالل املثري واال�ستجابة ،مادامت املفاهيم فى
الق�صة تكون خا�ضعة للقيا�س ،مثل القيم االقت�صادية التى تدل على م�ستوى للطفل ،وجمتمعه،
وبذلك يكون الأدب خا�ض ًعا للتحليل(.)64
ويك�شف التحليل ال�سلوكي التتبعي عن �سل�سلة القيم النابعة من قيم املجتمع حا�ضره وما�ضيه وتراثه
 ،وقد نوه عبد التواب يو�سف على �أن كتب الرتاث متثل خم�سة و�سبعني فى املائة من الق�ص�ص طبقا
للدرا�سات الأمريكية احلديثة( ،)65و�أن �أهمية الكتب الرتاثية والقيم ال�شعبية فى املجتمع تكمن فى
�أنها تخلق التوا�صل الثقايف بني الأجيال ،كما �أن الطفل يقلد الأبطال فى هذه الق�ص�ص فيكت�سب
�صفات ال�شجاعة والقوة والتوا�ضع.
ويركز التحليل ال�سلوكي على االهتمام بالر�سوم واملثريات داخل الن�ص املكتوب والإخراج واالهتمام
بال�سلوكيات املختلفة ،لأن معظمها ي�أتي للطفل عن طريق االكت�ساب والتعليم ،وق�ص�ص الأطفال من
�أهم �أدوات اكت�ساب ال�سلوك(.)66
ومن خالل املالحظة يحلل الناقد ال�سلوكي مدى قيام �أدب االطفال ب�إعالء قيمة االجتاهات الطبية
للأطفال ،نحو العقائد واملهن الأخرى ،ومدى م�ساعدة �أدب الأطفال ب�شكل عالجي فى التخفيف
من حدة امل�شكالت التى يواجهها الأطفال ،ومدى قيامه بتو�سيع �أفاق ومدارك الأطفال واالرتقاء
بفكرهم ال�سلوكي(.)67
االجتاه الرابع :التحليل النقدى الت�أملي:
هو �أحد االجتاهات املوجودة فى نقد الأدب العربي ،وهو تابع للمنهج الت�أثريي ،ويهتم فى نقده
بالذوق الأ�صيل والب�صرية الناقدة،
ويهدف هذا االجتاه �إلى النقد الو�صفي لظاهر وم�ضمون الأبعاد الأدبية و�شكل الق�صة والعمل الأدبي
اخلا�ص بالطفل ،ويقول عنه د� .شوقى �ضيف « �إن �أهم مبادئه ،االهتمام بقيمة الأدب �أي موا�صفات
�	63إ�سماعيل عبد الفتاح � :أدب الأطفال املعا�صر مرجع �سابق � ،ص 114
�	64إ�سماعيل عبد الفتاح  :مرجع �سابق � ،ص 112
 65عبد التواب يو�سف  :الأدب ال�شعبى العربى  ( ،القاهرة  :الدار املعرفية اللبنانية � ، )1992ص 42
Obidas subrt /1997.2 Internet children and young adult, htt : // www. Amazon.com/exex/ 66
 67ر�شدى طعيمة � :أدب الأطفال الأطفال فى املرحلة االبتدائية  ،مرجع �سابق � ،ص 28
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الأدب التى تختلف عن ع�صر لع�صر ،لي�ؤكد بذلك �أن القيمة احلقيقية للأدب هي مدى ت�أثريه فى
نف�س القارئ « وقد مت ا�ستخدامه بكرثة فى �أدب الأطفال فى الفرتة الأخرية  ،وي�ضع هذا االجتاه
�أ�سا�سا للنقد الأدبي لكتب الأطفال ،وهو الذى يتم ت�أمل الن�ص وال�صور والعنوان واخلطوط فى
�ضوئه؛ لتعرف مدى منا�سبة هذا العمل للطفل؟ وماهى �سلبياته و�إيجابياته ؟ كما يختلف التحليل
النقدى الت�أملي باختالف الو�سيط فى �أدب الأطفال.
ومن منطلقات الكتابة للأطفال:
1.1تقدمي خربات يتفاعل معها الطفل ،ويجد نف�سه فيها ب�شكل جيد
2.2ت�ضمني الن�ص املتاح الدعوة �إلى ا�ستخدام العقل والنقد والتفكري
3.3مراعاة �سمات الإبداع فى كتب الأطفال ،مثل اخليال والر�ؤى امل�ستقبلية
4.4االهتمام بتنمية ال�سلوك االجتماعى بو�ضع خطوط للحياة فى امل�ستقبل واالهتمام بالكتب
العلمية
5.5ا�ستخدام اللغة الف�صحى املي�سرة فى نف�س الوقت ،وحتقيق التوا�صل بني الن�ص املكتوب
والطفل القارئ و�إدخال �صور جمالية (.)68
والتحليل النقدي هو �أحد �إفرازات اجلو اللغوي ال�سائد على ال�ساحة النقدية فى حتليل الأدب ،وقد
�أ�س�سه العامل النم�ساوي « ليو�سبيتز» و�أقر به فى مقارنة الن�صو�ص الأدبية واختالفها باختالف
الو�سيط ،وقد �أقام على عدة م�سلمات هى:
�1.1أن نقد الن�ص يكون داخل ًّيا وب�أخذه نقطة �إرتقاء من بحور العمل الأدبي.
�2.2أن جوهر الن�ص يوجد فى مرح امل�ؤلف واللغة تظهر ثقافة امل�ؤلف.
�3.3إن العمل الأدبي ميدنا مبعايريه اخلا�صة فى التحليل(.)69
وهذا املنهج يهتم مبختلف التقنيات احلديثة التى زادت على �أدب الأطفال ،مثل تنمية عادة القراءة
واللغة امل�ستخدمة فى الأ�شكال احلديثة للكتب ،مثل الكتب البال�ستيك والقما�ش واملج�سمات(.)70
االجتاه اخلام�س :حتليل الأ�سلوب فى �أدب الأطفال:
وهو حتليل ا�ستخدم حديثا فى �أدب الأطفال حيث ي�ستهدف الك�شف عن اخلوا�ص اللغوية للأ�سلوب
�	68إ�سماعيل عبد الفتاح � :أدب الأطفال فى العامل املعا�صر  ،مرجع �سابق � ،ص 120
� 69أحمد دروي�ش  :الأ�سلوب والأ�سلوبية  ( ،القاهرة  ،الهيئة العامة للكتاب  ،جملة ف�صول � ، )1984 ،ص 67
Internet, Classics for older Readelers (ages 9 to 12) op.cit 70
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ومقارنتها من خالل جتزئة الن�ص �إلى وحدات ت�شمل الكلمة والفقرة ،والتعرف على اخل�صائ�ص
الداللية فى الر�سالة ،والتعرف على �شخ�صية الكاتب  ،ويهتم الأ�سلوب ب�صفة عامة بالقيا�س الكمي
للخوا�ص اللغوية ومقارنتها( .)71ويهدف الأ�سلوب �إلى تقدمي الأعمال الأدبية التى كتبها الكبار
ب�أ�سلوب و�شكل وم�ضمون ينا�سب الأطفال ومعايري كتبهم  ،ويعد تب�سيط الأدب للأطفال من الأعمال
الهامة  ،لأنه ي�ضيق الفجوة بني الأجيال يف الوطن الواحد( )72وعند تب�سيط الأدب يجب االهتمام
باالحتفاظ بروح الرواية و�إظهار ما يتميز به �أ�سلوب الكاتب من مقومات ،خا�صة و�أن ي�شتمل على
م�ضمون الق�صة والأفكار واللغة والأ�سلوب فى ال�شكل والإخراج الفني الذي ينا�سب الطفل(.)73
االجتاه ال�ساد�س :اجتاه الثقافة الإلكرتونية :
وهو �أحدث االجتاهات فى الكتب التى تهتم بت�صميم �أدب الأطفال وبزيادة معرفتهم بالقراءة
والكتابة ،ولذلك فهناك �أكرث من( 3000كتاب ) جديد يتم طبعه �سن ًويا من دار ن�شر واحدة ،بتوفري
�أف�ضل طريقة لتعريف الطفل بكل ما يدور حوله(.)74
	-وتت�ضمن �أحدث االجتاهات �إلى جانب الكتب الإلكرتونية ،وو�سائل الإعالم املتعددة ،والعر�ض
اخلا�ص بامل�ؤلفني البارزين ،وتقدمي قواعد املعلومات والهدايا املوجودة مع الكتب.
	-وتوجد الكتب التى يكتبها الأطفال ب�أنف�سهم من خالل امل�سابقات العامة �ألكرتونيا.
	-وت�شمل الكتب احلديثة الق�ضايا ال�ساخنة فى العامل للأطفال ،بجانب الكتب الثقافية املتنوعة
والكتب التقليدية عن احليوانات والن�ساء ال�شهريات واخلرافة(.)75

	71املرجع ال�سابق � :ص .121
 72عبد التواب يو�سف  :ندوة �أدب الطفل العربى وافاق امل�ستقبل  ،مرجع �سابق � ،ص 210
� 73سهري حمفوظ  :تب�سيط �أدب الكبار للأطفال  ،درا�سة نظرية ( القاهرة ،مركز توثيق �أدب الطفل  :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ) � ،ص
 73ـ 74
�	74إ�سماعيل عبد الفتاح � :أدب الأطفال فى العامل املعا�صر  ،مرجع �سابق � ،ص 168
Internet. Children literature hom: page: http://perentsplace.com/readroom/childrennew/ 75
medxhtmal
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الأن�شطة

الباب الأول /الف�صل الثالث :حتليل �أدب الأطفال ونقده
رقم الن�شاط)1/3/1( :
الزمن 75 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :الكال�سيكيات
�أهداف الن�شاط:
	-التع ّرف �إلى مفهوم الكال�سيكيات يف �أدب الطفل.
	-ا�ستنتاج خ�صائ�ص الكال�سيكيات.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ورق عري�ض �أو لوح قالب ،فيديو لق�صة كال�سيكية �أو ق�ص�ص كال�سيكية :مثل ق�صة �ألي�س يف بالد
العجائب ق�صة ن�ساء �صغريات ،مغامرات نيلز ،جزيرة الكنز ،جنان ذات اجلورب الطويل... ،
�آلية التنفيذ:
	-مقدمة حول بع�ض الألب�سة التي ال تتغري مو�ضتها من خالل منوذج موجود �أو بع�ض ال�صور.
	-يختار املي�سر �إحدى الق�ص�ص العاملية الكال�سيكية� ،أو فيديو لها من خالل اليوتيوب لها
ويعر�ضه �أمام امل�شاركني.
يطرح نقا �شا حول الق�صة مثل:
	-احلقبة الزمنية التي كتبت فيها.
	-مكان �صدور الق�صة.
	-درجة اال�ستمتاع ،درجة الإعجاب ،و�أ�سباب ذلك.
	-ماذا ميكن �أن نطلق على هذا النوع من الأدب؟ وملاذا؟
	-يجمل املي�سر �سبب �إطالق ا�سم الكال�سيكيات على مثل هذه الق�ص�ص.
	-ي�سجل خ�صائ�ص هذا النوع من الأدب من خالل نقا�شه مع امل�شاركني.
	-يف�سح املجال لت�سمية بع�ض الق�ص�ص الكال�سيكية من قبل امل�شاركني مع مناق�شة �أ�سباب ذلك.
الإر�شادات:
	-ميكن تعريف الأدب الكال�سيكي ب�أنه :عمل يقر�أ من قبل خمتلف الثقافات ،ويتفاعل معه
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القراء من خمتلف الأعمار ويف كل زمان ومكان ،فهو يفتح للقاريء نافذة يطل بها على املا�ضي
فريى من خاللها جانبا من حياته وحياة الآخرين ،فت�ضيف �إلى معرفته ،وتو�سع �آفاق تفكريه،
وتدفعه �إلى الت�أمل والتعاطف واالرتقاء بوعيه ،و�إلى الإ�ضاءة على اجلانب املعتم من حياته
وعامله فتنك�شف عنده الأمور اخلافية يف منظومة حياته وجمتمعه ،كما �أنه ي�ستنه�ض م�شاعره
النبيلة ويحرر روحه من �شوائب احلياة  ،واملفاهيم املادية اال�ستهالكية التي تغرب الإن�سان
عن حميطه ونف�سه.
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الأن�شطة

الباب الأول /الف�صل الثالث :حتليل �أدب الأطفال ونقده
رقم الن�شاط)2/3/1( :
الزمن 90 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :عنا�صر ق�صة معطاة
�أهداف الن�شاط:
تع ّرف عنا�صر الق�صة.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ورق عري�ض �أو لوح قالب ،ق�صة الأرنب بيرت
�آلية التنفيذ:
يقر�أ املي�سر ق�صة الأرنب بيرت من خالل عر�ض �صورها على جهاز العر�ض.
ي�س�أل املي�سر جمموعة من الأ�سئلة حول �شخ�صيات الق�صة مثل:
من هي �شخ�صيات الق�صة ( الأرنب بيرت )
ما �صفات االرنب بيرت ؟
ما �صفات �أخوة بيرت ؟
هل ت�شعر �أنك تعرف بيرت جيد ًا ؟
هل تعرف �شخ�صية �أخوة بيرت بنف�س الدقة ؟
يدخل املي�سر مفهوم ال�شخ�صية امل�ستديرة(بيرت) وال�شخ�صية امل�سطحة( الأخوة)
يعدد املي�سر ال�شخ�صيات مع بيان نوعها هل هي م�ستديرة �أم م�سطحة؟
يتابع املي�سر طرح ال�س�ؤال الآتي:
هل اكت�سب بيرت جتربة جديدة من خالل مغامرته؟
يدخل املي�سر مفهوم ال�شخ�صية الديناميكية واجلامدة .
ي�ستكمل املي�سر باقي ال�شخ�صيات يف الق�صة وي�س�أل :هل تغريت �أم ال؟
ي�شري املي�سر �إلى �أن جميع ال�شخ�صيات جامدة ما عدا بيرت( وهذا حكم قابل للنقا�ش).
يلخ�ص املي�سر �أنواع ال�شخ�صيات املختلفة.
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يو�ضح املي�سر مفهوم �إطار الق�صة من خالل ق�صة بيرت :املكان :الغابة  ،احلديقة ثم الغابة.الزمان:
غري حمدد .وي�شري �إلى �أن الإطار هو «الزمان واملكان» ثم ي�س�أل:
لن�أخذ ق�صة حول االنتفا�ضة�،أو ثورات ما ي�سمى بالربيع العربي ،هل ميكن �أن يكون زمانها القرن
املا�ضي ومكانهاال�صني؟
مالحظة عدندما يكون املكان والزمان حمددين ومهمني يكون الإطار متمما ،ويف ااحلكايات
ال�شعبية املكان والزمان غري حمددين «كان يامكان يف قدمي الزمان :فالإطار هنا خلفية.
وي�ستكمل املي�سر نقا�ش ًا حول الإطار يف ق�صة الأرنب بيرت :وي�س�أل :هل الزمان مهم يف ق�صة بيرت؟
(ال)
هل املكان مهم يف ق�صة بيرت؟ (نعم)
 ي�شري املي�سر �إلى �أن االطار يف هذه الق�صة مزيج بني املتمم واخللفية. يطلب املي�سر من امل�شاركني تلخي�ص ق�صة بيرت بثالث جمل( :مثال :يدخل بيرت �إلى احلديقةاملحرمة ،يطارد ،يعود �إلى البيت مري�ضا) وي�شري �إلى �أن هذه اجلمل ت�شكل �أحداث الق�صة�.أما
احلبكة فهي جملة يطارد ( اجلملة الو�سطى ).
يوجه املي�سر الأ�سئلة الآتية:
 لتو�ضيح عن�صر مهم يف الق�صة وهوال�ساردّ -:من هو املتكلم؟ (ال�سارد) .
هل الكاتب حا�ضر �أم غائب؟ (حا�ضر)
هل يعلق؟ (نعم) .و�ضح �أين الن�ص الذي ي�ؤيد ذلك؟
هل يعطي �أحكاما؟ (ال).
لتو�ضيح املق�صود بالت�سل�سل -:يبني املي�سر �أن الت�سل�سل يف ق�صة بيرت زمني.
ويف اللغة والأ�سلوب -:يناق�ش املي�سر العنا�صر الآتية:
ال�صور البيانية ،الألفاظ والرتاكيب ،الت�أثريات ال�سمعية والب�صرية ،طول اجلمل والرمز.
�أما يف بناء الق�صة -:يناق�ش املي�سر العالقة بني العنا�صر (تنا�سب ال�شخ�صيات مع الأ�سلوب
والأحداث).
ويف التجربة-:ي�س�أل املي�سر امل�شاركني:
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ما م�ضمون الق�صة من وجهة نظرك؟
يتقبل املي�سر الإجابات ثم ي�س�أل:
هل ميكن القول ب�أن �أحد موا�ضيع الق�صة هو الدفاع عن الأر�ض ومنتجاتها؟ يف هذه احلالة يكون
لتوجه القارئ :توجه اقت�صادي.
هل ميكن القول �أن �أحد موا�ضيع الق�صة هو خروج بيرت من مرحلة الطفولة �إلى الن�ضج؟ ويعترب
هذا التوجه (�سيوكولوجي).
�أما الذين يدر�سون علم النف�س فقد يكون توجههم «فرويدي» ويرون �أن املو�ضوع هو حماولة ولد يقلد
والده ليحظى بحب �أمه.
وي�س�أل املي�سر� :أنتم كعرب �أال تتعاطفوا مع ماك غيغور الذي يدافع عن �أر�ضه؟ هذا التوجه وطني
�أو �سيا�سي
يف�سر املي�سر ب�أن الذي يرى �أنها جمرد ق�صة حيوانات ،فتوجهه �سطحي ومبا�شر ،وي�شري املي�سر �أنه
ال ميكن �إعطاء تف�سري ما �إال بذكر الأدلة املطابقة للن�ص.
ويبني املي�سر �أن لكل قارئ له تف�سري خا�ص ح�سب جتربته وثقافته.
ي�شري املي�سر �إلى �أن هذه العنا�صر ت�ستخدم يف حتليل �أي ق�صة.
الإر�شادات:
	-ميكن للمي�سر اختيار �أي ق�صة كال�سيكية �أخرى.
	-ميكن للمي�سر عمل عر�ض بوربوينت لعنا�صر الق�صة �أو تلخي�صها على اللوح القالب وت�شمل:
	-ال�شخ�صيات :ميكن التعرف على ال�شخ�صية من خالل( :الأفعال ،والتدث ،واملظهر ،وتعليقات
الآخرين ،وتعليقات ال�سارد )..وال�شخ�صية �إما �أن تكون م�ستديرة �أو م�سطحةوكل �شخ�صية
ميكن �أن تكون ديناميكية �أو جامدة بغ�ض النظر عن كونها م�ستديرة �أو م�سطحة.
	-الإطار( :الزمان واملكان) وقد يكون الإطار متمما �أو خلفية� ،أو مزيجا بني املتمم واخللفية
	-احلبكة :هي العقدة �أو ذروة الأحداث /احلدث.
	-ال�سارد :وقد يكون ال�سارد �إحدى �شخ�صيات الق�صة �أو املتكلم ب�صيغة ال�ضمري الغائب.
	-الأ�سلوب :ومتثل ال�صور والرتاكيب واملو�سيقى و...
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	-الت�سل�سل :ومتثل ت�سل�سل الأحداث زماني ًا.
	-البناء :وميثل تنا�سب ال�شخ�صيات مع الأحداث والأ�سلوب.
	-امل�ضمون.
	-النهاية :ومتثل خامتة مفتوحة �أو مغلقة.
	-بناء على القراءات ال�سابقة ميكننا اعتبار عملية التحليل واملناق�شة هي مرحلة من مراحل
التقد الأدبي.
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الأن�شطة

الباب الأول /الف�صل الثالث :حتليل �أدب الأطفال ونقده
رقم الن�شاط)3/3/1( :
الزمن 75 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :العربة يف �أدب الأطفال
�أهداف الن�شاط:
متييز �أنواع العرب يف �أدب الأطفال.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�ص�ص متنوعة ح�سب عدد املجموعات �شريطة �أن يكون من كل ق�صة ن�سختني  ،ومن الق�ص�ص
املقرتح ًة :ق�صة النملة وال�صر�صار ،ق�صة �شعرية» الثعلب والديك» ،املغامر والف�أر العجيب ،ثياب
الأمرباطور العجيبة  ،ماليني القطط� ،أخي الكبري ،وجنان ذات اجلورب الطويل ،والأرنب بيرت،
والقطة ال�صائمة.
�آلية التنفيذ:
	-يوزع املي�سر بع�ض الق�ص�ص على جمموعات بحيث ت�أخذ كل جمموعتني نف�س الق�صة.
	-تناق�ش كل جمموعة الق�صة التي معها وت�سجل كل مقرتحاتها حول م�ضمون الق�صة �أو �أهدافها
�أو العرب منها.
	-تعر�ض املجموعات التي �أخذت نف�س الق�صة ما تو�صلت �إليه.
	-نقا�ش جماعي حول �أنواع العرب.
	-ي�سرتجع املي�سر بع�ض احلكايات ال�شعبية والق�ص�ص الكال�سيكية التي مرت خالل التدريب
ويناق�ش العرب فيها و�أنواعها.
	-نقا�ش حول الكتب التي تختارها لأطفالك بناء على العرب املوجودة فيها.
الإر�شادات:
	-العربة يف ق�صتي النملة وال�صر�صار ،والثعلب والديك �صريحة� ،أما يف ق�ص�ص ثياب
االمباراطور العجيبة ،و�أخي الكبري  ،وماليني القطط فهي �ضمنية� ،أما ق�صتي الأرنب بيرت،
وجنان ذات اجلورب الطويل فهي ن�سبية.
	-ال ن�ستطيع �أن نقرر �أي من الق�ص�ص �أف�ضل يف �ضوء �أنواع العرب �إال �أن العرب ال�ضمنية �أو
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الأن�شطة

الباب الأول /الف�صل الثالث :حتليل �أدب الأطفال ونقده
رقم الن�شاط)4/3/1( :
الزمن 60 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :نقد �أدب الأطفال
الأهداف:
تقييم ق�ص�ص الأطفال يف �ضوء معايري معطاة.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�ص�ص متنوعة ح�سب عدد املجموعات .مقالة « حتليل �أدب الأطفال ونقده» ،ورق عري�ض.
�آلية التنفيذ:
	-تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعات من( � )6-4أفراد يف كل جمموعة.
	-قراءة املجموعات الجتاهات ومعايري تقييم كتب الأطفال.

	-اختيار كل جمموعة لق�صة واحدة وتقييمها يف �ضوء �أحد االجتاهات �أو املعايري ،و�إعداد مل�صق
يف ذلك.
	-مناق�شة عمل املجموعات بحيث يقوم ممثلي �أع�ضاءاملجموعات بعر�ض ملخ�ص عن الق�صة
ومن ثم االجتاه �أو معايري التقييم امل�ستخدمة وتقييمهم لها.
	-تقييم املجموعات للعمل وا�ستف�ساراتهم لهم
الإر�شادات:
	-ميكن اختيار ق�صة بن�سختني وتقييمها من جمموعتني بنف�س االجتاه �أو املعايري �أو باختيار
معايري خمتلفة.
	-يف�ضل الطلب من املجموعات قراءة املقالة قبل احل�ضور �إلى الور�شة التدريبية لتوفري الوقت
وا�ستغالله للنقا�ش.
	-احرتام الوقت و�ضبط النقا�ش.
	�-ضرورة تقبل النقد البناء من امل�شاركني وتعزيز ال�صورة االيجابية يف ذلك.

تفعيل أدب األطفال :الباب األول

ملحق()1
الثعلب والديك
َب َر َز ال َثع َل ُب َيوم ًا
الواعظينا
                   يف ِ�شعا ِر ِ
ر�ض َيهذي
َف َم�شى يف الأَ ِ
املاكرينا
َ                   و َي ُ�س ُّب ِ
َو َي ُ
قول َ
احلم ُد ِلل
ِ                   ه �إِ َل ِه َ
العالينا
الل توبوا
يا ِعبا َد َ ِ
َ                   فه َو َك ُ
هف التا ِئبينا
َواِزهَ دوا يف َ
الط ِري �إِنَّ ال
ي�ش َع ُ
َ                   ع َ
الزاهدينا
ي�ش ِ
َواط ُلبوا َ
الديك ُي�ؤَ ِّذن
ال�ص ِبح فينا
ِ                   ل َ�صال ِة ُ
َف�أَتى َ
الديك َر�سو ٌل
النا�سكينا
مام ِ
ِ                   من �إِ ِ
َع َر َ�ض الأَم َر َع َلي ِه
َ                   وه َو َيرجو �أَن َيلينا
جاب ُ
الديك ُعذر ًا
َف�أَ َ
                   يا �أَ َ�ض َّل املُهتَدينا
َب ِّل ِغ ال َثع َل َب َع ّني
ال�صالينا
َ                   عن جدودي
ِ
َعن َذوي
من
ِ
التيجان ِ َّ
َ                   د َخ َل ال َبطنَ ال َلعينا
�أَ َّن ُهم قالوا َو َخ ُري ال
َ                   ق ِول َق ُ
ول العارِفينا
ُم ِط ٌئ َمن َظنَّ َيوما
�أَنَّ ِلل َثع َل ِب دينا
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الباب الثاين
املهارات احلياتية وعالقتها ب�أدب الأطفال
يتكون الباب من ف�صلني رئي�سيني ،وهما:
	-املهارات احلياتية وعالقتها ب�أدب الطفل.
	-ن�شاطات من �أدب الأطفال تنمي املهارات احلياتية.
وخمرجات الوحدة الرئي�سة هي:
يتوقع بعد نهاية الوحدة �أن يكون امل�شاركون قادرين على:
	-حتديد املهارات احلياتية الأ�سا�سية ومكوناتها.
	-اختيار كتب للإطفال تعزز املهارات احلياتية
	-عمل �أن�شطة تعزز املهارات احلياتية ،وتنفيذها.
املهمات والواجبات:
تنتهي الوحدة مبجموعة من املهمات �أو الواجبات التي تطبق يف ميدان العمل غالب ًا ،وبعد نهاية
ﻨﺠرأو� �أكرث ملناق�شة املهمات (الواجبات) التي نفذها امل�شاركون ،حيث
تدريبات الوحدة يتم عقدﺤﻴنلقاء �
يعر�ض كل م�شارك واجباته ،وي�ستمع للتغذية الراجعة من املي�سر والزمالء ،ويت�أملها ومن ثم يعدلها
اﻟﺤرب ﻤﺜﻞ اﻟﺼ�ﺎد
(حقيبة املمار�سة املهنية).
يف �ضوء ذلك ،وي�ضعها يف ملف الإجناز
وﻨﺤن ﻤﺜﻞ اﻟﻐزاﻟﺔ ﻨﺠر�.
ﺼ�ﺎد
اﻟﺤرب
ٌ
ﻴﻨﺼب اﻟﻔﺦ ﻟﻨﺎ
�ﻀﺤك
ﻨراﻩ
ُ
ﻨﺘر�ﻪ وﻨﺠر� �ﻌﻴداً.

اﻟﺘﻤر�ن :ﻟو أﻨﻨﻲ �ﺎﺌن آﺨر ﻤﺎذا ﺴﺄﻛون ،ﻤﺎذا ﺴﺄﻓﻌﻞ؟
ﻟو �ﻨت ﻤﺜﻼً ﻋﺼﻔو اًر ،ﻟو �ﻨت ﻓ�ﻼً أو ﻗطﺔ؟
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م�صفوفة الباب الثاين�«:أدب الأطفال واملهارات احلياتية»
�أدب الأطفال وعالقته باملهارات احلياتية
الواجبات

امل�صادرواملرفقات

مر�آة
عر�ض بور بوينت.
ورق عري�ض �أو لوح قالب
ورقة عمل «املهارات
احلياتية و�أدب االطفال».
ن�شرة مهارات احلياة.

�أ�ساليبالتقومي

منهجية العمل

املالحظة
اال�ستجابات عن
الأ�سئلة

 تع ّلم باللعب -نقا�ش.

مالحظة تفاعل
امل�شاركني.
تقييم الأقران

 ع�صف ذهني. عر�ض تقدميي. -جمموعات عمل.

مالحظة تفاعل
امل�شاركني.
اال�ستجابة عن
اال�سئلة.

 تع ّلم باللعب -نقا�ش.

بطاقات تعبريية

تقييم الأقران.
املالحظة

 التمثيل الدرامي ال�صامت -نقا�ش.

بطاقات بر�سوم( 3
مناذج �أو �أكرث ح�سب عدد
املجموعات).

تقييم الأقران
املالحظة

 التمثيل الدرامي ال�صامت. التعبري بالر�سم. -نقا�ش.

 -كرات()4-2
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الزمن الأهداف

 06د.

 حتديد مفهوم املهاراتاحلياتية

 تعرف مكونات التوا�صل 06د.
الفعال.
 تعرف امناط االت�صالوالتوا�صل( التوا�صل غري
009د .اللفظي)
 تنمية مهارات التحليلوالتعبري غري اللفظي.
 تعرف امناط االت�صالوالتوا�صل( التوا�صل غري
 06د .اللفظي)
 تنمية مهارات التحليلوالتخيل والتعبري غري اللفظي.

الإطار
النظري
الن�شاط/
الفعالية

خمرجاتالف�صل

الف�صل

الباب
الثانية

 تعميق العالقة بني املجتمع 03د .التع ّلمي
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ن�شاط �إحمائي

مفهوم
املهارات
احلياتية

.1املهارات احلياتية
وعالقتها ب�أدب الأطفال
وا�ضحة.

لعبة توا�صل
� .1أمناط التوا�صل غري
اللفظي وا�ضحة
�أمناط
� .2أن�شطة تعزز
االت�صال
فهم مهارات احلياة
والتوا�صل()1
التوا�صل ،حل
امل�شكالت ،الثقة
بالنف�س...،
�أمناط
الت�صال
والتوا�صل()2

الف�صل الأول
�أدب الأطفال
وعالقته
باملهارات
احلياتية()1
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املهمات

امل�صادر واملرفقات

�أ�ساليب التقييم

ق�صتني ق�صريتني �أو ف�صلني املالحظة.
تقييم الأقران
من ق�صة واحدة.

ق�صة العملق والقنقن �أو
فيديو من اليوتيوب للق�صة املالحظة.
تقييم الأقران
مرتجمة�.أ�صدقاء
ورقة عمل بعنوان «فلنك�سب الت�أمل الذاتي.
�أ�صدقاء»
املالحظة.
تقييم الأقران.
حماور لف�صول ق�صة
الت�أمل الذاتي
ق�صة �شيء �آخر
تقييم الق�ص�ص
املكتوبة
ق�صة بائعة الكربيت.
ورقة عمل «دالالت علبة
املالحظة.
الكربيت»
تقييم الأقران.
ورقة عمل «�شخ�صيات
الت�أمل الذاتي.
الق�صة والأدلة»
ورقة عمل «مهارات �صناعة
القرار».
املالحظة.
تقييم الأقران.
ق�ص�ص متنوعة ولأعمار
الت�أمل الذاتي
خمتلفة.
تقييم الأن�شطة
ورقة «منوذج ن�شاط»
املكتوبة

منهجية العمل

 عمل فردي ثم �أزواج عمل �أزواج ثم فردي. -نقا�ش.

 اال�ستماع لرواية ق�صة. العمل الفردي ثم جماعي. نقا�ش وحوار. عمل جماعي لكتابة ق�صة يف �ضوءف�صول معطاة.
 التعبري بالر�سم. -نقا�ش وحوار.

 عمل فردي ثم جماعي. املناظرة. -احلوار والنقا�ش.

عمل جماعي.
تطبيق عملي.
نقا�ش.
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الزمن

الأهداف

ا�سم
الن�شاط

 تعزيز مهارة الثقة بالنف�س 03د .من خالل الق�صة.
 تنمية مهارة حل امل�شكالت تعزيز مهارة تقبل الآخرمن خالل الق�صة.
 06د.
تنمية مهارة حل امل�شكالت.

العملق
والقنقن

�شيء �آخر

 تنمية مهارات احرتامالر�أي والر�أي الآخر.
 تعزيز مهارة التعاطف منعلبة
 09د .خالل الق�صة.
الكربيت
 حتديد خطوات �صناعةالقرارات.

 �إعداد �أن�شطة تعزز مهارات �أن�شطة 09د.
للطلبة
احلياة.

املخرجات املتوقعة

الف�صل

الباب
الثانية

 تعرف امناط االت�صالوالتوا�صل (التوا�صل
التعبري
اللفظي).
 09د - .تنمية مهارات فهم املقروء ال�شفوي
وامل�سموه والتعبري ال�شفوي والكتابي
والكتابي اللفظي.
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 التوا�صل ال�شفوي والكتابيومهاراتهما حمددة.

 دور الق�صة يف تعزيز مهارتيحل امل�شكالت والثقة بالنف�س
وا�ضحة.
الثاين
الف�صل الأول
 ق�ص�ص مكتوبة حول مهارات �أدب الأطفالوعالقته باملهارات
تقبل الآخرين
احلياتية()2
 تطبيقات على املناظرة. خطوات �صناعة القراروا�ضحة.
 م�ؤ�شرات للتعاطف معالآخرين.

� -أن�شطة للأطفال معدة
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الباب الثاني
الفصل األول« :مهارات الحياة وعالقتها بأدب
األطفال»
يهدف هذا الف�صل �إلى تزويد امل�شاركني بقراءة معمقة حول مهارات احلياة ومكوناتها وعالقة �أدب
الأطفال فيها ،يتبعها الرتكيز على مهارات االت�صال والتوا�صل ،والثقة بالنف�س و�صناعة القرارات
وحل امل�شكالت والتعاطف مع الآخرين واحرتامهم وتقبل الآخر ،والتعامل مع ال�ضغوط ،ومهارات
التفكريمبا تت�ضمنه من مهارات فرعية واقرتاحات لتعزيزها من خالل الق�صة.
يتكون الف�صل من:
 �-إطار نظري يركز على مهارات احلياة وعالقة �أدب الأطفال فيها :مبا يت�ضمنهمن تعريف للمهارات احلياتية وكيفية اكت�سابها ودور �أدب الأطفال وبالذات الق�صة يف تنمية
املهارات الذاتية للأطفال ،وعالقتهم مع الآخرين وتعاطيهم مع ما ي�صادفونه يف احلياة مبا
تت�ضمنه من مهارات الثقة بالنف�س ،واتخاذ القرار ،وحل امل�شكالت ،والتوا�صل والتعاطف
وغريها من املهارات احلياتية.
 � )5(-أن�شطة متنوعة وملدة (� )5ساعات تقريب ًا ا�ستخدمت يف منهجيتها ا�سرتاتيجياتتركز على اللعب والعمل التعاوين والت�شاركية والع�صف الذهني واحلوار والنقا�ش والتمثيل
الدرامي ال�صامت والتعبري بالر�سم وا�ستنتاج عالقة �أدب الأطفال مبهارات احلياة مع الرتكيز
على �أمناط مهارة التوا�صل.
  )3(-مهمات عمل :تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق املمار�سة مع الأطفال وامل�ؤ�س�سة التي يعملامل�شاركون فيها بهدف دمج املهارات احلياتية يف عمل امل�ؤ�س�سة والتكامل بينها وبني �أولياء
الأمور وزيادة فر�صة التع ّلم وتعميقة.
 -حلقة نقا�ش :وفيها يجتمع امل�شاركون ملناق�شة مهامهم يف الف�صل ،وي�ستمعون لزمالئهموملالحظات مما يوفر لفر�صة جديدة للتعلم وتطوير العمل و�إثرائه.
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الباب الثاين/الف�صل الأول :مهارات احلياة وعالقتها ب�أدب الطفل
( )1الإطار النظري
تعريف املهارات احلياتية
املهارات احلياتية هي جمموعة من املهارات التي يتم اكت�سابها من خالل الرتبية والتعليم �أواخلربة
العملية والتي ت�ساعد الأفراد على التعامل مع الق�ضايا اليومية كافة ،وامل�شاكل والتحديات بكفاءة
وفعالية .وح�سب تعريف منظمة ال�صحة العاملية  WHOواليوني�سيف هي( قدرة الأفراد على التعامل
بفعالية و�إيجابية مع متطلبات وحتديات احلياة اليومية مثل التوا�صل مع الآخرين والقدرة على
اتخاذ القرار والتفكري الناقد والتعامل مع امل�شاكل والإدارة الذاتية).ويف تعريفات �أخرى هي
جمموعة املهارات ال�شخ�صية النف�سية واالجتماعية التي ت�ساعد الأفراد على التوا�صل مع الآخرين،
واتخاد القرار املنا�سب يف جميع الأمور املتعلقة بحياتهم ،والقدرة على �إدارة الذات وهي العامل
الأ�سا�سي التي ت�شكل حياة الأفراد.
ما هي املهارات احلياتية ح�سب ما ورد على �صفحة اليوني�سف؟
ال توجد قائمة حمددة ملهارات احلياة� .أما القائمة �أدناه فت�شتمل على املهارات النف�سية االجتماعية،
ومهارات العالقات بني الأ�شخا�ص التي تعترب مهمة ب�شكل عام .و�سوف يتباين اختيار املهارات
املختلفة ،والرتكيز عليها ،وفق ًا للمو�ضوع وللظروف املحلية (على �سبيل املثال ،ف�إن مهارة ُ�صنع
القرار ُيحتمل �أن ت ُربز بقوة يف مو�ضوع الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب�/إيدز،
يف حني �أن مهارة �إدارة النزاعات ُيكن �أن تكون �أكرث بروز ًا يف برنامج لثقافة ال�سالم) .ومع �أن
القائمة توحي ب�أن هذه الفئات متم ِّيزة بع�ضها عن الآخر ،ف�إن العديد من املهارات ُي�ستخدم يف � ٍآن
واحد مع ًا �أثناء التطبيق العملي .على �سبيل املثال ،ف�إن مهارة �صنع القرار غالب ًا ما تت�ضمن مهارة
ٍ
التفكري الناقد («ما هي خياراتي؟») ومهارة تو�ضيح القيم («ما هو ال�شيء املهم بالن�سبة يل؟»).
ويف نهاية املطاف ،ف�إن التفاعل بني املهارات هو الذي ُينتج املُخرجات ال�سلوكية القوية ،وال �سيما
عندما يكون هذا النهج مدعوم ًا با�سرتاتيجيات �أُخرى مثل و�سائل الإعالم ،وال�سيا�سات واخلدمات
ال�صحية.
كيف يتم اكت�ساب املهارات احلياتية :
يتم اكت�ساب هذه املهارات من الوالدين بطريقة مبا�شرة من خالل ممار�سة الوالدية� ،أوبطريقة
غري مبا�شرة من خالل املتابعة وم�ساعدة الطفل على التعلم من جتاربه .فالأ�سرة هي املدر�سة
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الأولى للتعلم ,فنحن نتعلم يف هذا املحيط كيف نتمعن يف م�شاعرنا ونحدد اختياراتنا كرد فعل
لهذه اال�ستجابات» .ويرى جوملان �أن الرتبية تتم عن طريق مايقوله الآباء ويفعلونه ويقدمونه من
مناذج يف كيفية تعاملهم جتاه �أبنائهم ,وكيف يتبادلون امل�شاعر فيما بينهم .و�أن عدم اكت�ساب
هذا اجلانب من الأ�سرة ي�ؤثر على مهاراتهم وقدراتهم العاطفية املعرفية.
العامل الآخر املهم يف تعليم الطفل املهارات احلياتية هي املدر�سة التي من املفرت�ض �أن ت�سد
الفراغات العاطفية -املعرفية التي خلفتها �أ�ساليب التن�شئة اخلاطئة �أو الناق�صة داخل الأ�سرة،
و�أن تكون �أهم �أهدافها بناء �أجيال منتجة لديهم م�س�ؤولية جمتمعية� ،أ�صحاب اخت�صا�صات و�أفراد
ن�شطاء ومواطنني خمل�صني .وهذا يتم من خالل نهج يت�ضمن مهارات التفكري والإبداع التي ت�ساعد
على امتالك القدرة على التفكري الناقد والتحليل وحل امل�شاكل و�إدارة الذات والتوا�صل ،وهي
املهارات التي عرفت �سابقاعلى �أنها �أ�سا�سية ومهمة للحياة .
وال�س�ؤال الذي يطرح هنا �إذا كان هدف التعليم هو ماذكر ،ملاذا ن�سبة اخلريجني القادرين على
التحدي ومواجهة احلياة قليلة؟
لقد تبني �أن هناك فجوة كبرية بني ما يتم تعليمه للطالب داخل املدار�س وما يحتاجه املجتمع فعال
من مهارات لتمكينهم من القيام ب�أدوارهم على اختالفاتها �سواء �أكانوا معلمني �أوعاملني �أو �أهل
 .و�إمنا يحدث هو �أن املعلمني يواجهون حتديات يومية يف اجلمع بني م�شاكل التالميذ املختلفة
الناجتة عن م�شاكل نف�سية اجتماعية �شخ�صية ت�ؤثر على مهاراتهم و�أدائهم وبني امل�ضي قدما
باخلطة املدر�سية للمنهاج املقرر ،الذي يركز بالدرجة الأولى على تدريب الطالب على اكت�ساب
عالمات عالية .وجود هذه الفجوة ي�سبب �أزمات كبرية ت�ؤدي يف الكثري من الأحيان �إلى م�شاكل
�أكادميية و�سلوكية واجتماعية.
ففي العديد من الأبحاث التي عملت تبني �أن القلق واخلوف عند الطالب من التعبري
عن �أنف�سهم �أو من الف�شل ي�ؤدي �إىل تلف ما ن�سبته  %40-30من الروابط الع�صبية
التي ت�ساعد الطالب على التعلم .و�أن النظام التعليمي الذي اليراعي اختالف طرائق التعلم
عند الطالب ،واليتجاوب �إال مع جمموعة معينة من الذين يتوافقون مع هذا النهج ،وي�ستثني بالتايل
�أعدادا كبرية �أخرى يتم ت�صنيفهم على �أنهم بطيئو التعلم� ،أويطلق عليهم �أحكام �أخرى ت�سهم
بطريقة �أو ب�أخرى يف زيادة عدد املت�سربني يف الوقت الذي �أقرت العديد من الدرا�سات ب�أن التعليم
التفاعلي الذي يراعي �أن يكون فيه نوع من املتعة واالهتمام من قبل الطالب ،ويتبع مبد�أ امل�شاركة
والتعلم من اخلط�أ �أو الف�شل ي�ساعد على زيادة ن�سبة الذكاء العاطفي الذي يعترب الأ�سا�س يف �أي
عملية تعلم ح�سب ما قال �سقراط ،وهذا يف املح�صلة ي�ساعد على حت�صيل علمي جيد ،ويزيد من
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التفاعل احلقيقي والتعاطف بني الطالب ،ويعزز الثقة بالنف�س ،ويقلل من القلق والتوتر ،وبالتايل
يعزز العديد من املهارات الالزمة مل�ساعدة الفرد على الت�أقلم الإيجابي داخل املجتمع.
.EmanueleCastano and David Comer Kidd (researchers in the psych department
at the New School for Social Research

عالقة �أدب الأطفال مبهارات احلياة
يعترب �أدب الطفل جزءا من الأدب بعمومه ،ويحمل خ�صائ�صه و�صفاته التي ت�ستهدف الأطفال
وحتمل يف النهاية م�ضمونا معينا ،و�سواء �صيغ ب�أ�سلوب املقالة �أو ب�أ�سلوب الق�صة �أو الأن�شودة �أو
احلكاية يعترب �أدب الأطفال ،مبا يحويه من ق�ص�ص و�أ�شعار وحكايات ،يف �صيغة كتاب �أو جملة �أو
�شريط م�سموع �أو م�شاهد ،ميدان ًا هام ًا لتنمية قدرة الطفل على الإبداع وتنمية القدرات االبتكارية
لديه.
ولأن �أ�شكال الأدب تتنوع من الق�صة �إلى ال�شعر �إلى الدراما وغريه مع ما يحمله كل نوع من �صفات
ت�سهم ب�شكل �أو ب�آخر من التجاوب مع احتياجات الأطفال املختلفة ،فمن ناحية تقوم الق�صة ب�إ�شباع
حب الطفل ورغبته يف املعرفة حيث حتتوي اجلديد من الأفكار والأحداث واملواقف و�صور احلياة
اليومية ،وتعمل الق�صة كم�صدر لإثارة انتباه الطفل وت�شويقه ملا فيها من تعدد �شخ�صيات وترقب
للأحداث وت�سل�سلها بطريقة م�سلية فيها نوع من املتعة والراحة النف�سية وفيها تنمية للمنطق
وتن�شيط للخيال واملعرفة وتطوير القدرة على احلوار واحرتام الر�أي الآخر �إ�ضافة �إلى معاجلة
العديد من امل�شاكل االجتماعية والنف�سية مما ي�ساعد يف املح�صلة على تطوير العديد من املهارات
احلياتية التي حت�ضر الأفراد للحياة العملية.
وهناك �أ�شكال �أخرى من الأدب تعزز وتطور العديد من املهارات مثل ا�ستعمال الدراما �أو الأنا�شيد
�أو �أية �أ�شكال �أخرى ،فم�سرح الأطفال اجليد ،مي ّثل تلك البهجة التي متلأ نفو�س الأطفال باملرح
والن�شاط عند م�شاهدتهم عر�ض املواقف احلياتية املختلفة ،وال �سيما املواقف التي ت�أتي ب�صور
درامية �أو فكاهية ،وهي تقدم للأطفال قيم املجتمع (الإيجابية وال�سلبية) ب�أ�سلوب ممتع ومقنع
مع ًا .فامل�سرحية التي تعر�ض للأطفال تع ّد �أ�سلوب ًا ناجح ًا لتهذيب النفو�س وتربية الوجدان ،و�صقل
العاطفة ،وتثبيت املعارف واحلقائق يف عقول الأطفال ،وهي تك�شف لهم عرب جت�سيد املواقف
والأحداث ،عادات النا�س و�أخالقهم و�أ�ساليب تعاملهم يف احلياة �إ�ضافة �إلى �أنها تدرب الأطفال
على النطق ال�صحيح والكالم الوا�ضح ،مما ي�سهم يف تنمية الرثوة اللغوية ،والتعبري ال�سليم
.وتعترب الأنا�شيد والتنغيم من �أهم الفنون التي ي�ستجيب لها الطفل يف فرتة مبكرة من حياته لأنها
ت�ساعد الأطفال على �سرعة احلفظ ،كما ت�شجع النغمات الإيقاعية الطفل املتلعثم يف الكالم �أثناء
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الأنا�شيد ،كما وي�ساعد الن�شاط املو�سيقي اجلوانب الأخرى املعرفية والوجدانية واحلركية� ،أي �أنه
لي�س ن�شاط ًا قائم ًا بذاته ،لأن الأنا�شيد ت�شتمل على الغناء والت�صفيق والألعاب احلركية املختلفة
وت�صقل مواهب الأطفال و�إبداعاتهم
�.إن تعلم اللغة من خالل ربطها بالأدب يعزز ويطور املهارات احلياتية خا�صة عندما ال يقت�صر تعليم
اللغة على قواعد ومفردات وقراءة ،و�إمنا يت�ضمن ذلك م�ساعدة الفرد على معرفة نف�سه و�صفاته
وقيمه و�آرائه ،وبالتايل قدرته على التعبري عن نف�سه يف املواقف املختلفة من خالل ا�ستعمال اللغة
بال�سياق ال�صحيح ،وتتطور ب�شكل ملحوظ القدرة على التفكري النقدي وحل امل�شاكل وربط ما يتم
تعلمه باحلياه العملية مما ي�ساعد على اكت�ساب خربات عميقة لها مردود �إيجابي على جناح الفرد
يف املجتمع واحلياة.
وقد �أثبتت العديد من التجارب �أن ا�ستعمال الأدب يف التعليم يعترب من �أف�ضل الطرائق خللق
بيئة فيها نوع من التحفيز مل�ساعدة الطالب على مواجهة التحديات وامل�شاكل اليومية ،وبناء نوع من
التفاهم ،وتقبل وجهات النظر املختلفة والتعرف على ذواتهم بطريقة �أف�ضل .و�إن �إدخال الأدب
مثال مع ممن كانوا يعتربون من بطيئي التعلم قد قلب املوازين بدرجة كبرية ،و�أدى �إلى زيادة ن�سبة
الذكاء التي اعتربت من قبل البع�ض �سابقا ب�أنها ثابتة منذ الوالدة .
يف مقالة بعنوان (هل ت�ستطيع القراءة �أن حت�سن ذكاءك ؟) تبني �أن الطفل (�ستان يل) الذي
�صنف على �أنه من بطيئي التعلم عندما كان يف الثامنه من عمرة ،تغريت حياته عندما ابتد�أ بقراءة
النكت ليعر�ضها هو و�صديقه بعد �أن �شده هذا املو�ضوع مما ح�سن و�ضعه ب�شكل ملحوظ لت�صبح
ن�سبة الذكاءلديه  136وكان يف احلادية ع�شرة من عمره .وقد كان للقراءة عالقة مبا�شرة بهذا
التح�سن.(Dan Hurley/ The Guardian) .
�إن العديد من اخلرباء �أقروا ب�أن اعتماد الأدب يف املرحلة االبتدائية ي�ساعد الطفل على �ضبط
النف�س ويقلل من الفجوة يف م�ستوى املعرفة التي تظهر بني الطالب ب�سبب اختالف البيئة التي
ت�ؤثر يف كثري من الأحيان على م�ستوى تطور الطفل .
(�إن التطور اللغوي االجتماعي ،العاطفي والإدراكي للفرد هو عملية تكاملية �شاملة ت�ساعد على
تطور اجلانب املعريف ال�شخ�صي باملح�صلة) .1978 ,Vygotsky
ن�ستنتج مما �سبق ب�أن للأدب ت�أثري مبا�شر وكبري على امل�شاعر والعواطف ،وبالتايل على تدريب
الدماغ وتن�شيطه ،خا�صة �إذا مت اعتماده من عمر مبكر �سواء يف البيت �أو املدر�سة ،فالعديد من
املهارات النف�سية مثل الرتكيز  ،التعبري ،اخليال والإدراك وكذلك الإرادة يجب �أن يتم العمل على

تفعيل أدب األطفال :الباب الثاني

87

تطويرها يف �سن مبكرة ،ما يتطلب توعية الأهل لهذا اجلانب من خالل ور�شات عمل �أو برامج معدة
للآباء املقبلني على الزواج و�إدخال الأدب يف هذه الور�شات ويجب �أن يحتوي الربنامج املدر�سي على
ح�صة مدر�س�سية على الأقل ومن املمكن �أن يدخل الأدب يف تعليم وتو�صيل العديد من املعلومات
للأطفال مبا فيها الريا�ضيات والعلوم ،لأن الأدب له تاثر مبا�شر على تطوير م�ستوى الذكاء
العاطفي امل�س�ؤول املبا�شر عن �أية عملية تعلم خا�صة ،و�أن ذكاء الإن�سان مرتبط �أ�سا�سا بقدرته على
فهم م�شاعره و م�شاعر غريه ,و ت�سيريها خلدمة �صحته النف�سية و تطوير قدراته العقلية ذاتيا ,و
النجاح يف عالقاته االجتماعية و تطوير جمتمعه على هذا الأ�سا�س.
هيام عليان
مركز ال�سرايا
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الوحدة الثانية /الف�صل الأول :مهارات احلياة وعالقتها ب�أدب الطفل
رقم الن�شاط)1/1/2( :
الأن�شطة
الزمن 60 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :مفهوم مهارات احلياة
الأهداف:
	-تع ّرف مهارات احلياة الأ�سا�سية ومكوناتها الفرعية.
	�-إعطاء �أمثلة واقعية لتعزيز مهارات احلياتية املختلفة من خالل ادب الأطفال.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
عر�ض بور بوينت عن املهارات الأ�سا�سية ومكوناتها ،ورق عري�ض ،ورقة عمل « املهارات احلياتية
و�أدب الطفل» ،اللوح القالب �أو ال�سبورة ،ن�شرة « ورقة مهارات احلياة».
�آلية التنفيذ:
	-ع�صف ذهني حول ماهية املهارات احلياتية (االت�صال والتوا�صل ،حل امل�شكالت ،الثقة
بالنف�س ،التعاطف ،الت�شاركية ،)...،وت�سجيل ما يطرحه امل�شاركون على ال�سبورة.
	-االطلب من امل�شاركني ذكر مواقف ت�ستدعي املهارات املطروحة من قبلهم .مثال مواجهة
م�شكلة نق�ص املياه ،زراعة حديقة منزلية..
	-عر�ض بور بوينت حول املهارات احلياتية الرئي�سة ومكوناتها الفرعية ونقا�شها (ميكن
اال�ستفادةﻟﻨﺎمن الورقة املرفقة حول» املهارات احلياتية»).
�رة ﺜﻠﺞ �ﺤﺠم ﻤﻨز
أمثلة من واقعهم وما واجهوه يف كل منها.
	-الطلب من امل�شاركني طرح �
ﻟﻘد ﺴﻘطت أوﻝ �رة ﺜﻠﺞ ﻋﻠﻰ رأس ﻤﻨزﻟﻨﺎ

من()6-5أن� ﻨﺠر
جمموعات�ﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻨﻨ�طﺢ أرﻀﺎً،
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
أفراد�يف كل جمموعة على ورقة عمل «املهارات احلياتية».
العمل يف
و�ﺎن	-

أن ﻨﻬرب ﻤﻨﻬﺎ
أن 	-
أﺸ�ﺎءﻨﺎ على جوانب املكان وتتجول املجموعات على كل ورقة وتكتب مالحظاتها عليها(
ﻤﻌﻨﺎ الأوراق
ﻨﺤﻤﻞتعلق
.Galleryﻓﻲ اﻟﻘر�ﺔ اﻟ�ﻌﻴدة
) Walkأﻗر�ﺎﺌﻨﺎ،
ﻟﻨﺨﺒﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴت
�ﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻔﻌﻞ ﻫذا �ﺴرﻋﺔ
إر�شادات:ﺜﻠﺞ أﺨر� وﺘدﻤر أﺸ�ﺎءﻨﺎ
ل ﺘﺴﻘط �رة
ﻗﺒﻞ اأن

جمموعة
تقوم كل
الطفل»،
العمل «
بنودﻤﺎذاورقة
ﺴﻨﺤﻤﻞ ﻤﻌﻨﺎ؟
بحيث ﻤﺎذا
ﻋﻠﻰ ﻤﻨزﻟﻨﺎ،
أدب�ﺒﻴرة
احلياتيةرةو�ﺜﻠﺞ
املهاراتﺴﻘطت �
ﻤﻌﻨﺎ إذا ﻤﺎ
ﺴ�ﺤدث
تق�سيمﺤوﻝ
ميكن ﻗﺼﺔ
	 -ﻨ�ﺘب
اﻟﺘﻤر�ن:
باختيار بندين �أو ثالثة منها والعمل عليها ،وال مانع �أن يتكرر �أحد البنود مع �أكرث من جمموعة
على �أن يتم تغطية جميع بنود الورقة.
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	-ال يتوقع من املي�سر �أن يعطي مالحظاته على عمل املجموعات فالفكرة هنا معرفة توقعاتهم من
دور �أدب الأطفال يف تعزيز مهارات احلياة.
	-ا�ستثمار املواقف واملثلة التي طرحها امل�شاركون يف تطوير ق�صة
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ورقة عمل
مهارات احلياة وعالقتها ب�أدب الأطفال
امل�شارك/ة الأعزاء
بالت�شارك مع زمالئك� ،سجلوا �أفكاركم يف اجلدول الآتي:
املهارة الرئي�سة
التوا�صل
حل امل�شكالت
�صنع القرار
التعامل مع العواطف
التعاطف
التعامل مع ال�ضغوط
مهارات وعي الذات
العالقات بني الأ�شخا�ص
التفكري الناقد
التفكري الإبداعي

مهاراتها الفرعية

كيفية تعزيزها من خالل الق�صة
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«ن�شرة»
«املهارات احلياتية»
عرفت م�ؤ�س�سة ال�صحة العاملية املهارات احلياتية ب�أنها القدرة على القيام ب�سلوك تكيفي و�إيجابي
ميكن الفرد من التعامل مع متطلبات وحتديات احلياة اليومية وتت�ضمن املهارات احلياتية الأ�سا�سية
الآتية:
	�-صنع القرار.
	-حل امل�شكالت.
	-التفكري الإبداعي.
	-التفكري الناقد.
	-االت�صال الفعال.
	-مهارات العالقات بني الأ�شخا�ص.
	-وعي الذات.
	-التعاطف.
	-التعامل مع العواطف.
	-التعامل مع ال�ضغوط.
مهارات اتخاذ القرارات:
تقييم املعلومات والن�صائح من �أجل اتخاذ القرارات عن معرفة.
	-تقييم النقاط الإيجابية وال�سلبية يف الآراء املختلفة.
	-تغيري القرارات للت�أقلم مع الأو�ضاع اجلديدة  -القدرة على التوقع.-
	-حتديد الأهداف.
	-التخطيط للم�ستقبل.
مهارات حل امل�شكالت:
	-حتديد امل�شكالت و�أ�سبابها وتقدير �أثر احللول املختلفة والبدائل (�سواء ك�أفراد �أو جمموعات).
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	-طلب امل�ساعدة والن�صح من بالغني �أهل الثقة �أو من اخلدمات املنا�سبة.
	-حتديد احللول وتنفيذها بناء على مبد�أ الت�سوية( من �أجل حل ال�صراعات).
مهارات التفكري الإبداعي( اخلالق):
	-التفكري الإيجابي.
	-البحث عن قنوات للتعبري عن الذات (�إلى ما بعد االت�صال اللفظي).
	-البحث عن �أفكار مبتكرة حول الأو�ضاع املختلفة.
	-البحث عن معارف جديدة (من �أجل التع ّلم املوجه ذاتي ًا).
مهارات التفكري النقدي:
	-حتليل الت�أثريات االجتماعية والثقافية على املواقف والقيم وال�سلوكيات( ت�أثري الإعالم).
	-الت�شكيك يف عدم امل�ساواة والظلم والأحكام املغر�ضة الو�صمة.
	-ا�ستك�شاف وتقييم الأدوار واحلقوق وامل�س�ؤوليات( دور الأ�سرة).
	-تقييم املخاطر.
مهارات التوا�صل:
	-االت�صال اللفظي املنا�سب.
	-االت�صال غري اللفظي املنا�سب.
	-اال�ستماع.
	-احلزم (من �أجل مهارات الرف�ض).
	-التفاو�ض.
مهارات العالقات بني الأ�شخا�ص:
	�-إدراك احلدود يف العالقات ال�سلوكية بني الأ�شخا�ص.
	-بناء عالقات ال�صداقة واملحافظة على ا�ستمرارها �أو قطعها.
	-الت�شارك.
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	-التعاون والعمل كفريق.
	�-إدراك ومقاومة �ضغط املجموعة �أو �ضغط الأقران.
	-القيادة.
مهارات وعي الذات:
	-حتديد نقاط القوة ال�شخ�صية (تقدير الذات).
	-تقدير نقاط ال�ضعف واحل�سا�سية ال�شخ�صية.
	-و�ضوح القيم واملعتقدات ال�شخ�صية.
	-و�ضوح و�إدراك اجلدارة ال�شخ�صية (احلقوق).
	�-إدراك امل�س�ؤوليات ال�شخ�صية.
مهارات التعاطف:
	�-إدراك قيمة وجهة نظر ال�شخ�ص الآخر( من �أجل �سلوك �أقل عدوانية بني الأ�شخا�ص).
	�-إدراك �أن لكل �شخ�ص م�شاعر و�أحا�سي�س.
	-م�ساعدة الآخرين واالهتمام بهم.
	-تقدير قيمة املعتقدات املختلفة (من �أجل الت�سامح واالحرتام).
مهارات التعامل مع العواطف:
	�-إدراك العواطف.
	-التعبري املنا�سب عن العواطف.
	-ربط العواطف بطريقة تفكرينا وت�صرفنا.
	-القدرة على التعامل مع الأو�ضاع امل�صحوبة بال�ضغوط.
	-املحافظة على الهدوء حتت ال�ضغط.
	�-إدارة الوقت.
	�-إدراك ال�ضغوط الإيجابية والتعامل مع التحديات �شكل بناء.
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مهارات التعامل مع ال�ضغوط:
	�-إدراك م�صادر ال�ضغوط وا�ستجابات التكيف اخلاطيء مع ال�ضغوط.
	-القدرة على التعامل مع الأو�ضاع امل�صحوبة بال�ضغوط.
	-املحافظة على الهدوء حتت ال�ضغط.
	�-إدارة الوقت.
	�-إدراك ال�ضغوط الإيجابية والتعامل مع التحديات ب�شكل بناء.
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الباب الثاين /الف�صل الأول :مهارات احلياة
رقم الن�شاط)2/1/2 (:
الأن�شطة
الزمن 45 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :لعبة توا�صل �إحمائي
�أهداف الن�شاط:
	-زيادة ترابط املجموعات التعلمية.
	-التهيئة ملهارة التوا�صل وكوناتها.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
كرات متو�سطة احلجم من( )4-3كرات.
�آلية التنفيذ:
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني الوقوف على �شكل دائرة.
يطرح املي�سر فكرة الن�شاط ،وهي:
	-لديه جمموعة من الكرات التي يجب �أن يفكر فيها كل فرد من امل�شاركني �أنها كتلة ملتهبة
ويجب �أن يتخل�ص منها ب�سرعة.
	�-أنه �سريمي الكرة على �شخ�ص بعد ت�سمية ا�سمه ،وعندما يلتقطها ال�شخ�ص يجب �أن ال تبقى
أﻨﺎ ﻻ أﻏﻀبيف يده (يتخيلها ملتهبة و�ست�ؤذيه) ولكن يجب �أن يذكر ا�سم ال�شخ�ص الذي �سري�سلها �إليه قبل
الكرة �إليه ،وهكذا ت�ستمر العملية.
�أن يرمي
أﻤس �ﺴرت زﺠﺎج اﻟﻨﺎﻓذة

رﻤﻴﺘﻪ �ﺎﻟﻛرة،
البدء يف تنفيذ الن�شاط.
أو ر�ﻤﺎ �ﺎﻟﺤﺠر اﻟذ� ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟطر�ق إﻟﻰ اﻟﺒﻴت
أﻟﻌب ﻤﻊ
يرميأﺤداملي�سر كرة ثانية لتكون جزء ًا من اللعبة.
ﻟم أﻛن 	-
�ﻨت ﻓﻘط أﺨﺒر اﻟطر�ق واﻟﺒﻴت واﻟﻨﺎﻓذة أﻨﻨﻲ ﻏﺎﻀب
ﻨﺎداﻨﻲ أﺒﻲ
رآﻨﻲ أﺒﻲ،
فرتة ق�صرية يدخل كرة ثالثة لتكون جزء ًا من اللعبة �أي�ضاً.
	-بعد
ﺠﻤﻌﻨﺎ اﻟزﺠﺎج اﻟﻤﺤطم ﻤﻌﺎً ،ﺜم ﻤﺸﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﺸﺎطﺊ اﻟ�ﺤر
ﺤﻤﻠﻨﻲ أﺒﻲ
�ﺘﻔ�ﻪوي�س�أل جمموعة من الأ�سئلة منها:
املي�سرﻋﻠﻰاللعبة
وﻫﻨﺎك،يوقف
وأﺨﺒرﻨﻲ أﻨﻪ ﺤﻴن �ﻐﻀب
ﺤﺠر ﻓﻲ
ﻴرﻤﻲ ﻤﺎﺌﺔ
اﻟ�ﺤر ،يف تنفيذ الن�شاط؟ ما الهدف من الن�شاط؟ �أيها �أ�سهل تنفيذ الن�شاط بوجود كرة
ا�ستمتعتم
	-هل
ﺜم �ﺤﻤﻞ ﺤﺠ اًر ﺼﻐﻴ اًر و�ﻌود �ﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴت.
�أم �أكرث من كرة؟ وملاذا؟
إذن ،ﻫ�ذا ﺼﺎر ﻟدﻴﻨﺎ ﻤدﺨﻞ ﺠﻤﻴﻞ ﻤن اﻟﺤﺠﺎرة �ﺎ أﺒﻲ!

	-ما توقعاتكم حول الر�سالة التي �أريد �إي�صالها �إليكم؟

ﻨﺸﺎ� ﻤﻘﺘرح :ﻨ�ﺘب رﺴﺎﺌﻞ ﻟ�ﺎ�ﺎ وﻤﺎﻤﺎ ﻨﺘﺤدث ﻓﻴﻬﺎ ﻋن أﺸ�ﺎء ﺘﻐﻀﺒﻨﺎ،
��ﺘب �ﺎ�ﺎ وﻤﺎﻤﺎ رﺴﺎﺌﻞ أﺨر�� ،ﺎﻟﺘﺄﻛﻴد ﺴﻴﺨﺒروﻨﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ أﻨﻬم �ﺤﺒوﻨﻨﺎ.
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	-يربط املي�سر بني الن�شاط ومكونات التوا�صل الرئي�سة وهي وجود ر�سالة( الكرة يف اللعبة)
واملر�سل وهو ( قاذف الكرة) وامل�ستقبل وهو( ملتقط الكرة).
الإر�شادات:
	-ميكن عمل كرات من الورق بدال من الكرات املطاطية.
	-لنجاح املر�سل يف �إي�صال ر�سالته يجب �أن يحدد امل�ستقبل بو�ضوح وتكون ر�سالته وا�ضحة دون
ت�شوي�ش خارجي مث ًال

تفعيل أدب األطفال :الباب الثاني

97

الوحدة الثانية /الف�صل الأول :مهارات احلياة
رقم الن�شاط)3/1/2 (:
الأن�شطة
الزمن 60 :دقيقة
ا�سم الن�شاط� :أمناط االت�صال والتوا�صل()1
�أهداف الن�شاط:
	-التعرف �إلى �أمناط االت�صال والتوا�صل.
	-تنمية مهارات التحليل والتعبري غري اللفظي ل�سرد ق�ص�ص بالإمياء.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
بطاقات عليها مواقف �أو م�سميات حلرف �أو مواقف �أو �أ�سماء لق�ص�ص مثال (:حداد ،جنار،
خياط ،العب كرة قدم� ،أمني مكتبة ،ق�صة ليلى والذئب ،اجلميلة والوح�ش� ،سبوجن بوب ،الأرنب
بيرت).....،
�آلية التنفيذ:
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى جمموعتني مت�ساويتني �إن �أمكن.
	-يو�ضح قوانني اللعبة بحيث تختار كل جمموعة ممثال عنها :ي�سحب ممثل املجموعة ورقة من
البطاقات ويقر�ؤها بعينيه ومن ثم ي�ستخدم االمياءات فقط دون التعبري وال ي�ستخدم �صوته
على الإطالق لتمثيل احلرفة �أو التعبري عن امل�سمى �أو عنوان الق�صة.
	-تعطى فر�صة للفريق بالتعرف على ما تعرب عنه البطاقة مبدة ال تزيد عن ثالث دقائق.
	-تتبادل املجموعتان الأدوار حتى يتم حتديد املجموعة الفائزة.
يطرح املي�سر بع�ض الأ�سئلة مثل:
و�صل ممثل املجموعة ر�سالته؟
	-ما الذي �ساعد الفريق( )xعلى الفوز ؟ كيف ّ
	-يركز املي�سر على �أن التوا�صل كان غري لفظي.
	-ي�شجع املي�سر امل�شاركني على قراءة بع�ض الق�ص�ص املذكورة �أو ذكر ملخ�صها ملن يعرفها
الإر�شادات:
	-يتغري ممثل املجموعة بعد كل مرة لإعطاء فر�صة لأكرث من �شخ�ص �أن ميثل جمموعته.
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	-يعود ممثل املجموعة �إلى مكانه وت�سجل نقطة خ�سارة �إذا ا�ستخدم الكتابة �أو اللفظ ال�صوتي
للتعبري عن املطلوب.
	-ميكن ا�ستبدال البطاقة �إذا �شعر ممثل املجموعة �أنه ال يعرف الق�صة �أو متثيل املهنة مرة
واحدة فقط لكل املجموعة.
	-ميكن تغيري ما هو مكتوب على البطاقات وفق ًا خلربة املجموعة وطبيعتها والق�ص�ص املتوافرة
يف مكتبتهم.
	-ميكن عر�ض اللق�ص�ص يف نهاية الن�شاط للت�شجيع على قراءته.
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الباب الأول /الف�صل الأول :مهارات احلياة
الأن�شطة رقم الن�شاط)4/1/2 (:
ا�سم الن�شاط� :أمناط االت�صال والتوا�صل()2
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الزمن90 :دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-التعرف على �أمناط االت�صال والتوا�صل.
	-تنمية مهارات التحليل والتخيل والتعبري غري اللفظي.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
بطاقات عليها ر�سومات غري مكتملة (ميكن اال�سرت�شاد بالبطاقات املرفقة التي اكملها جمموعات
طلبة وفق ًا للر�سمة رقم  1يف كل منها.
�آلية التنفيذ:
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى ثالث جمموعات �أو �أكرث ح�سب عدد الر�سمات املوزعة.
	-يو�ضح املي�سر قوانني اللعبة بحيث تختار كل جمموعة ممثال عنها :ي�سحب ممثل كل جمموعة
ورقة من البطاقات ،وير�سمها على ورقة  A4مثال ،يكمل فرد �آخر من جمموعته جزءا من
الر�سمة بالطريقة التي يتخيل فيها ال�صورة النهائية ،وميكن متثيل ما يبغي التو�صل �إليه
عن طريق الإماءات فقط ،وهكذا يتناوب �أفراد املجموعة ا�ستكمال الر�سمات بالتدريج حتى
ت�ستكمل ال�صور مب�شاركة معظم �أفراد املجموعات.
	-تعطى فر�صة لل�شخ�ص الذي بد�أ بالر�سم يف كل جمموعة بنقا�ش الفرق بني ما فكر فيه يف
البداية وبني الر�سمة النهائية.
يطرح املي�سر بع�ض الأ�سئلة مثل:
	-هل ميكن ر�سم �أ�شكاال �أخرى غري التي ر�سمت يف كل جمموعة ويعطي فر�صة لنقا�شها
وتطبيقها.
	-هل ميكن تطبيق هذا الن�شاط مع الأطفال؟ كيف ميكن �أن جنعله يتوافق مع �أعمار(� )9-6إو
( )13-9مث ًال.
	-يركز املي�سر على �أن التوا�صل كان غري لفظي.
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	-ي�شجع امل�شاركني على عمل مناذج �أخرى ميكن تطبيقها على الأطفال وتعزز التوا�صل غري
اللفظي.
	-يناق�ش املي�سر ال�شخ�صية �أو املوقف املر�سوم بعد عر�ضه ،ويعطيهم فر�صة لكتابة ق�صة حول .
الإر�شادات:
الر�سومات املعطاة هي لال�سرت�شاد فقط ،وميكن اختيار �أي بداية ر�سمة تتالءم مع طبيعة الفئة
امل�ستهدفة و�أعمارهم.
يعود ممثل املجموعة �إلى مكانه وت�سجل نقطة خ�سارة �إذا ا�ستخدم الكتابة �أو اللفظ ال�صوتي للتعبري
عن املطلوب.
اختيار مناذج للقراءة ح�سب الوقت من كتابابت الأطفال.
مناذج للر�سم ميكن اال�سرت�شاد بها
			
منوذج()1

			
منوذج()2

منوذج ()3
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مهام الف�صل الأول من الباب الثاين:
الن�شاطات الآتية مقرتحة التقان الف�صل الأول من الباب الثاين على �أن تكون حمور ًا للنقا�ش
يف حلقة النقا�ش:
1.1تطبيق الأن�شطة املقرتحة مع الأطفال وكتابة تقرير �أو عر�ض بوربوبنت مع التوثيق
بال�صور �أو عمل فيديو عن ذلك.
2.2كتابة ت�صورك لكيفية دمج املهارات احلياتية يف:
	-طريقة التعامل مع الأطفال يف امل�ؤ�س�سة التي تعمل فيها.
	-تفعيل �أولياء الأمور يف دعمهم لتعزيز مهارات احلياة.
3.3عمل لقاء مع زمالئك يف امل�ؤ�س�سة (املعنيني يف �أدب الطفل) ونقا�ش كيفية دمج املهارات
احلياة �أو الرتكيز عليها يف ن�شاطاتهم وكتابة مقرتحاتهم.
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الباب الثاين  /الف�صل الثاين
«مهارات احلياة وعالقتها ب�أدب الأطفال(»)2
يهدف هذا الف�صل �إلى تزويد امل�شاركني مبهارات ا�ستثمار الق�صة لتعزيز مهارات احلياة ،مبا
يحقق التوا�صل الكتابي والتعبري ال�شفوي ومهارات التحليل والتفكري وحل امل�شكالت و�صناعة
القرارات واتخاذها وتعزيز فر�صة املناظرة والقدرة على الإقناع دون �إهمال لتقبل الآراء والت�أمل
فيها والتعاطف مع الآخرين والتعامل معهم.
يتكون الف�صل من:
 � )6(-أن�شطة متنوعة وملدة (� )6ساعات تقريب ًا ا�ستخدمت يف منهجيتها ا�سرتاتيجياتتركز العمل الفردي واجلماعي يف اال�ستماع للق�ص�ص وقراءتها وكتابتها والتعبري يف الر�سم
واملناظرة واحلوار والنقا�ش وتطوير الأن�شطة وتطبيقها.
  )3(-مهمات عمل :تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق املمار�سة مع الأطفال وامل�ؤ�س�سة التي يعملامل�شاركون فيها بهدف دمج املهارات احلياتية يف عمل امل�ؤ�س�سة ،وتطوير �أن�شطة جديدة على
ق�ص�ص الأطفال لال�ستفادة منها يف زيادة فر�صة التع ّلم وتعميقة و�إثراءه.
 -حلقة نقا�ش :وفيها يجتمع امل�شاركون ملناق�شة مهامهم يف الف�صل وي�ستمعون لزمالئهموملالحظات ما يوفر لفر�صة جديدة للتعلم وتطوير العمل و�إثرائه.
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الباب الثاين /الف�صل الثاين :مهارات احلياة
رقم الن�شاط)1/2/2 (:
الأن�شطة
الزمن 90 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :التعبري ال�شفوي والكتابي
�أهداف الن�شاط:
	-التعرف �إلى �أمناط االت�صال والتوا�صل (ال�شفوي والكتابي) من خالل الأدب.
	-تنمية مهارات فهم املقروء وامل�سموع والتعبري ال�شفوي والكتابي.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-ق�صتني ق�صريتني ن�سبي ًا �أو ن�سخ لف�صلني من ق�صة �أو ق�صتني خمتلفتني مت�ساويني يف امل�ستوى
واحلجم بح�سب عدد امل�شاركني.
�آلية التنفيذ:
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى جمموعتني.
	-يوزع الن�ص �أو ق�صة على كل جمموعة بحيث تختلف يف الف�صل من جمموعة لأخر ،ويطلب
منهم عدم البدء يف القراءة �إال عند االنتهاء من �إعطاء التعليمات.
 -يطرح املي�سر التعليمات وت�شمل:	-يقر�أ كل فرد من �أفراد املجموعتني الن�ص الذي معه قراءة �صامتة وميكن �أن يدون ()5
كلمات مفتاحية على الأكرث من الن�ص على ورقة خارجية ت�ساعدة على التذكر.
	�-أول �شخ�ص ينتهي من قراءة الن�ص يف املجموعة الأولى يلتقي مع ال�شخ�ص الأول الذي
ينتهي من قراءة الن�ص الثاين يف املجموعة الثانية ،وال�شخ�ص الثاين من املجموعة الأولى
يلتقي مع ال�شخ�ص الثاين يف املجموعة الثانية بعد االنتهاء من قراءة ن�صيهما ،وهكذا
بحيث تتكون جمموعات ثنائية كل منهما قر�أ ن�صا خمتلفا عن الآخر موزعني ح�سب �سرعة
قراءتهما.
	-يجل�س كل �أفراد املجموعة الثنائية باملكان الذي يريدون بحيث يبد�أ ال�شخ�ص الذي انتهى
�أوال من قراءة ن�صه برواية ما قر�أ لزميله يف املجموعة الثانية معتمد ًا على الكلمات
املفتاحية التي كتبها ،وعندها قد ي�سجل ال�شخ�ص امل�ستمع له ( )5كلمات ت�ساعده على
تذكر ما �سمع.
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	-يتبادل �أفراد املجموعات الثنائية الأدوار بحيث ي�صبح امل�ستمع را ٍو للن�ص الذي �سمعه.
	-وت�ستمر العملية حتى تنتهي املجموعات من ذلك.
	-يتوجه كل فرد يف املجموعات روى ن�صه لزميله وا�ستمع لن�ص زميله يف كتابة ما �سمعه من
زميله.
	-يطلب املي�سر من بع�ض املجموعات التحدث عن التجربة التي مار�سوها من حيث :ما املهارات
التي احتاجوها يف تنفيذ الن�شاط� ،أهمية الن�شاط...،
	-ي�ستمع املي�سر من بع�ض املتربعني بقراءة ما كتبوه ومقارنته بالن�ص الأ�صلي من وجهة نظر
املجموعة التي قر�أت الن�ص.
	-يوزع الن�ص الثاين على املجموعة الأولى والن�ص الأول على املجموعة الثانية لقراءته.
	-يناق�ش املي�سر امل�شاركني يف �إمكانية تطبيقه مع الأطفال ،و�آليات مقرتحة لذلك.
الإر�شادات:
	-الن�صو�ص املعطاة للأطفال يجب �أن يتم اختيارهاح�سب طبيعة الفئة امل�ستهدفة و�أعمارهم.
	-مثل هذه الأن�شطة ت�سهل التعامل مع الفروق الفردية بني الطلبة و�سرعتهم يف القراءة وفهم
املقروء.
	-يعزز هذا الن�شاط مهارات فهم املقروء وامل�سموع وحتديد الأفكار الرئي�سة والتلخي�ص اجليد
وكتابته.
	-ميكن ا�ستخدام هذا الن�شاط للت�شجيع على القراءة والكتابة
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الباب الثاين /الف�صل االثاين :مهارات احلياة
رقم الن�شاط)2/2/2 (:
الأن�شطة
الزمن 45 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :العملق والقنقن
�أهداف الن�شاط:
	-تعزيز مهارة الثقة بالنف�س من خالل الق�صة.
	-تنمية مهارة تقبل االختالف.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة العملق والقنقن �أو فيديو من اليوتيوب للق�صة مرتجمة.
�آلية التنفيذ:
	�-أ�سئلة ع�صف ذهني مث ًال:
	-ت�أمل يف �أحد �أ�صدقاءك وتذكر كيف بد�أت وتوطدت �صداقتكما (ملاذا اخرتته �صديقا؟)
	-ما وجه الت�شابه بينك وبني �صديقك؟
	-هل ميكن �أن يكون الأ�صدقاء خمتلفني؟ قبل الإجابة عن ال�س�ؤال فلن�ستمع �إلى الق�صة
العملق والقنقن.
	-اال�ستماع �إلى رواية ق�صة العملق والقنقن (جورج بدلن�سكي) ترجمة �شادية احللو ن�شر وتوزيع
م�ؤ�س�سة تامر.
	-توزيع ورقة العمل بعنوان» فلنك�سب �أ�صدقاء» والعمل ب�شكل فردي ومن ثم جمموعات.
	-جل�سة ن�صف دائرية ملناق�شة ا�ستجابة امل�شاركني لورقة العمل.
	-نقا�ش جماعي حول كيفية تعزيز ثقة الأطفال ب�أنف�سهم ،ودور الق�صة يف ذلك.
 -ا�سئلة ت�ساعد على الت�أمل الذاتي مثل:	-ما هي معتقداتك و�أفكارك عن ال�صديق ؟
	-هل تغريت معارفك؟ متعتقداتك؟ اجتاهاتك؟ كيف؟
	-كيف ميكن �أن تكون �صديق ًا جيد ًا؟
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الإر�شادات:
	-ينوه املي�سر �إنه لي�س �شرطا �أن يكون �صديقك �شبيها لك فقد يكون مكمال خل�صائ�صك.
	-الثقة بالنف�س مهارة يجب امتالكها فلكل فرد خ�صائ�صه الذاتية وقدراته التي قد تختلف عن
الآخرين.
	-قد يعود اخلالف بني الأفراد لأنهم مل يحاولوا �أن يتعرفوا على �أ�شياء يلتقون فيها دون النظر
�إلى االختالف بينهم.
	-من الأمور التي تعزز ثقة الأطفال ب�أنف�سهم� :إعطا�ؤهم فر�صة لطرح الأ�سئلة وال�ستف�ساراتهم،
م�شاركتهم بالأفكار واال�ستماع لأرائهم و�أفكارهم ،الثقة بهم � ،إعطائهم ف�سحة يف مكان
تواجدهم( مدر�سة ،بيت ،مكتبة )...،لتقدمي �أن�شطتهم وعرو�ضهم  ،التعرف على نقاط قوتهم
ودعمها.....

ﻟﻌد
ّ
ﻟدﻻﻓﻴن

ﺤﺒﻴﻨﻨﻲ
ﻨﻴﻨﻨﻲ

��ﻴت
ر�ﻀت،
وﻗﻌتُ ،
ُ
ُ
��ﺒر
و�ﺎن ﱡ
اﻟظﻞ وراﺌﻲ ُ
اﻟظﻞ اﻟﻐر��ﺔ
ُ
ﺨﻔت �ﺜﻴ اًر ﻋﻨدﻤﺎ أﻤﺴ�ﺘﻨﻲ ﻴد ّ
ﺘذ�رت ﺼوﺘﻲ
وﻟﻛﻨﻨﻲ
ُ
اﻟظﻞ
ﺼرﺨت �ﺜﻴ اًر ،ﻓﻬرب ﱡ
ُ
وﻋدت إﻟﻰ اﻟﺒﻴت
ُ
ﻫﻞ أﻨﺎ ﻓﻲ أﻤﺎن ﻫﻨﺎ؟
ِ
أﻨت ﻓﻲ أﻤﺎن ﻫﻨﺎ �ﺎ ﺼﻐﻴرﺘﻲ.

اﻟﺘﻤر�ن :ﻨرﺴم ظﻼﻻً ﻟﻸﺸ
وﻨﻠوﻨﻬﺎ �ﺄﻟوان أﺨر� ﻏﻴر
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ورقة عمل
«فلنك�سب �أ�صدقاء»
بعد ا�ستماعك لق�صة القنقن والعملق حاول الإجابة عن الآتي:
ما ال�صفات التي عرفتها عن قنقن؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
لو كنت مكان القنقن كيف تت�صرف عندما ي�صفك �شخ�ص ب�صفات ال حتبها؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ملاذا كان العملق فظ ًا مع قنقن يف البداية؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ما الذي جعل القنقن والعملق �أ�صدقاء يف النهاية؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

ﺸ�ﺎء اﻟﺘﻲ ﻨﺤﺒﻬﺎ،
اﻟﻠون اﻷﺴود
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الباب الثاين /الف�صل االثاين :مهارات احلياة
رقم الن�شاط)3/2/2 (:
الأن�شطة
الزمن 45 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :تقبل الآخر
�أهداف الن�شاط:
	-تعزيز مهارة تقبل الآخر من خالل الق�صة.
	-تنمية مهارة حل امل�شكالت.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
عبارات تتطلب �أن يكتب عليها امل�شاركون ق�صة
�آلية التنفيذ:
	-ي�سجل املي�سر على اللوح القالب �أو ال�سبورة العبارات الآتية:
	�-شيء �آخر كائن غريب يعي�ش وحيد ًا.
	�-شىء �آخر حاول االندماج مع الآخرين ولكنهم مل يتقبلوه.
	-فوجىء �شىء �آخر بزيارة كائن غريب.
	-رف�ض �شىء �آخر الغريب.
	-تقبل �شىء �آخر والكائن الغريب بع�ضهم بع�ضا.
	-يطلب من امل�شاركني اجللو�س يف جمموعات �سدا�سية و�أن يحاولوا كتابة ق�صة تعرب عن
املفا�صل املختلفة يف العبارات املكتوبة على اللوح القالب �أو ال�سبورة ،و�إيجاد �أ�سباب لهذا
التقبل املفاجئ من وجهة نظره ،وا�ستخدام الر�سم يف الق�صة.
	-يقر�أ ممثل عن كل جمموعة ق�صتها �أمام امل�شاركني مع عر�ض الر�سومات املرافقة.
	-تناق�ش املجموعات يف كيفية اتفاقها على �أحداث الق�صة و�أهدافها.
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الإر�شادات:
	-يحدد املي�سر طول العبارات لكل مف�صل من املفا�صل وبالتايل طول الق�صة يف �ضوء قدرات
الأطفال وخ�صائ�صهم
	-ميكن مقارنة الق�ص�ص املكتوبة مع ق�صة �شيء �آخر:
	-ت�أليف «كاثرين كيف»
	-ر�سومات «كر�سي ريدل»
	-دار هوبو للن�شر والتوزيع -القاهرة.2000 -
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الباب الثاين /الف�صل الثاين :مهارات احلياة
رقم الن�شاط)3/2/2 (:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط:علبة الكربيت

الزمن 90 :دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-تعزيز مهارة تقبل الر�أي والر�أي الآخر.
	-تعزيز مهارة التعاطف من خالل الق�صة.
	-تنمية مهارات اتخاذ القرار وخطواته.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة علبة الكربيت (ن�ص معطاة) وميكن احل�صول على فيديو للق�صة عرب اليو تيوب )(You Tube
�آلية التنفيذ:
	-توزيع ورقة العمل بعنوان» دالالت علبة الكربيت» والعمل ب�شكل فردي ثم جمموعات.
	-مناق�شة عمل املجموعات بحيث يتم طرح فكرة كل بند من بنود الورقة من كل جمموعة
واال�ستماع �إلى �آرائهم.
	-توزيع ن�ص ق�صة علبة الكربيت �أو ح�ضور فيديو الق�صة .
	-توزيع ورقة عمل بعنوان» �شخ�صيات الق�صة والأدلة» والعمل ب�شكل فردي ثم جمموعات وعمل
مل�صق ومناق�شته.
	-توزيع ورقة عمل بعنوان» مهارة اتخاذ القرار» والعمل فيها ب�شكل فردي.
	-يطلب من ن�صف امل�شاركني ت�أييد فكرة �إر�سال الأب البنته لبيع علب الكربيت والتفكري يف
مربرات لذلك واال�ستناد اليها يف حماججة الباقي من امل�شاركني الراف�ضني للفكرة.
	-تقف املجموعتان يف �صفني متقابلني ،وينظم املي�سر املناظرة بحيث يبد�أ ال�شخ�ص الأول من
�أحد املجموعتني ب�إعطاء �سبب للت�أييد  ،ويجب �أن يقوم �أحد الأ�شخا�ص يف املجموعة الثانية
بالرد عليه وهكذا ،وعلى كل جمموعة حماولة �إقناع املجموعة الأخرى بحجتها .واملجموعة
التي تكون �أكرث �إقناعا هي الفائزة.
	-ينوه املي�سر �إلى �ضرورة دعم الأطفال يف �أن�شطة م�شابهة لدعم ثقتهم ب�أنف�سهم وتعزيز
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التعاطف والتعامل مع الآخرين ،وتقبل �آراء الآخرين.
	�-أ�سئلة دعم الت�أمل الذاتي.
الإر�شادات:
	-ينوه املي�سر �إلى �أن تنوع الأن�شطة املطروحة على الق�صة ميكن �أن تعمق فهم الطلبة وتعزز �أكرث
من مهارة حياتية.
	-من خطوات اتخاذ القرارات :حتديد الهدف ،التفكري يف كل البدائل والإمكانيات ،جمع
البيانات واملعلومات وفح�صها وتقييمها ،تقييم جنيع البدائل والأمكانيات وحتديد �إيجابيات
و�سلبيات كل منها .اتخاذ القرار ومن ثم مراجعة ت�أثرية وعمل التعديالت االزمة يف �ضوء
ذلك.
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ورقة عمل ()1
دالالت علبة الكربيت
امل�شاركون الأعزاء
بالتعاون مع زمالئكم �سجلوا دالالت علبة الكربيت للأ�شخا�ص املطروحة يف اجلدول و�آخرين
تقرتحهم؟
ال�شخ�ص

دالالت الكربيت بالن�سبة �إليه

�صاحب دكان
�شخ�ص مدخن
طفل يف يده علبة كربيت
ربة بيت

كم�س�ؤول يف تفعيل �أدب الأطفال ماذا تتوقع �أن يكون هدف هذا الن�شاط؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
وما �إر�شادك لزمالئك عند تقدمي ق�صة بائعة الكربيت يف �ضوء ذلك؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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ورقة عمل ()2
�شخ�صيات الق�صة والأدلة
امل�شارك/ة امل�شاركة الأعزاء
يف �ضوء قراءتك لن�ص الق�صة ومن خالل جمموعتك �أكملوا يف اجلدول الآتي:
ال�شخ�صية

معرفتي حول ال�شخ�صية

الدليل من الن�ص

الطفلة

الأب

اجلدة
بر�أيك ما املهارات التي ميكن �أن يكت�سبها امل�شارك من هذا الن�شاط ؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
هل تعتقد �أن مثل هذا الن�شاط ميكن تطبيقه يف ال�سياق ال�صفي /املكتبة؟ وملاذا؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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ورقة عمل ()3
مهارة �صناعة القرار
امل�شارك/ة الأعزاء
يف �ضوء قراءتك لن�ص الق�صة لو كنت والد الطفلة ،هل كنت �سرت�سلها لبيع الكربيت؟ وملاذا؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
لو كنت من املارين ور�أيت بائعة الكربيت حتاول بيع كربيتها ،ماذا تفعل؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
لوكنت م�س�ؤوال ماذا ميكن �أن تعمل ملنع عمالة الأطفال؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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جان كري�ستيان �أندر�سون

كان الربد �شديد ًا ،والثلج يت�ساقط يف تلك الأم�سية� ،آخر �أم�سية لآخر يوم من ال�سنة.
ويف ذلك الربد القار�س والظالم ال�شديد كانت طفلة جتوب ال�شوارع مك�شوفة الر�أ�س ،حافية
القدمني� .إنها مل تكن حافية حينما غادرت بيتها .لقد كان يف قدميها حذاءان قدميان ،ولكنهما
مل يكونا يفيدانها كثري ًا ،فقد كانا كبريين جد ًا ،كانا يف الأ�صل حذاءين لوالدتها ،وكانا وا�سعني
ممزقني ،ولذلك �سقطا من قدمي الطفلة بينما كانت حتاول �أن تعرب ال�شارع ب�سرعة لتتفادى الوقوع
بني عربتني كادتا تت�صادمان .وعادت تبحث عنهما فوجدت �أحدهما قد اختفى ،ووجدت الآخر يف
يد ولد مت�شرد ،و�أبى �أن يعيد احلذاء �إليها .قال �إنه يريد �أن يتخذ منة �سرير ًا لأول طفل يولد له.
وهكذا ا�ضطرت الطفلة �إلى �أن ت�سري حافية بقدميها ال�صغريتني وقد احمرتا من �شدة الربد،
وكانت حتمل يف ثوبها عدد ًا من علب الكربيت ،حملت بيدها علبة منها .وم�ضى النهار كله ومل
تبع علبة واحدة .ومل يح�سن �أحد �إليها مبال .كانت تعاين اجلوع والربد وتورم خداها ،والثلج �أخذ
يت�ساقط على �شعرها الأ�شقر الطويل ،وقد تناثر على عنقها خ�ص ًال جميلة .ولكنها بالطبع مل تكن
تفكر يف تلك اخل�صل اجلميلة .كانت الأنوار ت�سطع من جميع النوافذ التي حولها .ورائحة ال�شواء
 ...نعم رائحة ال�شواء متلأ ال�شارع ،فت�سطع يف �أنف اليتيمة اجلائعة.
�إنها ليلة ر�أ�س ال�سنة.
ويف زاوية بني بيتني� ،أحدهما يقف يف طرف ال�شارع ،جل�ست الطفلة منهوكة من �شدة اجلوع والربد،
وثنت �ساقيها حتتها لتدفئهما ،ولكن الربد كان ي�شتد بها �أكرث .ومل تكن جتر�ؤ على العودة �إلى البيت
بعلب الكربيت التي مل تبع منها طول النهار �شيئ ًا� .إن والدها لن يعفيها من ال�ضرب لو عادت �إليه
هكذا فارغة اليدين� .إنها كانت تقيم مع �أبويها يف بيت �أ�شبه بالعراء ،تهب فيه الريح من كل جانب
دون عائق ،ومل ينفعه �أن الفتحات وال�شقوق الكبرية كانت قد �سدت بالق�ش �أو بقطع من الثياب
العتيقة.
لقد كادت يداها ال�صغريتان متوتان من �شدة الربد ،وتذكرت الكربيت ،وتذكرت ما كان فيه من
دفء .فلو �أنها �أخذت عود ًا من العلبة التي بيدها و�أ�شعلته ال�ستطاعت �أن تبعث يف يديها �شيئ ًا من
الدفء.
* 76املنتخب من الن�صو�ص الأدبية ( .)1996فرع املناهج الدرا�سية  -كلية الرتبية  -جامعة حيفا ،ط� ،1ص.15 - 11

116

تفعيل أدب األطفال :الباب الثاني

وتناولت عود ًا ف�أ�شعلته .كان �ضوءه جمي ًال يبعث احلرارة .كان �أ�شبه ب�شمعة �صغرية .وبعثت �شعلته
الدفء يف اليدين ال�صغريتني املتجمدتني .وخيل �إلى الطفلة ،وال�ضوء يرتاق�ص بني يديها� ،أنها
جال�سة بجانب مدف�أة حديدية كبرية ذات غطاء برونزي المع ،والنار ت�شتعل فيها مت�صلة هادئة.
�أخذت الطفلة �ساقيها لينالهما الدفء �أي�ض ًا ،ولكن ال�شعلة انطف�أت واختفت املدف�أة احلديدية
الكبرية التي تراءت يف خيال الطفلة ال�ساذج ،ووجدت الطفلة نف�سها ولي�س يف يدها غري الكربيت
املحرتق .ف�أ�شعلت عود ًا �آخر ،فعادت ت�ست�أن�س ب�ضوئه وحرارته ور�أت على �ضوئه ال�صغري �-أو تراءى
لها� -أن احلائط الذي بجانبها قد �شف ،فر�أت من خالله يف الغرفة التي خلفه مائدة قد مدت
أوان قي�شانية بديعة ،ويف و�سطها بطة حممرة ذات رائحة
فيها ،عليها غطاء جميل نا�صع البيا�ض ،و� ٍ
�شهية ،ومن حولها ا�صطفت احللوى والفاكهة اللذيذة .و�أجمل ما �صوره للطفلة خيالها �أنها ر�أت
البطة تقفز عن املائدة ،ويف ظهرها ال�سكني وال�شوكة ،ور�أتها ت�سري متجهة نحوها  . ...ولكن عود
الكربيت انطف�أ يف يدها قبل �أن ت�صل البطة ،فلم تعد ترى غري احلائط ال�صفيق البارد.
و�أ�شعلت عود ًا ثالث ًا ،وعلى �ضوئه تراءى لها �أنها جتل�س حتت �شجرة كبرية من �أ�شجار عيد امليالد،
�أكرب و�أجمل و�أكرث زينة من تلك التي كانت قد ر�أتها من وراء الزجاج يف بيت التاجر الغني يف
ليلة عيد امليالد التي �سبقت .كانت �ألوف الأ�ضواء تلمع بني الأغ�صان اخل�ضراء ،و�أ�شكال ودمى
ﻓرﻗﺔ اﻟﺤﺎرة
عديدة ملونة كانت ك�أمنا تنظر �إلى الطفلة .فمدت الطفلة يديها نحوها ،ولكن العود انطف�أ ،وتوارت
اﻟﻛﻤﺒﻴوﺘر ﻤﺎت
عالية يف ال�سماء ،وهي
م�ضت
عالية أﻋﻠﻰ
عنهاﻓﻲ اﻟﺒﻴت
أﺼواﺘﻨﺎ
فقدﺼﺎرت
ال�شجرة واللعب العديدة التي عليها� ،أما الأ�ضواء ﻟﻬذا
أﻛﺜر
اﻟﻔوﻀﻰ
تر�صعت بها قبة ال�سماء .و�سقطت
تتابعها بب�صرها .واحلق �أنه مل يكن هناك �سوى والنجوم التي َّ
وﺠﻠﺴﺎﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﺌﻠ�ﺔ أﺤﻠﻰ
�إحدى النجوم من مكانها �ساحبة خلفها �شريط ًا طويأﻤﺎ ًالﻓﻲمناﻟﺤﺎرةال�ضوء يف قلب الظلمة ال�سائدة.
فقالت الطفلة� :سيموت الآن �إن�سان.

اﺴﺘﺒدﻟﻨﺎ أﻨﺎ وأﺼدﻗﺎﺌﻲ اﻟﺠﻠوس �ﺎﻟﻘﻔز ﻋﻠﻰ اﻷرﺼﻔﺔ
ﻤن �ﻘﻔز أﻋﻠﻰ �ﺼﻴر طرزان اﻟﺤﺎرة
واﺴﺘﺒدﻟﻨﺎ اﻟﺴ�وت اﻟطو�ﻞ �ﺎﻟﻨ�ت واﻟﺤ ازز�ر
ﻤن �ﻘوﻝ ﻨ�ﺘﺔ ﺘﻀﺤك اﻟﺠﻤ�ﻊ
�ﺼﻴر ﻗﺎﺌداً ﻟﻠﻔرﻗﺔ
واﺴﺘﺒدﻟﻨﺎ اﻟ��ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻤﺒﻴوﺘر
�ﺎﻟﻐﻨﺎء ﻟﻠﺠﻤﻴز
ﻤن �ﻐﻨﻲ اﻟﻌﺘﺎ�ﺎ �ﺼوت أﺠﻤﻞ
�ﺼﻴر اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟرﺴﻤﻲ ﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺎﺘﻨﺎ اﻟﺴﻌﻴدة

كانت جدتها العجوز قالت لها ذات مرة -وهي الإن�سانة الوحيدة يف الدنيا التي كانت تعاملها بحب
وحنان وقد توفيت الآن -كانت قد قالت لها :عندما ي�سقط من ال�سماء جنم :ترتفع �إلى اهلل روح
�إن�سان.
وعادت الطفلة و�أ�شعلت عود ًا �آخر بجانب احلائط ،ف�أنار كل ما كان حولها ويف �ضوئه تراءت لها
جدتها العجوز ت�شع بالنور طيبة عاطفة حنونة ،كما كانت دائم ًا فهتفت الطفلة:
	-جدتي ،خذيني معك� ،أنا �أعلم �أنك �ستختفني حاملا ينطفئ عود الثقاب ،كما اختفت من قبل
املدف�أة احلديدية الدافئة ،واختفت البطة املحمرة ذات الرائحة ،واختفت �شجرة عيد امليالد
الكبرية.
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و�أ�سرعت الفتاة ف�أ�شعلت جميع عيدان الثقاب التي كانت يف العلبة الواحدة .كانت تريد �أن تبقى
جدتها لديها وقت ًا �أطول .ف�أعطتها عيدان الثقاب الكثرية نور ًا �أكرث .كانت ك�أنها يف و�ضح النهار.
وبدت لها جدتها �أجمل مما كانت من قبل  ...ومدت اجلدة ذراعيها فحملت الطفلة بينهما ،وطارتا
مع ًا عالي ًا عالي ًا يف ال�سماء ،حيث ال جوع ،وال برد ،وال عناء.
وطلع ال�صباح البارد على هذا الركن من ال�شارع ،فر�أى املارة طفلة موردة اخلدين على �شفتيها
ابت�سامة وقد ماتت من �شدة الربد .ماتت يف هذه الليلة الأخرية من العام .وعلب الكربيت فرغت
منها واحدة فقط.
وقال العابرون :لقد كانت امل�سكينة حتاول �أن ت�ستدفئ  ...ولكن مل يكن فيهم من عرف ما ر�أت
الطفلة وهي ت�شعل الثقاب من بعد الثقاب.
الق�صة :فرحانة و�صديق خمتلف ح ّق ًا
ّ

اﻟﺘﻤر�ن :أﺴﺄﻝ ﺠد� وﺠدﺘﻲ ﻋن ٍ
أﻏﺎن ﻗد�ﻤﺔ �ﺎﻨوا �ﻐﻨوﻨﻬﺎ،
أﺤﻔظﻬﺎ وأﻏﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤدرﺴ�ﺔ ،وﻤﻊ أﺼدﻗﺎﺌﻲ ﺤوﻝ اﻟﺒﻴت.
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الباب الثاين  /الف�صل الثاين :مهارات احلياة
رقم الن�شاط)5/3/2 (:
الأن�شطة
الزمن 90 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :التعاطف مع الآخرين
الأهداف:
التعاطف مع الآخرين.
االحتياجات وامل�صادر املطلوبة:
	-ق�صة فرحانة و�صديق خمتلف ح ّق ًا �أو �أي ق�صة ترتبط ب�أطفال ذوي احتياجات خا�صة مثل:
روكو يرفع �شارة الن�صر ،ماما حتلق،عنرت و�سمري ت�أليف� :أحمد طي� ،أو �أي ق�صة تراها منا�سبة
وحتقق الهدف.
 �-صندوق فيه ق�صا�صات من الورق مكتوب على كل ورقة مهمة مثل:	-اربط عينيك وام�ش يف القاعة.
	-اربط يديك وراء ظهرك وحاول كتابة �شيء على ال�سبورة.
	-اقفل �أذنيك وحاول متييز الأ�صوات التي ت�سمعها من اخلارج.
	-اجل�س على الأر�ض وحاول �أن تتح ّرك من مكان �إلى مكان يف الغرفة ب�أ�سرع وقت ممكن.
	�-أقالم ماركر� ،أوراق عري�ضة.
�آلية التنفيذ:
	-يختار املي�سر جمموعة متربعني من امل�شاركني بحيث ي�سحب كل م�شارك ورقة من ال�صندوق
دون �أن يخرب �أحدا ما فيها ومن ثم يطبق املطلوب يف الورقة �أمام اجلميع.
	�-س�ؤال املي�سر املتربعني عن �شعورهم �أثناء تنفيذ املطلوب.
	-قراءة �إحدى الق�ص�ص املختارة �أو عر�ضها على جهاز العر�ض.
	-تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعات ويطلب من كل جمموعة �أن تختار موقف ًا �أعجبها بالق�صة
وتعرب عنه يف موقف درامي� ،أو بالر�سم .
	-نقا�ش �أعمال املجموعات وتقدمي التغذية الراجعة.
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�إر�شادات:
	-ينوه املي�سر ب�أهمية التعاطف مع الآخرين وتقدير احتياجاتهم والتعامل معهم باحرتام
قدراتهم و�إمكانياتهم.
	-لزيادة ا�ست�شعار الأطفال باحتياجات الآخرين ميكن طرح الت�سا�ؤل الآتي :حاول �أن ت�صور
نهارك وحياتك لو كنت ال ترى .ما �أكرث �شيئ تفتقده؟
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الباب الثاين  /الف�صل الثاين :مهارات احلياة
رقم الن�شاط)6/3/2 (:
الأن�شطة
الزمن 90 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :تطوير �أن�شطة للطلبة
�أهداف الن�شاط:
�إعداد �أن�شطة تعزز مهارات احلياة.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
 ق�ص�ص متنوعة ولأعمار خمتلفة.�آلية التنفيذ:
تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعات (� 6-5أفراد يف كل جمموعة) .
يطلب املي�سر من امل�شاركني اختيار ق�صة من جمموعة يعر�ضها �أمامهم ،وقراءتها ومن ثم عمل
ن�شاط �أو �أكرث للأطفال يعمق فهمهم للق�صة ،ويعزز مهارة �أو �أكرث من مهارات احلياة ،وفق ًا
لنموذج «ورقة الن�شاط» بحيث يحدد:
	-ا�سم الن�شاط.
	�-أعمار الفئة امل�ستهدفة.
	-االزمن.
	-الأهداف
	-امل�صادر الالزمة.
	�-آلية تنفيذ الن�شاط.
	�-إر�شادات.
	-تطبق كل جمموعة الن�شاط عملي ًا مع املجموعات الأخرى.
	-تقدم املجموعات مالحظاتهم حول الن�شاط واقرتاحاتهم للتطوير.
الإر�شادات:
	-ميكن االعتماد على ق�ص�ص يعرفها امل�شاركون �أو بع�ضهم لبناء الأن�شطة عليها.
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	-ميكن ت�صوير الأن�شطة التي مت �إعدادها وتوزيعها على امل�شاركني بعد تعديلها من مالحظات
املجموعات.
	-ميكن تطبيق هذا الن�شاط مع الأهل.
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ورقة منوذج ن�شاط
ا�سم الن�شاط:
عمر الفئة امل�ستهدفة

زمن الن�شاط ) ( :دقيقة

الأهداف:

االحتياجات وامل�صادر املطلوبة:

�آلية التنفيذ:

�إر�شادات للمي�سر:

مهام الف�صل الثاين من الباب الثاين:

الن�شاطات الآتية مقرتحة التقان الف�صل الثاين من الباب الثاين على �أن تكون حمور ًا للنقا�ش
يف حلقة النقا�ش:
1.1تطبيق الأن�شطة املقرتحة (�أو بع�ضها) مع الأطفال وكتابة تقرير �أو عر�ض بوربوبنت مع
التوثيق بال�صور �أو عمل فيديو عن ذلك.
2.2كتابة �أن�شطة جديدة (اثنان على الأقل) تعزز مهارتني للحياة بحيث تكون واحدة منها
تعزز مهارة من غري التي مت التطرق �إليها يف الور�شة.
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الباب الثالث:
مهارات تفعيل القراءة ومهارات تفعيل
الكتابة اإلبداعية

ﺤرب

اﻟﺘﻤر�
وأﺨر�

ﻊ

وﻻ أر�د أن أر� وﺠﻬﻬﺎ.
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الباب الثالث
مهارات تفعيل القراءة ومهارات تفعيل الكتابة
اإلبداعية
يتكون الباب من ف�صلني هما:
	-القراءة الإبداعية وطرائق الت�شجيع عليها
	-الكتابة الإبداعية وطرائق الت�شجيع عليها
وخمرجات الباب الرئي�سة هي:
يتوقع بعد نهاية الباب �أن يكون امل�شاركون قادرين على:
	-ا�ستخدام �أن�شطة ت�شجع الأطفال على القراءة
	-تدريب الأطفال على القراءة الإبداعية
	-ت�شجبع الأطفال على الكتابة الإبداعية
	-ابتكار �أن�شطة ت�شجع على القراءة والكتابة الإبداعية

املهمات والواجبات:
ينتهي الباب مبجموعة من املهمات �أو الواجبات التي تطبق يف ميدان العمل غالب ًا ،وبعد نهاية
املهمات( الواجبات) التي نفذها امل�شاركون ،حيث
ملناق�شة
ﻏبأكرث
وﻨرأو �
ﻨﺤﺒﻬﺎلقاء �
أﺸ�ﺎءعقد
االباب يتم
تدريبات
�ﻔﻌﻠوﻫﺎ ﻤﻌﻨﺎ،
ﻓﻲ أن
رﺴﺎﺌﻞ ﻋن
ر�ن :ﻨ�ﺘب ﻟ�ﺎ�ﺎ وﻤﺎﻤﺎ
اﻟﻘ�ﺎم ﺒﻬﺎ.
م�شاركﻋن
أن ﻴﺘوﻗﻔوا
� ﻻ ﻨﺤﺒﻬﺎ ،وﻨرﻏب
وي�ستمع للتغذية الراجعة من املي�سر والزمالء ،ويت�أملها ومن ثم يعدلها
واجباته
ﻓﻲ كل
يعر�ض
يف �ضوء ذلك وي�ضعها يف ملف الإجناز(حقيبة املمار�سة املهنية).
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م�صفوفة الباب الثالث :مهارات القراءة والكتابة الإبداعية
الواجبات

امل�صادر واملرفقات
بوربوينت :مهارات القراءة وحوا�س القراءة

القراءة الإبداعية وطرائق الت�شجيع عليها
الزمن
منهجية التدريب
�أ�ساليب التقومي
جل�سة دائرية /وع�صف ذهني،
تدوين النتائج على
40د.
وت�سجيل على ال�سبورة
ال�سبورة
عر�ض بور بوينت
مناق�شة نتائج كل
جمموعة واال�ستماع �إلى
مالحظات املجموعات
حولها

جمموعات عدد()4
عمل ن�شاطات تعزز مهارات اللغة

 60د.

عر�ض بوربوينت حول م�ستويات القراءة.

مالحظة تفاعل
امل�شاركني.

40د.

عر�ض بوربوينتن�ص من ال�شيخ والبحرق�صة لي�س بعدورقة عمل :العمليات الذهنية

 ع�صف ذهني حول م�ستوياتالقراءة
 -عر�ض بور بوينت.

 -مالحظات امل�شاركني

(ع�صف ذهني ،وعمل فردي،
قراءة فردية)

60د.

حتليل العمليات الذهنية
عمل �أن�شطة

60د.

منهجية التدريب

الزمن

ق�صة �شباك ر�شا ،ق�صة
عنرت و�سمري

اال�ستماع �إلى االنطباعات

حوار ومناق�شة

20د.

ق�صة �أخي الكبري

مناق�شة �أثر الطريقة

حوار ومناق�شة

20د

حوار ومناق�شة

30د

اخلروف الراق�ص

�أ�سئلة تقوميية

جمموعات ،وعمل فردي

40د.

جمموعة من الق�ص�ص

الت�أمل ،ر�أي امل�شاركني يف الطريقة

دراما ،لعب ادوار

60د.

ق�ص�ص �أطفالعدد  4على الأقل
ورقة عمل :تطوير مهارات اللغة

الإطارة املجنونة� ،أو اية ق�صة يختارها املي�سر مناق�شة تقيمية
الواجبات

القراءة الإبداعية وطرائق الت�شجيع عليها
�أ�ساليب التقومي
امل�صادرواملرفقات

ال�صبي وال�صبية واجلدار اال�ستماع لآراء امل�شاركني
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الإطار النظري
الأن�شطة /الفاليات

الأهداف
�أن يحدد امل�شاركون مهارا ت اللغة
مهارات اللغة
العربية
�أن ي�ستنتج امل�شاركون �أهمية تنمية
هذه املهارات من خالل ا�ستخدام
�أدب الطفل

�أهمية تطوير مهارات اللغة

تعرف امل�شاركني �إلى م�ستويات
القراءة والت�سميات التي تطلق
عليها

م�ستويات القراءة

�أن يتعرف امل�شاركون مفهوم
القراءة الإبداعية والعمليات
الذهنية.

القراءة الإبداعية والعمليات
الذهنية

�أن ميار�س امل�شاركون القراءة
الإبداعية

تطبيق على القراءة الإبداعية

الأهداف

الإطار النظري
الأن�شطة /الفاليات

�أن ي�شجع الأطفال على القراءة

التقدمي من خالل ر�سومات
داخلية

�أن ي�شجع الأطفال على القراءة

من خالل القراءة املقربة للن�ص

�أن ي�شجع الأطفال على القراءة
الفم والتحليل واكت�شاف الروابط

البحث عن الرابط

�أن ي�شجع الأطفال على القراءة

الدراما

خمرجات الف�صل

الف�صل

الباب

الأول:

امل�شاركون يعرفون مهارات اللغة
امل�شاركون يدركون �أهمية تطوير هذه
مهارات
املهارات
اللغة

م�ستويات القراءة مب�سمياتهامعروفة للم�شاركني
القراءة الإبداعية والعملياتالذهنية وا�ضحة لدى امل�شاركني
 ميتلك امل�شاركون القدرة علىالقراءة االبداعية

خمرجات الف�صل

م�ستويات
القراءة
الثالث
الف�صل
الثاين

امل�شاركون قادرون على ت�شجيعالأطفال على القراءة
امل�شاركون قادرون على ا�ستعمال�أ�ساليب ت�شجع الأطفال على القراءة
امل�شاركون يعرفون �أنواع الذاكرةالتي ي�ستخدمها الأطفال
امل�شاركون ميتلكون القدرة علىا�ستخدام �أ�ساليب تنمية �أنواع الذاكرة
طرائق
ا�ستعمال �أن�شطة تعزز الفهمت�شجع
القراءة
الباب الثالث

�أن يتعرف امل�شاركون طرقة تقدمي
الكتاب من خالل الغالف

التقدمي من خالل الغالف
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هل ت�سطيعني الفري يا
جوانا
البديل

تلخي�ص النتائج

جمموعات ،حوار ومناق�شة

60د.

ق�صة يختارها املي�سر

اال�ستماع لر�أي امل�شاركني

جمموعات

40د.

جمموعة من املواد

�أ�سئلة تقوميية

فردي ،حوار ومناق�شة

40

جمموعة من املواد

اال�ستماع للآراء

جمموعات ،لعب �أدوار

80

الت�أمل يف النتائج
تقومي الأقران

عمل فردي ،جمموعات زوجية

20

الكتابة الإبداعية وطرائق للت�شجيع عليها
الواجبات

امل�صادر واملرفقات

�أ�ساليب التقومي

ن�شرة الكتابة الإبداعية

املالحظة

مقال �أ�سا�سيات الكتابة نتائج عمل
املجموعات
الإبداعية
نتائج التخيالت
ن�ص التخيل
واال�ستماع �إليها
ق�صة
ق�صة يختارها املي�سر
�صور للمواقع
ر�سومات ق�صة
قلم وورقة

منهجية العمل
ع�صف ذهني حول الإبداع ،الكتابة الإبداعية
مناق�شة ن�شرة الكتابة الإبداعية

ق�صيدة عا�شق من
فل�سطني

60

جمموعات ،حوار ومناق�شة

30

فردي

60

اال�ستماع للنهايات فردي ومن ثم جمموعات
قراءة الأحداث
فردي وجماعي
وتقييم مدى
منا�سبتها
تغذية راجعة
فردي ومن ثم جمموعات
للنتائج
اال�ستماع لق�ص�ص
فردي
اجلديدة
قراءة الن�صو�ص فردي

40

التغذية الراجعة فردي
قلم وورقة
اال�ستماع �إلى �آراء
فردي
امل�شاركني
فردي ،عمل جم�سمات ورقية
�أوراق ملونة� ،أقالم ملونة املالحظة
جممع الأمثال

الزمن

تقييم املجموعات
لبع�ض

جمموعات

40
50
50
30
40
30
40
60

اال�ستماع للنتائج فردي ثم جمموعات

60

التغذية الراجعة ردي

60
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�أن ي�شجع الأطفال على القراءة

مناق�شة كتب

ت�شجيع الطفال على القراءة والفهم
والتحليل

ف�صول الق�صة

129

�أن يتعرف امل�شاركون انواع الذاكرة
امل�ستخدمة عند الب�شر
�أن ميار�س امل�شاركون ن�شاطات على
تنمية الذاكرة
تنمية الذاكرة بانواعها
ا�ستذكار الق�صة خالل وقت
�أن ي�شجع الأطفال على القراءة
حمدد
�أنواع الذاكرة

الإطار النظري
الأهداف

الأن�شطة/الفعاليات

حتديد مفهوم الكتابة الإبداعية

الكتابة الإبداعية

حتديد م�صادر الكتابة الإبداعية

مناق�شة مقاال

ا�ستعمال اخليال يف الكتابة

التخيل

و�ضع نهايات جديدة

و�ضع نهاية لق�صة

بناء �أحداث ق�صة باالعتماد علة
بدايتها ونهايتها

بناء احداث جديدة

تنمية �سرعة البديهة
ربط الأمور ببع�ض
تنمية اخليال
بناء ق�صة
تنية الإبداع

ع�صف ذهني عن �صورة،
مدينة،موقع
كتابة ق�صة من خالل
�صور(الق�صة جمهولة)
الت�شخي�ص

حتويل احللم �إلى ق�صة

كتابة ق�صة م�صورة

الت�شجيع على الكتابة

كيف �أ�صري حكواتيا

الت�شجيع على التعبري

بائع الأحالم

اال�ستفادة من الرتاث
ابتكار ق�ص�ص جديدة

ق�صة ومثل

تنمية الطالقة لدى امل�شاركني

كتابة ال�شعر1

ممار�سة ال�شعر

كتابة ال�شعر2

خمرجات الف�صل

الف�صل

الباب

الثاين:
 مفهوم الكتابة الإبداعية وا�ضح لدىالكتابة
امل�شاركني
الإبداعية
 امل�شاركون قادرون على و�ضع �أن�شطةوطرائق الثالث
ت�شجع الكتابة الإبداعية
للت�شجيع
 امل�شاركون مدركون �أن كتابة ال�شعرعليها
حتتاج �إلى تدريب
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الباب الثالث :الف�صل الأول
تفعيل القراءة
يهدف هذا الف�صل �إلى تعريف امل�شاركني مبهارات امتالك اللغة ،و�أهمية تطويرها عن طريق
ا�ستخدام �أدب الطفل ،كما يهدف �إلى ابتكار �أ�ساليب وو�سائل ت�شجع الأطفال �إلى الرجوع �إلى
الكتاب والقراءة .كما يهدف �إلى تعريف امل�شاركني مب�ستويات القراءة ،وب�آليات ت�ساعد على القراءة
الإبداعية.
يتكون الف�صل من:
 � -إطار نظري خمت�صر عن مهارات اللغة وم�ستويات القراءة .  )15(-ن�شاطا متنوعا مبا يزيد عن (� )11ساعة تدريبية تقريب ًا ا�ستخدمت يفمنهجيتها ا�سرتاتيجيات تفعيل القراءة فكان التنقل بينها يرتاوح بني لعب الأدوار والنقا�ش
والدراما والعمل يف جمموعات� ،إ�ضافة �إلى اللعب واملتعة .ففي البداية يحددون معا مهارات
اللغة و�أهميتها وكيف ميكننا العمل عليها وتنميتها لدى الأطفال .ثم ينتقلون معا يف �أن�شطة مع
كتب الأطفال البتكار �أف�ضل الطرائق التي ميكنها �إعادة الطفل �إلى الكتاب وقراءته .ومن ثم
يذهبون �إلى ما هو �أبعد من جمرد القراءة للو�صول ب�أطفالنا للقراءة الإبداعية ،وممار�سة
جتارب حتقق هذه القراءة.
  )3(-مهمات عمل :تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق املمار�سة مع الأطفال وزيادة فر�صة التع ّلموتعميقة.
 -حلقة نقا�ش :وفيها يجتمع امل�شاركون ملناق�شة مهامهم يف الف�صل وي�ستمعون لزمالئهموللمالحظات ما يوفر لفر�صة جديدة للتعلم وتطوير العمل و�إثرائه.
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الإطار النظري

ال �أدب من غري ُق ّراء ،وال كتابة من دون قراءة ،وقارئنا هو الطفل الذي يتعر�ض مل�شتتات و�إغراءات
ال ح�صر لها ،فمن تلفاز وحا�سوب و�شبكة عنكبوتية� ،إلى �أجهزة الهواتف الذكية ،كلها ت�شده بعيدا
عن الإم�ساك بالكتاب وقراءته �أو حتى ت�صفحه.
مهمتنا ،كما نراها ،هي كيف نعيد الطفل �إلى القراءة بكل ما فيها من م�آثر ت�صقل �شخ�صية �أجيالنا
احلالية التي خطفتها التكنولوجيا بعيدا عن الكتاب ،والتي من دونها �سيكون امل�ستقبل �أكرث قتامة
مما نحن فيه.
والقراءة التي نريد لي�ست كتابا �ص ِّف ّيا مي ّله الطفل ويتهرب منه ،وال وظيفة بيتية مكروهة ،وال طريقة
للحفظ والإلقاء� ،إنها قراءة ممتعة تغذي الروح والعقل ،وتربي النفو�س والوجدان ،وت�صنع عقوال
قادرة على حل امل�شكالت ،عقوال مفكرة ال �آلية تردد عن غري علم.
من هنا كان ال بد لنا يف �أن نبحث عن القراءة التي نريد ،فن�شجع الطفل على الإبداع والنقد
والتحليل ،نريد للطفل �أن يقر�أ ،ويفهم ،ويحلل ،وينقد ال يقبل بامل�سلمات دون �إعمال للفكر.
من املعروف �أن للغة �أربع مهارات �أ�سا�سية وال يتم تعلم �أي لغة من دون اتقانها جميعا ،وهي:
1.1القراءة
2.2الكتابة
3.3اال�ستماع
4.4املحادثة (التعبري ال�شفوي)
وهذه املهارت حتتاج �إلى ممار�سة وتدريب كبريين حتى ي�ستطيع الطفل اتقانها وحتتاج �أي�ضا �إلى
تنمية احلوا�س ال�ضروورية وهي الأذن والل�سان والعني.ونعتقد �أن �أدب الطفل بكل �أنواعه واحدا من
�أهم الأدوات التي تنمي هذه املهارات لدى الأطفال ،فالأ�سلوب الق�ص�صي مهما وفعاال يف عملية
التعلم ،ملا يرافقه من ا�ستمتاع وت�شوق للمزيد من القراءة ،وملا ميكن �أن يت�ضمنه من جتارب حياتية
يتعرفها الأطفال من خالل الأدب.
لذلك ال بد من التعرف على �أنواع القراءة وم�ستوياتها وفق الغر�ض منها:
	-القراءة االنتقائية -القراءة ال�سريعة :Scanning
هناك مواقف كثرية تطلب القراءة ،لي�س للمتعة ،بل من �أجل معرفة �شيء حمدد .فامل�سافر يف
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القطار ،عليه �أن يقر�أ لوحة القطارات ،ليعرف متى ي�صل القطار ومتى يغادر ،وليعرف �أي ر�صيف
عليه �أن يقف .والذي يبحث عن رقم هاتف يف دليل الهاتف ،ال يحتاج لقراءة �أرقام الهاتف جميعها،
بل عليه �أن يبحث عن ال�شيء نف�سه ،م�ستخدما ما ي�ساعده الى الو�صول ب�سرعة الى الهدف ،مثل
ا�سم املدينة واحلرف الذي يبد�أ به ا�سم ال�شخ�ص الذي يبحث عنه ،فيجد الرقم الذي يريد .كما
�أن قراءة تعليمات على علبة طعام� ،ضرورية لتح�ضري الطعام ،وهذا ينطبق �أي�ض ًا على �أمثلة كثرية
يف حياتنا اليومية .هذا النوع من القراءة ،هو القراءة ال�سريعة للبحث عن �شيء حمدد.
	-القراءة لتكوين فكرة �سريعة عن الن�ص(Skimming) :

وهي �أي�ض ًا قراءة �سريعة من اجل �أخذ فكرة عن املعنى العام ،وهذا يتم من خالل الرتكيز على
اجلمل الرئي�سية يف الن�ص ،وهي يف العادة اجلمل الأولى يف الفقرات .وعادة ،يفيد هذا النوع من
القراءة لتحديد �إن كان القارىء يريد اال�ستمرار بالقراءة �أم �أنه �سيكتفي بالفكرة العامة للمو�ضوع.
	-القراءة للفهم ،وهي قراءة تف�صيلية تفاعلية(Thorough Reading) :

هذا النوع من القراءة ،يخدم الطلبة وي�ساعدهم على املراجعة ال�سريعة للن�ص .وهي بال�ضرورة
قراءة تفاعلية .ميكن �أن ي�ضع القارىء/ة �سطر ًا حتت اجلمل التي يعتربها الأكرث �أهمية .كما ين�صح
ب�أن يقوم القارىء/ة بالبحث عن الكلمات الأ�سا�سية يف الن�ص .ولكي تكون القراءة �أكرث تفاعلية،
ميكن �أن يت�ساءل القارىء/ة عن بع�ض النقاط التي قد تبدو غري مقنعة ،كما ميكن تلخي�ص الفقرة
بكلمة �أو جملة ت�ساعد على الفهم .ويف�ضل مراجعة �سريعة للن�ص للتحقق من �أن املالحظات التي
مت تدوينها دقيقة.
	-القراءة الإبداعية:
وهي قراءة تفاعلية تتم معها عمليات ذهنية �أرقى مثل التحليل والرتكيب والتقييم .هذا النوع
من القراءة يرتقي �أبعد من مرحلة الفهم .فالقارىء/ة يف القراءة االبداعية يقارن الأفكار مع
بع�ضها البع�ض ،يرى الت�شابه واالختالف ،لي�س فقط يف الن�ص ،بل ت�شابه الأفكار واختالفها مع
ن�صو�ص �أخرى ،ي�ساعده يف ذلك اخللفية الثقافية .كما ميكن للقارىء/ة �أن يقوم با�ستنتاجات حول
الأفكار املطروحة ،وي�شكل رمبا فر�ضيات ،وتامالت ،و�إبداعات� ..أي �أنه/ا يقوم بعملية ا�ستقراء.
وهناك عملية تقييم للن�ص� ،أي ابداء وجهة نظر ،هل عجبه/ا الن�ص ،هل تطابق مع �أفكاره/ا ،هل
يوافق على ما قاله الكاتب� ،أم يعار�ضه ،وملاذا ...الى �آخر هذه الت�سا�ؤالت� .أي �أن القارىء/ة يخرج
عن الأفكار املكتوبة ،ليعرب عن �أفكار جديدة ويطرح حلول جديدة ،م�سرت�شد ًا يف ذلك بخرباته/ا
ال�شخ�صية ور�صيده/ا املعريف والثقايف.
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	-القراءة لال�ستمتاع والتذ ّوق:
وهناك �أ�ساليب خمتلفة للقراءة ،فقراءة رواية تختلف متام ًا عن قراءة مقال �أو قراءة تقرير �أو
قراءة جدول الهبوط واالقالع للطائرة التي تنوي ال�سفر بها .وعليه ف�إن �أ�سلوب القراءة ونوعيتها
تختلف بح�سب الهدف .و�إذا ما راقبنا �أنف�سنا ندرك متام ًا الفرق بني قراءة و�أخرى ،وارتباط كيفية
القراءة بالهدف ،وكيف ي�ساعد الهدف يف حتديد �أ�سلوب القراءة.
ففي حال قر�أنا رواية �أحببناها ،ف�إننا نركز على كل كلمة فيها ،وك�أننا نريد �أن نبتلع اجلمل.
وترافقنا يف القراءة عواطف ت�شتعل وتربد بح�سب احلدث وال�شخ�صية التي نحب .ويف كثري من
الأحيان نتقم�ص ال�شخ�صية �إن �أحببناها ،ونعي�ش الأحداث بكل جوارحنا .قد ن�ضحك ،وقد نبكي.
ومن منا مل يبك عندما قر�أ رواية الب�ؤ�ساء لفيكتور هوجو� ،أو �آنا كارانينا لتول�ستوي .وال�سبب يف ذلك
�أننا ن�شعر مبتعة القراءة ،ون�ست�شعر اجلوانب االن�سانية يف الرواية.
ومن �أجل �أن تكون القراءة متعة ،على القارىء �أن ال ي�صطدم بكلمات يراها للمرة الأولى ،خا�صة
�إذا كان ال�سياق ال ي�ساعد يف تف�سري املعنى .وهذا �أي�ض ًا ما انتبه اليه خليل ال�سكاكيني حني ا�ستخدم
كلمة «م�شجب» ،والتي هي كلمة غري متداولة ،لكنه حني ا�ستخدمها يف �سياق ي�ساعد على تو�ضيح
املعنى ،يفهمه الطفل :مثل جملة علقت املعطف على «امل�شجب».
على كتّاب �أدب الطفل �أن ال يخ�شوا ا�ستخدام الكلمات اجلديدة ،لكن مهم االنتباه الى و�ضعها يف
�سياق ي�ساعد على ا�ستنتاج املعنى  .هكذا تتطور مفردات الطفل ،وهكذا ي�ستمتع الطفل يف القراءة،
دون اللجوء بني جملة و�أخرى للتوقف كي يبحث عن املعنى يف املنجد ال�صحاح ،الأمر الذي قد يفقد
القارىء متعة القراءة.
و من املهم معرفة م�ستويات القراءة مب�سمياتها املختلفة ومنها:
	-قراءة ال�سطور �أو احلريف :وهو ي�شمل معرفة املكتوب يف الن�ص.
	 -قراءة مابني ال�سطور �أو التف�سريي :.وهو ي�شمل التف�سري �أو ال�شرح �أو حتليل الن�ص� ،أو
ا�ستخال�ص نتائج �أو تف�سري �سلوك �أو حتليل �شخ�صيات.
	-قراءة ما وراء ال�سطور �أو التطبيقي :وفيه يتم تقييم املقروء �أو نقده �أو ا�ستخدامه يف حل
م�شكلة خارجية وتوظيفه يف كتابة خرب �أو ق�صة �أوعمل �إبداعي.
وهناك ت�سميات �أخرى منها:
	-احلرفية.
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	-التف�سريية.
	-الإبداعية.
	-الناقدة.
فعندما ن�س�أل :ماذا قال؟ فهذه قراء حرفية� .أما �إذا كان �س�ؤالنا ماذا ق�صد بقوله ؟ فهذه قراءة
تف�سريية .وعندما يكون ال�س�ؤال :كيف حتل م�شكلة بالرجوع �إلى ما قر�أت؟ وماذا تقرتح �أو تفعل لو
كنت مكانه ؟ ففي هذه احلالة قراءة �إبداعيه .وعندما يحدد القارئ موقفه وحكمه على املقروء
فتكون قراءة ناقدة.
مما تقدم يجب �أن نفكر يف عدة �أمور وهي:
1.1كيف ندفع �أطفالنا للقراءة ،والرجوع بهم �إلى الن�صو�ص املكتوبة؟
2.2كيف نطور م�ستوى القراءة لديهم؟ وذلك من خالل �س�ؤالنا لأنف�سنا كمن�شطني وعاملني مع
الأطفال يف هذا املجال ،ما نوع القراءة التي نريد؟
3.3كيف نطور �أن�شطة من خالل ا�ستخدام كتاب الطفل يف االرتقاء مب�ستوى القراءة عنده ،وما
�أنواع الأن�شطة التي تتنا�سب مع م�ستويات القراءة التي نريد؟
4.4كيف نختار الكتاب الذي يحقق كل هذه الغايات املن�شودة لدى الطفل؟ ،وبطريقة ال ي�شعر فيها
ب�أننا جنربه على قراءة كتاب معني.
5.5كيف نطور قدرة الأطفال على الكتابة الإبداعية؟
6.6كيف جنعل الأهل و�صناع القرار يدعمون م�سرية عمليتي تفعيل القراءة والكتابة عند الأطفال؟
7.7روز �شوملي ووليد اح�شي�ش
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الباب الثالث الف�صل الأول /تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)1/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط :مهارات اللغة
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الزمن 30:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	�-أن يحدد امل�شاركون مهارات امتالك اللغة العربية
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
بور بوينت (مهارات اللغة ،وحوا�س القراءة)
�آلية التنفيذ:
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني اجللو�س على �شكل ن�صف دائرة
	-يناق�ش املي�سر امل�شاركني يف مهارات �أي عمل مثال :هل قيادة ال�سيارة حتتاج �إلى �إتقان مهارات؟
اخلياطة ،لعبة كرة القدم ....اللغة
	-يناق�ش املي�سر امل�شاركني يف مفهوم املهارة .ما هي؟
	-ي�س�أل املي�سر :ما الغاية من تعليم الأطفال للغة العربية؟ «نقا�ش» ثم يتابع النقا�ش حتى ي�ستطيع
الطفل حتقيق هذه الغاية ما هي املهارات التي يجب �أن يتقنها؟
	-يدور نقا�ش بني امل�شاركني لتحديد مهارات اللغة
	-يدون �أحد امل�شاركني املهارات على ال�سبورة
	-يناق�ش امل�شاركون �أهمية كل مهارة وكيفية ارتباطها جميعا معا.
الإر�شادات:
	-املهارة هي :التمكن من �أداء مهمة بكيفية حمددة وبدقة متناهية ،وب�سرعة
	-الغاية من تعليم �أي لغة هي :التعبري �سواء كان �شفويا �أو كتابيا
	-مهارات اللغة ،وحوا�س القراءة.
 -مهارات اللغة هي:	-القراءة اجليدة اخلالية من الأخطاء
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	-الكتابة اجليدة اخلالية من الأخطاء
	-التحدث اجليد بطالقة
	-اال�ستماع
	-حوا�س القراءة هي:
	-القراءة ال�صامتة «بالعني».
	-اجلهرية «بالعني والل�سان».
	-قراءة اال�ستماع «بالأذن».
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الباب الثالث :الف�صل الأول /تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)2/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط� :أهمية تطوير مهارات اللغة
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الزمن 60 :دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	�-أن ي�ستنتج امل�شاركون �أهمية تنمية هذه املهارات من خالل ا�ستخدام �أدب الطفل
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-ق�ص�ص عدد ،4ورقة عمل بعنوان»�أهمية تطوير مهارات اللغة».
�آلية التنفيذ:
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى �أربع جمموعات.
	-يطلب من كل جمموعة قراءة ق�صة
	-يعطي املي�سر كل جمموعة واحدة من مهارات اللغة الأربع
يطلب من كل جمموعة ت�صميم ن�شاط على الق�صة يعزز هذه املهارة
	-ﺴﺤر�ﺔ
ﻋﺼﺎ
	-كتابة ما اتفقت عليه كل جمموعة على ورق عري�ض.

ﺤﻴن ﻫوت اﻟﻌﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻴد� ،ﺼﺎرت ﻴد� ﺤﻤراء ﻤﺜﻞ ﻋﺼﻴر اﻟﺘوت،
وﻤﻨﺘﻔﺨﺔ �ر
ﺨﺒز،املجموعات ومناق�شتها
ﻏﻴﻒعمل
عر�ض
	-
وﻀﻌت أﻤﻲ اﻟﺜﻠﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻗﺎء ،و�ﺎردة �رﺠﻞ ﺜﻠﺞ،
ﺼﺎرت ﻴد� زر
إر�شادات:
ال
ﻟﻴوﻤﻴن وأﻨﺎ أ�ﺤث ﻋن ﻟون ﻴد�،
أﻴﺘم ﻟون
ﻴد�؟تنفذ كل جمموعة الن�شاط ب�شكل عملي على امل�شاركني.
يف�ضل �أن
	-
ﻫﻞ ر

	-يرتك للمجموعة اختيار الق�صة التي تراها منا�سبة للمهارة التي تعمل عليها.

اﻟﺘﻤر�ن :ﻨ�ﺘب ﻋﻤﺎ ﺘﺸﻌر �ﻪ ﻴدﻨﺎ ﺤﻴن ﺘﻬو� ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺼﺎ ،أو ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼﺎﻓﺢ ﻴد أﺤد ﺘﺤ�ﻪ،
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺄﺨذ اﻟﻤﺼروف ﻤن ﻤﺎﻤﺎ و�ﺎ�ﺎ.
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ورقة عمل
�أهمية تطوير مهارات امتالك اللغة

كما اتفقنا هناك �أربع مهارات للغة هي:القراءة ،الكتابة ،التحدث ،اال�ستماع
اخرت مع �أفراد جمموعتك ق�صة من ق�ص�ص الأطفال واقرتح ن�شاطا تعزز من خالله
�إحدى مهارات اللغة عند الأطفال ،ثم بني �أهمية هذه املهارة يف تطوير اللغة.
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الباب الثالث :الف�صل الأول /تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)3/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط :م�ستويات القراءة
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الزمن 50:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	�-أن يتعرف امل�شاركون م�ستويات القراءة و�أنواعها
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-بور بوينت (م�ستويات القراءة) ن�شرة م�ستويات القراءة
�آلية التنفيذ:
	-يطرح املي�سر ال�س�ؤال الآتي :ما م�ستويات القراءة؟
	-يناق�ش املتدربني يف الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل
	-ي�صنف امل�ستويات بحيث تكون متدرجة
	-يفرق مع امل�شاركني بني �أنواع القراءة وم�ستوياتها.
	-يطلب من امل�شاركني قراء ن�شرة م�ستويات القراءة يف داخل جمموعات،
	-يدير املي�سر نقا�شا بني املجموعات حول القراءة.
	-يعر�ض بوربوينت عن م�ستويات القراءة.
الإر�شادات:
ي�ستعني املي�سر مبا ي�أتي يف عر�ض البور بوينت:
هناك عدة م�سميات للقراءة منها:
	-قراءة ال�سطور ،وقراءة ما بني ال�سطور ،وقراءة ما وراء ال�سطور.
	-ومنها :احلرفية ،والتف�سريية ،والإبداعية ،والقراءة الناقدة.
	-ومنها :القراءة ال�سريعة ،والقراءة لتكوين فكرة �سريعة ،والقراءة للفهم ،والقراءة الإبداعية،
والقراءة لال�ستمتاع.
	-ومنها �أي�ضا :القراءة امليكانيكية ،والقراءة الأوتوماتيكية �أو الآلية ،و القراءة التف�سريية،
والقراءة الناقدة ،والقراءة الإبداعية.
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الباب الثالث :الف�صل الأول /تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)4/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط :العمليات الذهنية املرافقة للقراءة الإبداعية
الزمن 60:دقيقة
�أهداف الن�شاط:
	�-أن ي�ستنتج امل�شاركون العمليات الذهنية للقراءة الإبدعية
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-ق�صة �أو ن�ص من ق�صة ال�شيخ والبحر»مرفق» �أو ق�صة لي�س بعد لتغريد النجار.
	�-أوراق بي�ضاء
	-ورقة عمل بعنوان» العمليا الذهنية للقراءة الإبداعية
�آلية التنفيذ:
	-يوزع املي�سر ن�ص الق�صة �أو ن�ص» ال�شيخ والبحر» على امل�شاركني ويعطيهم وقتا لقراءتها ب�شكل
فردي
	-يوزع ورقة العملبعنوان « العمليات الذهنية املرافقة للقراءة الإبداعية»على امل�شاركني للعمل
ب�شكل فردي
	-يكتب كل م�شارك العمليات الذهنية التي مر بها �أثناء قراءة الن�ص ،و�أين ،وكيف؟ يكتب الن�ص
الذي رافق العملية الذهنية.
	-ي�ستنتج امل�شاركون �أنواع العمليات الذهنية التي مير فيها القارئ من خالل طرح الأ�سئلة من
املي�سر على النحو الآتي:
	-هل تخيلت �شيئا وانت تقر�أ؟ هل ربطتك مبوقف �سبق من حياتك ال�شخ�صية �أو قراءاتك
ال�سابقة؟ هل ت�صورت نف�سك مكان ال�شخ�صية التي يف الق�صة؟ هل ت�صورت ال�شخ�صية
يف و�ضع �آخر؟ هل �أ�صدرت حكما على الق�صة ؟ هل وجدتها ممتعة؟ ؟ مل تعجبك؟ ...؟ هل
طرح الكاتب كان مقنعا؟ هل تخيلت ماذا �سيحدث لو ت�صرفت ال�شخ�صية ب�شكل مغاير؟
هل كنت تتوقع الأحداث قبل حدوثها؟ وهل غريت توقعاتك بني احلني والآخر؟ هل حاولت
اال�ستف�سار عن �شيء مما قراته؟
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	-يعر�ض املي�سر العمليات الذهنية التي مير بها القارئ �أثناء القراءة من خالل عر�ض بوربوينت
	-يناق�ش املتدربني كيف ن�ستفيد من معرفتنا للعمليات الذهنية يف تطوير قراءة الأطفال؟
الإر�شادات:
	-لي�س �شرطا ان مير القارئ يف جميع العمليات الذهنية
	-هل ميكن عمل �أن�شطة على كل عملية من العمليات الذهنية؟ �أعط �أمثلة.
	-ميكن اال�ستفادة من عنا�صر العملية الذهنية التي ترافق القراءة الإبداعية يف تطويره لعر�ض
البوربوينت وهي:
	-التخيل وي�شمل :ماذا ترى يف داخل خميلتك؟ �أي �صور ذهنية؟
	-الربط :عالم تعرفت فيها من احلياة الواقعية �أو يف قراءات �سابقة؟ هل ملأت ثغرات
م�ستعينا بتجربتك �أو مبخيلتك؟
	-التقم�ص :ما هي العالقة التي اقمتها مع ال�شخ�صيات؟ هل توحدت مع احداها او ت�صورت
نف�سك مكانها؟
	-الت�أمل :هل ت�صورت ال�شخ�صيات يف و�ضع �آخر؟ وهل تخيلت «ماذا �سيحدث لو ...؟
	-التنب�ؤ :هل توقعت ما �سيحدث تاليا ،وتاليا...؟ هل غريت توقعاتك من وقت لآخر؟
	-التقييم :هل حكمت على الق�صة �أثناء قراءتك؟ هل وجدتها م�ضحكة ،م�سلية؟ هل غريت
ر�أيك فيما بعد؟
	-النقد الأدبي :هل فكرت ما هو مو�ضوع الق�صة� ،ألى �أي نوع �أدبي تنتمي ،ماذا عن
الر�سومات ،هل الكاتب كان مقنعا؟ هل �أعجبتك؟ مل تعجبك؟ ملاذا؟
	-التو�ضيح :هل ا�ستو�ضحت �شيئا عما قر�أته؟
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ورقة عمل
العمليات الذهنية للقراءة الإبداعية
عزيزي امل�شارك/ة بعد قراءتك للن�ص/الق�صة انظر يف اجلدول واكتب ما تراه موافقا ملا مررت
فيه من جتربة �أثناء القراءة
ال�س�ؤال
هل تخيلت �شيئا �أثناء
القراء؟
هل ذكرك الن�ص بقراءة
�أخرى �سابقة ،بفيلم� ،أو
بتجربة مررت بها �أو مر بها
�صديق؟
هل ت�صورت نف�سك �إحدى
ال�شخ�صيات يف الن�ص؟
هل تخيلت ماذا �سيحدث لو
ت�صرفت ال�شخ�صية بطريقة
مغايرة؟
هل كنت تتوقع ماذا �سيحدث
تاليا وتاليا
هل وجدت الن�ص م�ضحكا،
مبكيا ،مثريا؟هل كونت ر�أيا
حول الن�ص؟
هل فكرت يف نوع الأدب الذي
ينتمي �إليه الن�ص؟
هل ا�ستف�سرت عن �أي �شيء
مما قر�أت؟

الن�ص الذي ي�شري للعملية
الذهنية

ماذا ميكن ت�سمية
هذه العملية الذهنية
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ن�ص مقرتح للن�شاط
ن�ص من ق�صة «�أ�سرار البحر الأحمر ،هرني دي مونفريد:
ال�سمت ،فبانت حتت �ضوئه القيعان املرجانية يف و�ضوح م�ضطرب.
ارتفع امل ّد تدريجيا؛ وبلغ القمر َّ
لقد حان وقت الرحيل� .أبحرنا ،م�ستخدمني املجاذيف يف البداية لكي نخرج من بني ال�صخور ،ثم
دخلنا الى املياه القامتة ذات القيعان العميقة تدفعنا ريح جنوبية لطيفة.
مع طلوع النهار ،الح عن ي�سارنا النتوء اال�صفر املميز لر�أ�س بري� .سرنا مبحاذاة ال�ساحل الدنقلي
لال�ستفادة من ن�سائم الياب�سة .و�أخري ًا هبت الرياح املو�سمية واندفع مركبنا م�سرعا نحو باب
املندب.
يف نحو ال�ساعة التا�سعة ،برزت جزيرة برمي من البحر مثل �ضفدعة �ضخمة جاثمة يف عر�ض
امل�ضيق ،ومن ورائها ظهر جبل �شيخ �سعيد ب�شكله املخروطي ك�أنه جزيرة.
ت�شطر جزيرة برمي امل�ضيق الى �شطرين� :شطر وا�سع يبلغ عر�ضه  10اميال تقريب ًا ويقع من جهة
افريقيا ،قبالة را�س �سيان .و�شطر ا�صغر ال يتعدى عر�ضه امليلني ويقع �إزاء �شيخ �سعيد ،من جهة
�شبه جزيرة العرب .متر ال�سفن الداخلة الى البحر الأحمر واخلارجة منه عرب ال�شطر الوا�سع� .أما
املمر ال�ضيق ،فال يعرب منه �سوى قوارب ال�صيد و»زوارق» تهريب التبغ .من هذا املمر امنا قررت
العبور لأبلغ �شيخ �سعيد.
قيل يل �أن هذا املمر خطر ب�سبب التيارات املائية القوية التي تتدفق فيه م ّرة يف اجتاه ،وم ّرة يف
االجتاه الآخر ،تبع ًا ل�ساعات امل ّد واجلزْ ر .مل �أكن �أعرف اجتاه التيار يف تلك اللحظة ،غري �أن قوة
الريح التي كانت تدفعنا من اخللف بدت يل كافية للتغلب على هذه امل�شكلة .ومع ذلك� ،ساورتني
الهواج�س حني تذكرت �أن باب املندب يعني بالعربية «باب الندب والبكاء».
املدخل اجلنوبي لهذا املمر عري�ض مبا فيه الكفاية .ترتفع عن ميينه جبال �شيخ �سعيد ال�شاهقة
مب�س ّالتها الربكانية منبثقة من البحر مبا�شرة دون اي �شاطئ ميكن ان يت�سع لقدم.
ت�أتي الأمواج التي تدحرجها الرياح املو�سمية من الهند لتتك�سر على هذه ال�صخور ال�سوداء ،التي
راحت تثب من حني لآخر من بني جداول الزبد ،ك�أنها خملوقات كتب عليها العذاب الأبدي .ا�شتدت
الريح ،وانت�صبت قمم الأمواج وبدت ك�أنها ت�صارع �ضد التيار الذي كان يف تلك اللحظة خارج ًا من
امل�ضيق.
فات الأوان على تغيري اجتاهنا ،فرياح بـهذه ال�ش ّدة ال ت�سمح بالقيام ب�أية مناورة.
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ادركت انني اخط�أت �إذ تركت �شراعي الكبري من�شور ًا على �صاريته الالتينية الثقيلة ومتقاطع ًا مع
حمور املركب .مل يعد ممكن ًا �إنزال �أي �شيء مع هذا البحر الغا�ضب الذي يجري يف نف�س اجتاهنا.
و�أي نق�صان يف ال�سرعة �سوف ي�ضعنا حتت رحمة هذه الأمواج املرعبة التي ترتفع عمودي ًا وتهدد
باالنق�ضا�ض علينا من اخللف.
ارت�أيت ان من الأف�ضل �أن نغامر بكل �شيء لننقذ كل �شيء .ف�إن �صمد جهاز املركب ،ها نحن جنونا.
اندفعنا و�سط ذلك اخل�ضم امل�ضطرب على م�سافة ب�ضعة قلو�س 77من �صخور ال�شاطئ التي تتحطم
عليها الأمواج .فج�أة ،هتف عبدي ،الذي كان مت�شبث ًا مبقدمة املركب ،ب�شيء مل �أفهمه ما ّد ًا ذراعه
باجتاه �سرينا.
يف تلك اللحظة ،ر�أيت البحر ينتفخ على �شكل قباب ترتفع عالي ًا ثم تهوي ،و�أمواج م�شعثة بالزبد
حتوم يف دوامات �سريعة :تلك هي الدوامات العظيمة للتيار حني ت�ص ّده الريح التي تتحول هنا �إلى
نوع من الزوابع .على بعد ن�صف قل�س ،ما بني هذا الإع�صار وال�شاطيء ،وقع ب�صري على بقعة تبدو
هادئة ،ولكن هيهات ،ف�سرعان ما تبينت اجلدائل املائية للتيارات ال�سريعة تظهر وتغور فيها مثل
ثعابني خميفة.
قررت املجازفة ،فوجهت القارب نحو هذه البقعة اخلطرة التي قد تقذف بنا فوق �أ�سنة ال�صخور.
فج�أة� ،أخذ املركب يدور على نف�سه ،ك�أنه ا�ست�سلم لقوى الأعماق اخلفية� .سارع �أحمد نحو حبل
الربط ليحول دون تعطل ال�شراع ،فرتنح املركب للحظة ق�صرية .وبينما كان هو وعبدي ي�ش ّدان
احلبل بكل قوتهما ،انقذف املركب داخل الدوامة وداهمتنا موجة عاتية من اخللف اكت�سحت معها
كل �شيء عن �سطح املركب ،جارفة معها ال�شراع الذي راح يرفرف يف مهب الريح .انطلقت �صرخة
من و�سط هذه املعمعة ،و�أب�صرت �شك ًال �أ�سود مير بني الزبد مبحاذاة املركب .كان ذلك �أحمد ،فقد
ل ّفته املوجة بني طياتها .تناولت حبال مكوما بالقرب مني وقذفت به  ،فانفرد على طوله يف خط
�سرينا ،ومل �أعد �أفكر ّ
اال بتوجيه الدفة بحيث يكون الكوثل هو املعر�ض للأمواج الرهيبة التي تهرول
وراءنا و�صارت ت�سبقنا .حمدت اهلل على ان ال�شراع الكبري قد انتزع .ا�ستطاع عبدي �أن يرفع قطعة
من قما�ش نحتفظ به عادة ل�صنع الأ�شرعة ،فكان مبثابة �شراع �أمامي كا ّلذي ي�ستخدم يف وقت
العوا�صف .بهذا ال�شراع املرجتل ا�ستطعنا توجيه املركب والتغلب على التيار املعاك�س.ومع ذلك كنا
ال نزال معر�ضني للغرق يف �أية حلظة ب�سبب املياه التي متلأ ن�صف �سفينتنا .موجة �أخرى تهبط
ألتفت �إلى اخللف ،فر�أيت �أحمد مت�شبث ًا باحلبل الذي يجرجر وراءنا.
علينا ونكون يف قاع البحر!ّ � ...
كان يقب�ض عليه مب�شقة كبرية� .سحبناه �إلى ظهر املركب مثلما ُت�سحب �سمكة علقت ب�سنارة .وبدون
77

القل�س=  200مرت تقريب ًا(.املرتجم).
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حتى ان يلتقط انفا�سه ،تناول دلو ًا و�شرع على الفور بنزح املياه من املركب.
بعد قليل اجتزنا منطقة اخلطر� ،أي اجلبهة التي يتالطم فيها التيار والأمواج والرياح مع ًا .عاد
البحر �إلى حالته االعتياديه .وجنونا...
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الباب الثالث/الف�صل الأول :تفعيل القراءة
الأن�شطة ,رقم الن�شاط)5:1:3(:
ا�سم الن�شاط :تطبيق على القراءة الإبداعية

الزمن 60:دقيقة

الأهداف:
	�-أن يطبق امل�شاركون ن�شاطا على القراءة الإبداعية
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة الإطارة املجنونة� ،أو �أي ق�صة يختارها املي�سر
�إدارة الن�شاط:
فردي وجماعي ،ودراما...
�آلية التنفيذ:
	-يرحب املي�سر بامل�شاركني وي�س�أل عن احلال وي�ستمع ملن يود امل�شاركة
	-ينفذ املي�سر لعبة حركية مع امل�شاركني
	-يقر�أ املي�سر ق�صة الإطارة املجنونة ،ويطلب منهم اال�ستماع �إليها� .أو الق�صة التي اختارها
	-يف�ضل �أن يكون مع املي�سرعددا من الن�سخ بني �أيدي امل�شاركني ويقر�ؤونها ب�شكل فردي يف جو
من الهدوء (ميكنه ت�صوير الن�ص بعدد امل�شاركني)
	-يق�سم امل�شاركني �إلى جمموعات
	-يطلب من كل جمموعة اقرتاح ن�شاط ميكن تطبيقه مع الأطفال ي�ساعد على ا�ستتعمال العمليات
الذهنية عند الأطفال
	-يطلب من امل�شاركني تعزيز الن�شاط باختيار �أ�سئلة على الن�ص مثال:
	«-لو مررت بتجربة قريبة من ذلك؟ لو كنت �أنت مكان الطفل ماذا �ستفعل؟ مكان الأب؟» .
الإر�شادات:
	-ي�ستطيع املي�سر عن طريق الأ�سئلة دفع امل�شاركني �إلى املرور بالعمليات الذهنية.
	-الإطارة املجنونة �إعداد �سامح عبو�شي عن كتاب البئر الأولى جربا ابراهيم جربا ،النا�شر
م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
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الباب الثالث /الف�صل الأول :تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)6/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط :تقدمي الكتاب(الغالف)
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الزمن 20:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-التعرف �إلى �إحدى طرائق تقدمي الكتاب للأطفال.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
غالف ق�صة (�شباك ر�شا ،عبلة الطوبا�سي) �أو (عنرت و�سمري� ،أحمد طي) �أو �أي ق�صة يختارها
املي�سر
�آلية التنفيذ:
	-يعر�ض املدرب «غالف ق�صة �شباك ر�شا» ويغطي ا�سم الكتاب ،وي�س�أل �أ�سئلة حول �صورة
الغالف مثل:
	-ماذا ترى يف ال�صورة؟
	-ملاذا يجل�س /جتل�س على ال�شباك؟
	-ماذا تتوقع �أن تفعل الأم /الأب عند ر�ؤيتها على ال�شباك؟
	-ماذا يفعل الولد �أو البنت يف ال�صورة ؟
	-ماذا ميكن �أن يكون مو�ضوع الكتاب؟
	-توقع عنواناللق�صة ؟
	-يدون املي�سر العناوين املقرتحة على ال�سبورة
	-هل �أنتم مت�شوقون ملعرفة الق�صة؟
	-ثم يعطي املدرب معلومات خمت�صرة عن:
	-نوع الكتاب (كتاب م�صور ،حكاية �شعبية ،رواية ،مغامرات .)..
	-ال�شخ�صيات (ال�شخ�صيات الرئي�سية� ،أعمارهم ،وعائالتهم ،وعملهم).
	-املكان والزمان.
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	-احلبكة ،يك�شف فقط خطوطا عامة حول بداية الق�صة.
	-ال�سارد يخرب القارئ عن وجهة النظر.
	-ي�س�أل املدرب امل�شاركني عن �أثر تقدمي الكتاب بهذه الطريقة عليهم.
االر�شادات:
	-املعلومات املخت�صرة عن الكتاب كالنوع وال�شخ�صيات  ...تتكرر بعد كل طريقة عر�ض.
	-ال تو جد طريقة مثلى لتقدمي الكتاب و�إمنا الذي يف�ضل طريقة عن �أخرى نوع الكتاب ونوعية
الأطفال املقدم لهم.
	-كل مي�سر للأطفال يختار غالف الكتاب الذي يريد ت�شجيع الأطفال لقراءته

تفعيل أدب األطفال :الباب الثالث

الباب الثالث :الف�صل الأول /تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)7/1/3( :
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط :تقدمي الكتاب «�صور»
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الزمن 20 :دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-التعرف �إلى �إحدى طرائق تقدمي الكتاب للأطفال
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
�شفافية ل�صورتني من ر�سومات من كتاب �أخي الكبري» �أولف �ستارك»�أو �أي كتاب يختاره املي�سر
�آلية التنفيذ:
	-يغطي املي�سر عنوان الكتاب
	-يعر�ض املي�سر �صورة الر�سم الأول ويف�ضل �أن يكون موحيا لفكرة ما تختمر يف ر�ؤو�س الأطفال،
ثم ي�س�أل عن توقعاتهم ،ومن يف ال�صورة ؟ وماذا يدور من حديث بني الأ�شخا�ص؟
	-يعر�ض املي�سر �صورة الر�سم الثاين ثم ي�ش�أل هل تتوافق مع ما ف ّكرمت به؟ هل جرى تغيري عما
ظننتموه؟ ما الذي ح�صل بر�أيكم... ،
	-يطرح الأطفال كثريا من الأفكار ،وعلى املدرب ت�شجيع كل ر�أي وطرح �أ�سئلة تثري احلرية.
	-يطلب منهم و�ضع عنوان للق�صة
 -يعطي املي�سر معلومات خمت�صرة عن:	-نوع الكتاب (كتاب م�صور ،حكاية �شعبية ،رواية ،مغامرات .)..
	-ال�شخ�صيات (ال�شخ�صيات الرئي�سية� ،أعمارهم ،وعائالتهم ،وعملهم).
	-املكان والزمان.
	-احلبكة ،يك�شف فقط خطوطا عامة حول بداية الق�صة.
	-ال�سارد يخرب القارئ عن وجهة النظر.
	-ي�س�أل املدرب امل�شاركني عن �أثر تقدمي الكتاب بهذه الطريقة عليهم.
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االر�شادات:
	�-أي كتاب مقرتح هو منوذج لي�س بال�ضرورة املوجود هنا كمثال
	-املعلومات املخت�صرة عن الكتاب كالنوع وال�شخ�صيات  ...تتكرر بعد كل طريقة عر�ض.
	-ال تو جد طريقة مثلى لتقدمي الكتاب و�إمنا الذي يف�ضل طريقة عن �أخرى نوع الكتاب ونوعية
الأطفال املقدم لهم.
	-كل مي�سر للأطفال يختار ر�سومات من الكتاب الذي يرغب يف تقدميه
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الباب الثالث :الف�صل الأول  :تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)8/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط :تقدمي الكتاب (تقريب الن�ص)
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الزمن 30 :دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-التعرف �إلى �إحدى طرائق تقدمي كتاب الأطفال.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
�شفافية لن�ص من ق�صة (مثال :ق�صة ال�صبي وال�صبية واجلدار)
�آلية التنفيذ:
	-يعر�ض املي�سر الن�ص جملة جملة وفقرة تثري الت�سا�ؤالت:
	-ملاذا اختب�أ �أدهم يف ال�شاحنة؟ من مطرود؟ (توقعات)....
	-ملاذا يحتاج ال�سائق �إلى ت�صريح للدخول عند بوابة اجلدار؟
	-ماذا يعني هذا اجلدار؟ هل يحيط ب�شيء؟
	-ماذا تتوقع حدوثه بعد �أن عط�س �أدهم؟ هل قب�ض عليه؟
	-ماذا تتوقع �أن يكون م�ضمون الق�صة؟
	-ي�ستمر املي�سر يف طرح ت�سا�ؤالت ،ثم يك�شف عن الإجابة يف الن�ص الذي يليه �إلى �أن يبقى
ال�س�ؤال الأخري من دون �إجابة ،و�إلى من يريد �أن يعرف م�صري �أدهم ومطرود عليه �أن يقر�أ
الق�صة.
 -يعطي املي�سر معلومات خمت�صرة عن الق�صة:	-نوع الكتاب (كتاب م�صور ،حكاية �شعبية ،رواية ،مغامرات .)..
	-ال�شخ�صيات (ال�شخ�صيات الرئي�سة� ،أعمارهم ،وعائالتهم ،وعملهم).
	-املكان والزمان.
	-احلبكة ،يك�شف فقط خطوطا عامة حول بداية الق�صة.
	-ال�سارد يخرب القارئ عن وجهة النظر.
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	-ي�س�أل املدرب امل�شاركني عن �أثر تقدمي الكتاب بهذه الطريقة عليهم.
االر�شادات:
	-الن�ص من ق�صة ال�صبي وال�صبية واجلدار» �أولف �ستارك»
	-املعلومات املخت�صرة عن الكتاب كالنوع وال�شخ�صيات  ....تتكرر بعد كل طريقة عر�ض
	-ال توجد طريقة مثلى لتقدمي الكتاب و�إمنا الذي يف�ضل طريقة عن �أخرى نوع الكتاب ونوعية
الأطفال املقدم لهم.
	-كل مي�سر للأطفال يختار ن�صا مثريا يتبعه ت�سا�ؤالت من الكتاب الذي يرغب يف تقدميه
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ن�ص مقرتح لن�شاط تقدمي كتاب
هي �شاحنة قدمية .تتوقف ،فقد اعرت�ض �أدهم الطريق بغ�صن �ألقت به الريح ،ووجب على ال�سائق
�أن يزيحه .ذلك الأمر يعطي �أدهم الوقت الكايف كي يرمي بنف�سه �إلى ظهر ال�شاحنة قبل �أن تعود
�إلى امل�سري.
ظهر ال�شاحنة حممل بالقرنبيط املغطى كيفما اتفق بقما�ش م�شمع ،وما �أن يكاد �أدهم يزحف حتته
حتى ي�أتي �شيئ ما م�سرعا ويهبط بخبطة ناعمة �إلى جانبه.
�إنه مطرود!
	-ال ،يقول �أدهم  .مل �أ�سمح لك مبرافقتي
ولكن مطرودا ال يرد �سوى بلعق �أدهم وحتريك ذيله.
	-يجب �أن تلزم ال�صمت متاما الآن ،يقول �أدهم.
ثم ي�ضع يده على �أنف مطرود ،حتى يفهم ،اختب�أ خلف ر�ؤو�س القرنبيط حتت القما�ش امل�شمع.
فرملت ال�شاحنة و�أ�صبحوا الآن عند بوابة معرب اجلدار ،وهناك يتوجب على ال�سائق �إبراز �أوراق
الت�صريح لأحد احلرا�س.
	-ماذا لديك هنا؟ يقول احلار�س
	-املعتاد ،يجيب ال�سائق
كان ي�سلك الطريق نف�سه كل يوم ،وي�س�أله احلار�س نف�سه نف�س ال�س�ؤال.
يت�صفح احلار�س الأوراق ،يخلع قبعته ،ي�ضعها على ظهر ال�شاحنة ،ويجفف جبهته .نعم نعم يقول
له.
وعندها متاما يعط�س �أدهم
	-من هناك؟ ي�صرخ احلار�س
ثم ي�سود �صمت مطبق
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الباب الثالث الف�صل الأول :تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)9:1:3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط :تقدمي الكتاب(البحث عن الرابط)

الزمن 40:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
1.1التعرف �إلى �إحدى طرائق تقدمي كتاب الأطفال.
�2.2أن يحلل امل�شاركون الق�صة
�3.3أن ميار�س امل�شاركون مهارة حل امل�شكالت
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة اخلروف الراق�ص( ،فاطمة �شرف الدين ومايا جمدالالين ،دار ال�ساقي) .مواقف فيها
م�شاكل منوعة حتتاج �إلى حلول
�آلية التنفيذ:
	-ينفذ املي�سر لعبة حركية مع الطالب.
	-يوزع املي�سرالأطفال �إلى  4جمموعات ويوزع عليهم الأوراق التي حتمل املواقف التي حتتاج
لتفكري وحل.
	-يطلب املي�سر من املجموعات قراءة املواقف ومناق�شتها.
	-يتجول املي�سر بني الأطفال ويقدم امل�ساعدة ملن يحتاجها ويذكر بقرب انتهاء الوقت.
	-يطلب املي�سر من كل جمموعة ب�أن تعر�ض الطريقة التي تو�صلت لها من خالل النقا�ش حلل
امل�شكلة
	-يطلب املي�سر من املجموعات تقدمي فكرة �أو ن�صيحة �أو حل بديل مل�شاكل املجموعات الأخرى
(اختياري)
	-يعر�ض املي�سر �صورة الغالف على الأطفال ويطلب منهم ب�أن يتوقعوا ا�سم الق�صة
	-يف�صح املي�سرللأطفال عن ا�سم الق�صة ثم يقول� :سوف �أقر�أ الق�صة ومن بعد قراءتها �أريد
من املجموعات البحث عن الرابط بني الق�صة والن�شاط الذي قمتم به داخل املجموعة.
	-يبد�أ بقراءتها ب�صوت وا�ضح وم�سموع مع مراعاة طبقات ال�صوت
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	 -يطلب املي�سر من الأطفال حماولة تف�سري العالقة بني الن�شاط االفتتاحي بالق�صة وي�سجل
الكلمات �أو العبارات التي يحكيها الأطفال على اللوح الأبي�ض
	-يلخ�ص املي�سر مع الأطفال ما جاء يف الق�صة ويربط الن�شاط االفتتاحي بها
	-يطلب املي�سرمن الأطفال التفكري يف مواقف م�شابهه ح�صلت معهم
	-يفتح املي�سر املجال للأطفال لال�ستف�سار �أو التعليق.
الإر�شادات:
	-يجب �أن تكون املواقف لها ارتباط مبا�شر �أو غري مبا�شر مبو�ضوع الق�صة
	-ي�صلح هذا الن�شاط يف باب املهارات احلياتية
�أمثلة للمواقف:
�1.1سمري يع�ض �شقيقته با�ستمرار ولكن الأم ال تبدي �أي ردة فعل
2.2عزيزة ذكية مميزة ،و�أنهت ال�سنة بنجاح باهر ،لكن عندما قرر مدير املدر�سة تكرميها يف
احلفل النهائي خافت من �ضحك احل�ضور والزمالء كالعادة منها ب�سبب �سمنتها فماذا
�ستفعل؟؟ ؟ كيف ت�ساعدها يف التغلب على امل�شكلة؟
3.3عدنان ر�أى �أ�صدقاءه يدخنون مادة غريبة ذات رائحة كريهة ،وعندما �س�أل عن املو�ضوع طلبوا
منه م�شاركتهم التدخني ،وهددوه بالتخلي عنه ونبذه يف حال مل يجرب.
4.4عمر ي�ضرب اطفال احلي اال�صغر منه وي�ؤذيهم كيف ميكن لهم �أن يتعاونوا حلل هذه امل�شكلة؟
	«-ق�صة اخلروف الراق�ص ي�ستطيع فيها اخلروف» رفيق» من حل م�شكلة عزوف النا�س عن
�شراء اخلرفان من مزرعة �صاحبه �أبي ندمي بطريقة �إبداعية ،وذلك بالرق�ص».
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الباب الثالث :الف�صل الأول :تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)10:1:3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط :تقدمي الكتاب(الدراما)

الزمن60:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-التعرف �إلى �إحدى طرائق ت�شجيع الأطفال على القراءة.
	-التعرف �إلى �آليات لفهم �أعمق.
االحتياجات وامل�صار الالزمة:
عدد من الق�ص�ص بح�سب عدد املجموعات
�آلية التنفيذ:
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى �أربع �أو خم�س جمموعات ح�سب العدد بحيث ال تتجاوز �أي جمموعة
� 6أفراد
	-تختار كل جمموعة ق�صة من الق�ص�ص املتوافرة
	-يعطيهم املي�سر فر�صة لقراءتها مراعيا حجم الق�صة
	-يطلب من كل جمموعة �أن ت�ؤدي عمال دراميا عن الق�صة بحيث تتوقف عند موقف مثري
(عقدة �أو حبكة الق�صة) تدفع الآخرين لقراءة الق�صة
	-بعد ت�أدية العرو�ض يتم الأخذ بالطريقة الأكرث منا�سبة والتي تخلق دوافع للقراءة.
	-تقدم كل جمموعة معلومات خمت�صرة عن كتابها ودار الن�شر وم�ؤلفه وقليال عن م�ضمونه
	-ي�س�أل املي�سر امل�شاركني عن �أثر تقدمي الكتاب بهذه الطريقة عليهم.
االر�شادات:
	-املعلومات املخت�صرة عن الكتاب كالنوع وال�شخ�صيات  ...تتكرر بعد كل طريقة عر�ض.
	-ال توجد طريقة مثلى لتقدمي الكتاب و�إمنا الذي يف�ضل طريقة عن �أخرى هو نوع الكتاب ونوعية
الأطفال املقدم لهم.
	-كل مي�سر للأطفال يختار الكتب التي يراها ممتعة ومنا�سبة وميكن عمل مواقف درامية منها.
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	-ميكن للمي�سر ا�ستخدام طريقة �أخرى يف الدراما لتعميق الفهم لل�شخ�صيات وللأدوار بعد
قراءة الق�صة ومناق�شتها يحدد مواقف من الق�صة بعدد املجموعات التي يرغب بعملها،
ويطلب منهم عمل درامي لكل موقف بحيث ال يعتمد على احلفظ ،و�إمنا ارجتاليا بعد حتليل
ال�شخ�صيات يف املوقف.
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الباب الثالث :الف�صل الثالث :تفعيل القراءة
الأن�شطة رقم الن�شاط)11:1:3(:
ا�سم الن�شاط :مناق�شة كتب

الزمن60:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-تع ّرف امل�شاركني على طريقة مناق�شة الكتب مع الأطفال
	-تع ّرف امل�شاركني �أنواع الأ�سئلة التي ترثي النقا�ش
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	 )5(-ن�سخ من ق�صة هل ت�ستطيعني ال�صفري يا جوانا� ،أو ( )5ن�سخ من ق�صة البديل �أو �أي ق�صة
يختارها املدرب ويرى �أنها تثري نقا�شا جيدا.
�آلية التنفيذ:
	-يعطي املي�سر كل جمموعة ق�صة
	-يختاروا واحدا من بينهم ليقر�أ الق�صة لهم.
	-لي�س �شرطا البقاء يف نف�س املكان ميكن لكل جمموعة �أن جتل�س يف مكان خا�ص بها.
	-يطلب منهم و�ضع مالحظات للنقا�ش.
ﻤﺎذا ﻴر� اﻟﻘﻠب
دائرة.
	-بعد االنتهاء من القراءة يعود اجلميع �إلى القاعة ويجل�سون ن�صف

"ﻟم أﻋد أر� ﺸﻴﺌﺎً �ﺎ أﺒﻲ" ،ﻗﺎﻝ أﺤﻤد

ال�شخو�ص؟ وكيف
مرت
التي
بها�ﺘوﻨﺔ روﻤ�ﺔ
ﺘﺤت ز
ﻨﺠﻠس
�ﻨﺎ
	-يدير املي�سر النقا�ش ب�أ�سئلة عن :ال�شخو�ص� ،أنواعها ،التجربة ّ
"ﻋﻤرﻫﺎ أﻟﻒ ﻋﺎم" ،ﻗﺎﻝ ﻋن اﻟﺸﺠرة
عنراة".لإطار و�أهميته هل
الن�ص �.ﻋﺸ
ميكن التعرف على �صفاتهم؟ اال�ست�شهاد ب�أماكن الأدلة من "وأﻨﺎ ﻋﻤر
ﺤدﺜﺘﻪ ﻋن اﻟﻐﻴوم اﻟﺘﻲ ﺘﺤّﻠق ﻓوﻗﻨﺎ
ّ
ﺒ�ﺎﻀﻬﺎآراء وتقبلها..عن ال�سارد
وت�ضارب ال
هو خلفية �أم متمم؟ وكذلك ال�س�ؤال عن العربة ومناق�شتها
وﻋن
وﻋن ذ�ر�ﺎﺘﻨﺎ ﻤﻊ اﻟﻀﻔﺎدع اﻟﺘﻲ
ووجهات النظر ،والأ�سلوب..
اﺼطدﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء اﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺤدﺜﺘﻪ ﻋن ﻴوﻤﻪ اﻷوﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤ�ﺎة:

ٍ
أعمق؟
القراء
"�ﻨتُأو �
	-ي�س�أل املدرب هل هذه الطريقة ت�شجع الطفل على قراءة الق�صةّ َ�
لفهم �ﻗطﺔ"
وﻋﻴﻨﻲ
إعادةﺒوﺠﻪ
ﺼﻐﻴ اًر،
ﻤﻼك َ
وﺤدﺜﺘﻪ ﻋن ﺨوﻓﻲ ﻋﻠ�ﻪ
ُ
وأﻨﻨﻲ ،ﻤﺜﻠﻪ ،أﺤب اﻟﺴﻤﺎء
وأﻨﻨﻲ ﻋﻴﻨﺎﻩ إﻟﻰ ﻋﻴدﻩ اﻷﻟﻒ.

	 -يناق�ش املي�سر امل�شاركني بهذا ال�س�ؤال :لو كنت �أنت م�ؤلف الق�صة ما الذي ميكن �أن تغريه
فيها؟
	-ي�س�أل املدرب امل�شاركني عن �أثر نقا�ش الكتاب بهذه الطريقة عليهم.
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االر�شادات:
	-يف�ضل �أن ي�ستخدم املي�سر �أ�سئلة متنوعة مثال:
	�-أ�سئلة الربط نحو :لو كنت �أنت مكان ال�شخ�صية ...كيف كنت �ستت�صرف؟ لو كنت مكان
الكاتب ما الذي تغريه؟ هل قر�أت ق�صة م�شابهة؟ ما وجه ال�شبه بينهما؟ هل ذكرتك هذه
الق�صة بتجربة �شخ�صية �أو يف داخل جمتمعك؟ ارو ذلك.
	�-أ�سئلة املحاججة» الأ�سئلة التي تثري نقا�شا وجداال وتبحث يف حتليل الأ�سباب» نحو :ملاذا
ت�صرفت ال�شخ�صية بهذا الأ�سلوب؟ ملاذا �أ�صر بريا على تعلم ال�صفري؟
	�-أ�سئلة اخلال�صة وهي الأ�سئلة التي ت�شري �إلى ا�ستخال�ص م�ضمون الق�صة
	�-أ�سئلة التقومي وهي الأ�سئلة التي يبدي امل�شارك ر�أيه يف الق�صة؟ �أعجبته �أو مل تعجبه
وملاذا؟

اﻟﺘﻤر�ن :أﻏﻤض ﻋﻴﻨﻲ
وأطﻠب ﻤن �ﺎ�ﺎ وﻤﺎﻤﺎ أن ﻴﺨﺒراﻨﻲ
�ﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﻲ إﻟﻴﻬﻤﺎ.
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الباب الثالث :الف�صل الأول :تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)12/1/3( :
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط( :ف�صول الق�صة)

الزمن40:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	�-أن يق�سم امل�شارك الق�صة �إلى ف�صول
	�-أن يروي امل�شاركون الق�صة �شفويا
االحتياجات وامل�صادر املطلوبة:
�أكرث من ن�سخة لق�صة يختارها املي�سر متو�سطة الطول
�آلية التنفيذ:
	-يختار املي�سر ق�صة ممتعة وي�سردها على امل�شاركني �أو يختار �أحد/ى امل�شاركني/ات لل�سرد
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى جمموعات
	-يعطي كل جمموعة ن�سخة من الق�صة
	-يطلب من كل جمموعة تق�سيم الق�صة �إلى ف�صول ،وو�ضع عناوين للف�صول
	-تعر�ض املجموعات عملها ويتم االتفاق بني املجموعات كلها بعد النقا�ش �إلى �أ�سماء الف�صول
املتفق عليها
	-يطلب من بع�ض امل�شاركني رواية ف�صل من ف�صول الق�صة ،حتى يتم �سردها �أكرث من مرة
االر�شادات:
	-يختار املي�سر ق�صة ميكن تق�سيمها �إلى ف�صول
	-يف�ضل �أن ال يزيد عدد الف�صول عن ثمانية ويف�ضل �أن تكون �أقل

تفعيل أدب األطفال :الباب الثالث

الباب الثالث الف�صل الأول  :تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)13/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط� :أنواع الذاكرة
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الزمن 40:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	�-أن يتعرف امل�شاركون �أنواع الذاكرة
	�-أن يتعرف امل�شاركون �آليات تطوير الذاكرة با�ستخدام الق�صة.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
جمموعة من املواد يف داخل �صندوق ال يقل عددهاعن15مثل قلم ،مق�ص ،طب�شور.....
�آلية التنفيذ:
	-يطلب منهم عدم الإم�ساك ب�أي �شيء والنظر �إليه برتكيز وي�شرح لهم الن�شاط ب�أنه �سرييهم كل
ما يف ال�صندوق ثم �سيخفيه بعد ذلك ،وعليهم تذكر جميع ما �أراهم �إياه
	-بعد �أن �أطلعهم على كل ما يف ال�صندوق يعيده �إليه
	-يطلب منهم �إخراج قلم وورقة وكتابة ما ر�أوا
	-يقر�أ بع�ضهم عدد الأ�شياء التي تذكرها ثم ي�س�أل بعد ذلك:
	-كيف ن�ستذكر الأ�شياء ،الق�صة؟ يعطيهم فر�صة ليعرب كل واحد عن الطريقة التي ي�ستذكر بها
	-يدون املي�سر كل ما ذكره امل�شاركون.
	-يق�سم املي�سر ال�سبورة �إلى �أربعة جداول ،وي�ضع عنوانا لكل جدول على النحو الآتي :الذاكرة
احلركية ،اجل�سدية ،الذاكرة اللم�سية ،الذاكرة الب�صرية ،الذاكرة النطقية «الكلمة».
	-يطلب من امل�شاركني و�ضع الطرائق التي دونوها للتذكر �ضمن هذا اجلدول (توزيعها على
اجلدول)
	-يناق�ش املي�سر امل�شاركني يف �أن الأطفال يتذكرون بطرائق خمتلفة.
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االر�شادات:
	-الزمن للن�شاط قد يطول ح�سب ر�ؤية املي�سر �إذا ترك لكل م�شارك ذكر الطريقة التي ي�ستذكر
بها.
	-هذا الن�شاط مقدمة لعمل �أن�شطة على كل نوع من �أنواع الذاكرة.
	-ميكن �أن تكون جميع الأ�شياء واردة يف �إحدى الق�ص�ص

تفعيل أدب األطفال :الباب الثالث

الباب الثالث الف�صل الأول :تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)14/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط( :تنمية الذاكرة)
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الزمن 80:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	�-أن يتعرف امل�شاركون �آليات تطوير الذاكرة با�ستخدام الق�صة.
االحتياجات وامل�صادر املطلوبة:
الق�صة التي ا�ستخدموها يف التق�سيم للف�صول ،كرتون ملون� ،أقالم ملونة ،كرات كلكل ،قطعة
حبل�،أ�سالك ،عيون بال�ستيكية ،عيدان ،ال�صق دبابي�س طبعة ،مق�صات،ال�صق ..و�أية مواد يحتاجها
امل�شاركون ت�ساعد على عمل جم�سمات
�آلية التنفيذ:
	-يذكر املي�سر امل�شاركني بالق�صة التي وزعوها �إلى ف�صول
	-يوزعهم �إلى �أربع جمموعات� ،أو ثماين ح�سب عدد امل�شاركني
	-يعطي املجموعة الأولى الأدوات احلبل ،والأدوات الأخرى ويعطيهم عناوين ف�صول الق�صة التي
اتفقوا عليها يف ن�شاطات �سابقة ،ويطلب منهم جت�سيد الف�صول يف دمى لكل ف�صل ،ويربطونها
باحلبل الذي �سن�سميه احلبل ال�سردي.
	-املجموعة الثانية يطلب منهم جت�سيد امل�شاهد ب�أج�سادهم ب�شكل متتايل من دون كالم ،لي�س
متثيال متحركا بل لقطات جامدة (جتميد كل م�شهد) يف لوحات متتالية للف�صول
	-املجموعة الثالثة يعطى كل فرد فيها الفر�صة لر�سم جزء من الف�صل بر�سومات وي�ضعون
م�شاعرهم بلون خمتلف حتت كل م�شهد
	-املجموعة الرابعة :يحدد �أفراد املجموعة كلمات مفتاحية لكل ف�صل ،ثم ي�ضعون الكلمة يف
دائرة تتدلى منها خيوط ك�إ�شعاع ال�شم�س ،وبلون �آخر ي�ضع كلمات تعرب عن م�شاعرهم بكلمات
مفتاحية للكلمة يف داخل الدائرة (دوائر ال�شعور)
	-ثم تعر�ض املجموعات ن�شاطاتها ويروي �أفراد املجموعة الق�صة بالتتابع ح�سب عدد �أفراد
املجموعة با�ستخدام الأدوات التي عملهوا عليها
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االر�شادات:
	-الزمن للن�شاط قد يطول ح�سب ر�ؤية املي�سر .
	-يف�ضل تق�سيم هذا الن�شاط �إلى �أربعة �أن�شطة �إذا �سمح الوقت للمي�سر بذلك حتى مير جميع
امل�شاركني بالتجارب الأربعة.

تفعيل أدب األطفال :الباب الثالث

الباب الثالث الف�صل الأول :تفعيل القراءة
رقم الن�شاط)15/1/3(:
الأن�شطة
ا�سم الن�شاط( :ا�ستذكار الق�صة خالل وقت حمدد)
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الزمن20:دقيقة

�أهداف الن�شاط:
	-تنمية الذاكرة عند الأطفال
االحتياجات وامل�صادر املطلوبة:
الق�صة التي ق�سموها �إلى ف�صول
�آلية التنفيذ:
	-يذكر املي�سر امل�شاركني بالق�صة التي وزعوها �إلى ف�صول.
	-يق�سم امل�شاركني �إلى جمموعات زوجية ،الأول يروي الق�صة يف ثالث دقائق والذي يقابله
يرويها يف دقيقة ون�صف وهكذا يتبادالن الأدوار لروايتها يف �أقل وقت ممكن.
	-يعيد املي�سر امل�شاركني �إلى جل�سة ن�صف دائرية ثم ي�س�أل من يروي الق�صة يف دقيقة؟ ن�صف
دقيقة؟ ربع دقيقة....
	-ي�س�أل املي�سر امل�شاركني عن �أثر هذه الطريقة عليهم؟ وما الفائدة واملهارة املكت�سبة؟.
الإر�شادات:
	-ال�سرد يجب �أن ال يخل بامل�ضمون مهما كان الزمن املعطى.
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مهام الف�صل الأول من الباب الثالث:
الن�شاطات الآتية مقرتحة التقان الف�صل من الباب الثالث على �أن تكون حمور ًا للنقا�ش يف حلقة
النقا�ش:
1.تنفيذ ن�شاطني على الأقل من ن�شاطات تفعيل القراءة مع الأطفال وكتابة تقرير عن ذلك
مع التوثيق يف �صور �أو فيديو؟
2.رواية ق�صة للإطفال وت�شجيعهم على تق�سيمها �إلى ف�صول لدعم الذاكرة يف رواية الق�صة
مع توثيق ذلك؟

تفعيل أدب األطفال :الباب الثالث
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الباب الثالث :الف�صل الثاين
التعبري من خالل الكتابة الإبداعية وطرائق الت�شجيع عليها
يهدف هذا الف�صل �إلى تعريف امل�شاركني ب�أهمية العمل على تنمية قدرة الأطفال على التعبري من
خالل الكتابة الإبداعية ،و�أهمية تطويرها عن طريق ا�ستخدام �أدب الطفل ،كما يهدف �إلى ابتكار
�أ�ساليب وو�سائل ت�شجع الأطفال ممار�سة الكتابة ،وحماولة التجريب.
يتكون الف�صل من:
	�-إطار نظري خمت�صر عن الكتابة الإبداعية وطرائق الت�شجيع على ممار�ستها.
  )15(-ن�شاطا متنوعا وملدة (� )11ساعة تدريبية تقريب ًا ا�ستخدمت يف منهجيتهاا�سرتاتيجيات تفعيل الكتابة فكان التنقل بينها يرتاوح بني اخليال والتقم�ص والت�شخي�ص
واالبتكار والإبداع والنقا�ش والعمل يف جمموعات� ،إ�ضافة �إلى اللعب واملتعة ..ينتقلون معا يف
�أن�شطة مع كتب الأطفال البتكار �أف�ضل الطرائق التي ميكنها دفع الطفل �إللى الكتابة .وبذلك
نتيح لهم املمار�سة والتجريب وعد الإح�سا�س باخلجل من عر�ض كتاباتهم على الآخرين
وم�شاركتهم �إياها.
  )3(-مهمات عمل :تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق املمار�سة مع الأطفال وزيادة فر�صة التع ّلموتعميقة.
 -حلقة نقا�ش :وفيها يجتمع امل�شاركون ملناق�شة مهامهم يف الف�صل وي�ستمعون لزمالئهموملالحظات مما يوفر لفر�صة جديدة للتعلم وتطوير العمل و�إثرائه.
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الباب الثالث/الف�صل الثاين  :الكتابة الإبداعية وت�شجيع الأطفال
على الكتابة الإطار النظري
الكتابة الإبداعية هي تعبري عن الر�ؤى ال�شخ�صية ،وما حتتويه من انفعاالت ،وما تكت�شف عنه من
ح�سا�سية خا�صة جتاه التجارب الإن�سانية .فالكتابة الإبداعية ابتكار ولي�س تقليدا ،وت�أليف ال تكرارا،
لكل �شخ�ص من مهارات خا�صة ،وخربات �سابقة ،وقدرات
تختلف من �شخ�ص لآخر ح�سب ما يتوافر ٍ
لغوية ،ومواهب �أدبية ،وهي تبد�أ بالفطرة ،ثم تنمو بالتدريب واالطالع ( املو�سوعة احلرة ) .
يف هذه املقدمة عن الكتابة الإبداعية ف�إننا ال نق�صد �أن نكتب كتابا علميا�أو تعليميا عن قواعد
ومراحل الكتابة الإبداعية ،فلمن يرغب يف ذلك هناك العديد من امل�صادر التي ميكن الرجوع �إليها
واال�ستزادة منها .لكننا هنا نرغب يف البحث عن �أهمية التدريب على ممار�ستها مع الأطفال ،وعن
�آليات ت�ساعدنا يف ممار�ستها مع الأطفال انطالقا من كتب ادب الأطفال.
الكثري من النا�س يعتقد �أن الكتابة هي جمرد موهبة و�ضعها اهلل يف بع�ض خلقه ،وهذه املوهبة
كافية النتاج كتاب مبدعني على مر الع�صور .ولكن املوهبة �أو حب الكتابة كما يحلو للبع�ض ت�سميتها
كي تتطور فهي بحاجة �إلى تدريب و�صقل ،ولعل �أهم تدريب على الكتابة الإبداعية هو القراءة ثم
القراءة ،ومل يغب ذلك الفهم عن ال�سلف يف تنمية املوهبة و�صقلها فكما روي عن ال�سلف �أنهم
كانوا يطلبون من ال�شاعر املبتدئ حفظ �ألف بيت من ال�شعر ثم ن�سيانها قبل البدء بالكتابة� ،أويقال
للمبتدئ اقر�أ لكل من �سبقوك ثم ان�س ما قر�أت لهم وابد�أ بالكتابة� .أال يدلل ما �سبق على �أهمية
القراءة لتنمية موهبة الكتابة.
منذ ع�شرات ال�سنني تنبه املثقف واملرتجم امل�صري طلعت ال�شايب �إلى �أن املوهبة وحدها ال تكفي
و�إمنا نحتاج �إلى تدريب فدعا �إلى تدري�س الكتابة الإبداعية يف املدار�س مثلها مثل �أي علم من العلوم
التطبيقية ،ولكن طرحه مل يحظ باالهتمام الكايف يف حينه .لكننا ن�شهد اليوم الكثري من الدعوات
وور�ش التدريب على الكتابة الإبداعية يف الغرب �أو عندنا �أي�ضا ،وقد بد�ؤوا بو�ضع قواعد و�أفكار لها.
فالكتابة �إذن هي عملية ذهنية فكرية ،حتتاج �إلى مهارات عدة ودقيقة �إذا ما اتقنها الإن�سان
و�صل �إلى مرحلة الإبداع .ومن هذه املهارات الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة ،واحلداثة يف التفكري
والإح�سا�س العايل بالواقع وامل�شكالت احلياتية .والكتابة يف ر�أي ابن خلدون هي �صناعة �شريفة
وهي من اخلوا�ص التي يتميز بها الإن�سان على احليوان� .إذن هي �صناعة ومتتاز ب�أنها �شريفة .
والكتابة �أنواع ح�سب الغر�ض منها وقد �صنفها الكدتور ماهر �شعبان عبد الباري يف كتابه الكتابة
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169

التطبيقية والإبداعية �إلى �أربعة:
1.1كتابة تعبريية
2.2كتابة و�صفية
3.3كتابة تف�سريية
4.4كتابة حجاجية للتعبري عن الر�أي �أو االدعاء
وما يهمنا من هذه الأغرا�ض هو خروجها يف قالب �إبداعي ولي�س وظيفيا ،بحيث تعرب عن امل�شاعر
والأحا�سي�س ،وخلجات النفو�س والعواطف ،وعن التجارب ال�شعورية املوحية.
وحتى يبدع الطفل يجب �أن تتوافر عدة ظروف ت�ساعده على الإبداع)78( :
	-تهيئة اجلو املنا�سب للكتابة
	-التحرر من م�شاعر اخلوف والقلق
	-االت�صال امل�ستمر باملكتبة وتوافر الكتب
	-اعتبار التدريب على الكتابة عملية تعليمية �أكرث منها عملية اختبارية
	-الر�ضا بكل ما يكتبه الطفل ال �سيما يف املراحل الأولى من عمره.

)1( 78الكتابة الوظيفية والإبداعية ،د .ماهر �شعبان عبد الباري ،دار مي�سرة
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الباب الثالث :الف�صل الثاين  /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)1:2:3( :
الأن�شطة
الزمن 60 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :تفعيل الكتابة الإبداعية
�أهداف الن�شاط:
	-حتديد هدف الكتابة الإبداعية.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ورقة عمل بعنوان» الكتابة الإبداعية»  ،ق�صا�صات ورق ملونة ويف�ضل �أن تكون ال�صقة.
�آلية التنفيذ:
	-جل�سة ن�صف دائرية ثم يطرح املي�سر ال�س�ؤال الآتي :هل مار�ست الكتابة يوما؟ �إذا كانت
الإجابات بنعم �أين وهل ن�شرتها؟ و�إن كانت بال فيجب �أن يجيب ملاذا؟ هل جربت �أو حاولت
ولو ملرة واحدة؟
	-يوزع املي�سر ق�صا�صات ورقية ملونة على امل�شاركني ويطلب من كل واحد كتابة هدف للكتابة
الإبداعية
	-ل�صق الأهداف على احلائط
	-ت�شكيل جمموعات ال تتعدى �ستة �أفراد وكتابة مل�صق م�شرتك ب�أهداف الكتابة الإبداعية
(ي�سمح للمجموعة قراءة املل�صقات جميعها)
	-عر�ض املل�صقات و�إدارة حوار عن �أهداف الكتابة الإبداعية ،واالتفاق على تعريف �شامل متفق
عليه
	-توزيع ورقة العمل على املجموعات ومناق�شتها داخل املجموعة
	-عر�ض عمل املجموعات وتقدمي التغذية الراجعة حول النتائج
	-توزيع املادة النظرية (الكتابة الإبداعية والت�شجيع عليها) وقراءتها ومناق�شتها مع امل�شاركني
االر�شادات:
	-يف�ضل �أن ي�سمح املي�سر لكل فرد احلديث عن نف�سه �إذا حاول الكتابة �أو مل يحاول ويو�ضح
الأ�سباب
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ورقة عمل
الكتابة الإبداعية

برجاء الإجابة عن الأ�سئلة االتية بعد مناق�شتها داخل املجموعة.
 .١هل الكتابة الإبداعية موهبة �أم ممار�سة؟ كيف تدافع عن ر�أيك
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
 .٢ما �أنواع الكتابة الإبداعية؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
 .٣ما الأ�سباب ،من وجهة نظرك ،التي ت�ؤدي �إلى �شح يف ممار�سة الكتابة الإبداعية؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
 .٤ما هدف الكتابة الإبداعية؟
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط ()2/2/3
الأن�شطة
الزمن 30 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :مناق�شة مقال
�أهداف الن�شاط:
	-التعرف �إلى بع�ض من �أ�سا�سيات الكتابة الإبداعية و�أ�ساليبها
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-مقال (الكتابة الإبداعية)
�آلية التنفيذ:
	-يوزع ااملي�سر ن�شرة �أ�سا�سيات الكتابة الإبداعية و�أ�ساليبها على امل�شاركني
	-يطلب منهم قراءتها ب�شكل فردي ويوجهم �إلى كتابة مالحظات للنقا�ش
	-يناق�ش املي�سر مع امل�شاركني �أ�سا�سيات الكتابة ،و�أ�ساليبها ،وم�صادرها و�أهدافها كما ورد يف
الن�شرة
	-يطلب منهم بع�ض الإ�ضافات .
الإر�شادات:
	-يف�ضل �أن ي�سمح املي�سر لكل فرد احلديث عن جتربته يف الكتابة وا�ستنتاج �أ�سا�سيات وم�صادر
قد تكون خمتلفة عما ورد يف املقال.
	-احرتام �آراء الآخرين.
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مقال

�أ�سا�سيات الكتابة :/كري�ستيان كيفر kristian Keefer

ترجمة :ها�شم كاطع الزم
«يتعدى مفهوم الكتابة الإبداعية ما ي�شار �إلى �شخ�ص ما ب�أنه �إن�سان مبدع ،حيث يتعني علينا �أن نعي
متاما �أ�سا�سيات الكتابة ومنها الأ�ساليب التي ن�ستخدمها يف تدبيج كتاباتنا على الورق.
�إذا كنت تنوي كتابة ق�صة �إبداعية فب�إمكانك �أن جتل�س عدة �أيام تدون خاللها على الورق ما يجول
يف بالك .اجل�س �إلى جهاز احلا�سوب �أو ا�ستخدم الورقة والقلم لتكتب عن �أي �شيء يخطر يف
ذهنك،ال ت�شعر بالقلق �إذا وجدت �أن كتاباتك لي�ست بالكيفية املطلوبة �أو �أن الأفكار التي ترد بالك
غري مرتابطة يف هذه الفرتة لأنك بعد عدة جل�سات كتابة يتعني عليك �أن متعن فيما كتبته ،و�أن
تبحث عن �أي م�صدر �إلهام تنطلق منه لكتابة الق�صة.
�أ�ضف �إلى ذلك �أن الأفكار التي و�ضعتهاعلى الورق ميكن �أن تدور حول �أحداث ح�صلت لك يف ذلك
اليوم� ،أو �أنها تتناول الطق�س يف اخلارج� ،أو العر�ض الذي �شاهدته يف التلفاز يف الليلة املا�ضية� ،أو
�أية موا�ضيع �أخرى .يف هذه الأثناء رمبا جتد �شيئا ما يعينك على كتابة ق�صتك.
ا�ستثمر خيالك لتتمكن من ا�ستحداث �أفكار لق�صتك ،لأن مبقدورك �أن جتعل الأ�شياء التي حت�صل
خالل اليوم م�صدرا لإلهامك ،فلو �أنك ،على �سبيل املثال� ،شاهدت ومي�ض �ضوء غريب يف ال�سماء
يف الليلة املا�ضية ف�إنك ت�ستطيع �أن تكتب عدة �سطور عما �سيحدث لو �أن ذلك الومي�ض قد �صدر
بالفعل عن �أج�سام طائرة غري معروفة .ولو ح�صل �أنك �شاركت يف الليلة املا�ضية بلعبة اليان�صيب
وخ�سرت ف�إن ب�إمكانك �أن تكتب عن و�ضعك وك�أنك فزت فيه.
يف بع�ض الأحيان رمبا تراودك �أفكار عن �شخ�صيات يف ق�صة ما دون �أن تعرف التوجه الذي ت�سري
فيه الق�صة .د ِّون قائمة بال�شخ�صيات التي ر�سمتها يف ذهنك من قبل ،ثم �ضع بع�ض التفا�صيل عن
كل �شخ�صية منها .هل تعي�ش تلك ال�شخ�صيات يف �شقة �أم يف بيت؟ يف �أي بلد �أو مدينة يقيمون؟ ما
طبيعة �شخ�صياتهم ونزعاتهم؟ هل يتمتعون ب�أية مواهب ؟ هل تت�سم طبائعهم بالطيبة �أم �أن ال�سوء
طابعها؟ ما �أن تبد�أ بتحديد معامل �شخ�صياتك حتى ت�شعر �أن الع�صارات الإبداعية للق�صة برمتها
رمبا تتدفق يف ذهنك.
رمبا تكون �أ�ساليب الكتابة الإبداعية �سهلة مي�سورة مثل التقاط الأفكار من واقع حياتنا اليومية� ،أو
�أحداث مررت بها يف حياتك �أو حياة النا�س الذين تعرفهم� ،أو ق�ص�ص ت�سمع بها �أو تقر�أ عنها يف
الأخبار .ف�إن �آثرت الكتابة عن �شخ�صيات حقيقية فعليك بالطبع �أن حترتم خ�صو�صياتها و�أن ال
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ت�ستخدم �أ�سماءها احلقيقية� ،أو �أ�سماء الأماكن التي تعي�ش بها �أو تعمل فيها.
اجعل ق�صك مطبوعة باحلياة الواقعية واجعل ذلك منطلقا لها .وال �شك يف �أنك �سوف ت�شعر
باالندها�ش من طبيعة الق�ص�ص التي �سوف ت�ستقيها من خالل التمعن يف حياتك والعامل من
حولك .فلو �أنك تعرف ،على �سبيل املثال� ،أما �أو �أبا بالتن�شئة ف�إن مبقدورك �أن تكتب ق�صة ملهمة
تدور حول امر�أة تغري حياة �أطفال حمرومني من خالل رعايتها لهم ب�صفتها �أما بالتن�شئة( �أو
الر�ضاعة) وت�أ�سي�سا على ذلك ميكنك �أن تبتدع �شخ�صيات ت�ستلهم الأم بالتن�شئة وكذلك �أطفالها
بالتن�شئة .هذه الق�صة ميكن �أن تتبلور �شيئا ف�شيئا مع �سعيك خللق ق�ص�ص جديدة تتحدث فيها عن
الأطفال الذين يكربون ليكونوا �أ�شخا�صا را�شدين من�ضبطني وناجحني».
كما ميكنك اال�ستعانة بالق�ص�ص التي تنقلها الأخبار والتي تت�صف بنهاياتها احلزينة لتعيد �صياغة
تلك النهايات وجتعلها �سعيدة .فلو ح�صل ،على �سبيل املثال� ،أن �أحد امل�صانع يف اجلوار قد �أغلق
�أبوايه مما �أدى �إلى ت�سريح الكثري من العمال من وظائفهم ،ف�إن ب�إمكانك �أن تكتب ق�صة عن هذا
احلدث لكن بنهاية �سعيدة وم�سرة.
باخت�صار ما دمت ت�شعر ب�أنك �سائر يف درب الكتابة الإبداعية ف�إن الورقة والقلم ال بد �أن يالزمانك،
ف�أنت ال تدري متى ينزل عليك الإلهام لت�شرع بكتابة ق�صة جديدة �أو تبد�أ بر�سم �شخ�صيات جديدة.
عليك �أال جتازف ب�إمكانية ن�سيان �أفكارك لدى و�صولك البيت ليت�سنى لك كتابتها �أو طباعتها على
جهاز احلا�سوب .ابق على الدوام متهي�أ للق�ص�ص اجلديدة وواظب على البحث عنها حيثما �أ�سعفك
الوقت».
امل�صدر

وأﻨﺎ ﻗﻤر

http://www.edubook.com/creative-writing-techniques/3040/

أﻨﺎ ﺒﻨت
أﺒﻲ �ﻌرف ﻫذا ،وأﻤﻲ �ذﻟك
وﻟن أﺼ�ﺢ وﻟداً ﻟﻛﻨﻨﻲ أﻟﻌب اﻟﻛرة
ٍ
ﻏﺼن أﻗطﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒرﺘﻘﺎﻝ ﻟﻸطﻔﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﺴﻔﻞ.
وأ�ﻀﺎً أﺘﺴﻠق اﻟﺸﺠرة ،وﺤﻴن أﺼﻞ أﻋﻠﻰ
و�ﺎﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻋﻨد� دراﺠ ٌﺔ ﺤﻤراء
أﻨﺎ ﺒﻨت ،أﻤﻲ ﺘﺼﻔﻒ ﻟﻲ ﺸﻌر�
وأﺒﻲ �ﻘوﻝ أﺤ�ك �ﺎ ﻗﻤر�
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)3:2:3( :
الأن�شطة
الزمن 40 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :تعال جنرب
�أهداف الن�شاط:
	�-أن يجرب كل م�شرتك الكتابة
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	�-أوراق و�أقالم
�آلية التنفيذ:
	-يطرح املي�سر �أ�سئلة للنقا�ش؟ هل جربت الكتابة؟ متى كانت �آخر حماولة لك؟ ملاذا ال ت�ستمر؟
من يقر�أ ما تكتب؟ ملاذا ال تعر�ضه على الآخرين؟
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني �إغما�ض �أعينهم وو�ضع ر�ؤو�سهم على الطاوالت طالبا منهم
الذهاب يف رحلة تذكر يف املا�ضي»لأيام الطفولة» ،ويطلب منهم تذكر موقف مفرح جدا مروا
به� ،أو موقف م�ؤمل مروا به� ،أو ق�صة قر�ؤوها و�أثرت فيهم كثريا.
	-يطلب من كل واحد منهم كتابة هذا املوقف ،مع عدم االكتفاء بال�سرد بل يجب �أن ي�صفوا
م�شاعرهم حينها فيه.
	-يطلب منهم قراءة ما كتبوا ويجب الثناء على ما كتبوا بغ�ض النظر عن م�ستواه.
	-الت�شجيع �ضروري لأي �إن�سان يف بداية كتابابته
	-عدم ال�سماح للآخرين باال�ستهزاء �أو ال�ضحك مما كتب الزمالء

ﻨرﺴم اﻷﻤﺎﻛن اﻟﺘﻲ ﻨﺤب اﻟﺘواﺠد ﻓﻴﻬﺎ،
ﻨ�ﺘب ﻗﺼﺼﺎً ﻋﻨﻬﺎ.
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)4/2/3( :
الأن�شطة
الزمن 60 :دقيقة
ا�سم الن�شاط( :اخليال و التخيل)
�أهداف الن�شاط:
	�-أن يتعرف امل�شاركون �أهمية اخليال والتخيل يف الكتابة الإبداعية.
	-تعزيز مهارتي فهم امل�سموع والتخيل.
	-توظيف مهارات التخيل يف الكتابة الإبداعية.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
مكان وا�سع ومريح لي�س به �أ�صوات �أو �ضجيج ،ويف�ضل �أن يكون من دون مقاعد ،و�أر�ضه مفرو�شة.
فكرة ملو�ضوع التخيل
بع�ض الأمثلة على التخيل (موجودة بالإر�شادات)
�آلية التنفيذ:
	-ينفذ املي�سر مترينا ريا�ضيا مع امل�شاركني ،ثم �شهيق وزفري حتى ي�شعروا باال�سرتخاء
	-يطلب منهم اجللو�س واال�سرتخاء بالطريقة التي ي�سرتيحون فيها
	-يطلب منهم �إغما�ض �أعينهم واال�ستماع �إليه
	-يبد�أ املي�سر ب�سرد فكرة التخيل»املرفق» ،ب�صوت فيه �إيحاء متنوع الدرجات ح�سب التخيل،
ويالحظ �أماكن التوقف والأ�سئلة التي تطرح �أثناء عملية ال�سرد التي ت�ستدعي التخيل.
	-املي�سر ال يذكر تفا�صيل الأ�شياء �أو �ألوانها بل يرتك لهم تخيل ذلك بعد �إعطاء فرتات من
ال�صمت �أثناء �إجراء عملية التخيل.
	-يطلب منهم اخلروج من رحلة التخيل والعودة �إلى قاعة الن�شاط ( بعقولهم)
	-يطلب من كل واحد فيهم كتابة الرحلة املتخيلة التي مروا بها،ال�صور والأ�صوات وامل�شاعر
التي مروا بها.
	-يقر�أ كلهم �أو بع�ض منهم ما كتب
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االر�شادات:
	-ي�ستطيع املي�سر اختيار �أفكار عديدة للتخيل ،وعليها االبتعاد عن �أي موقف يثري الفزع لدى
الأطفال
	-يثني املي�سر على ما كتبه امل�شاركون دون الرتكيز يف البداية على الأخطاء اللغوية
	-ميكنه �أن يطلب منهم ت�أمل الن�صو�ص التي كتبوها وحتريرها يف البيت لليوم التايل.
	-ميكن الطلب منهم ر�سم تخيالتهم �أي�ضا.
	-مو�ضوعات مقرتحة للتخيل
	-رحلة تخيلية �إلى ال�شاطيء ،رحلة �إلى غابة ،نوم يف مكان منقطع ،بيت الأحالم ،دخول مدينة
الرعب ،ال�سفر �إلى املريخ ،رحلة ت�سلق� ،سقوط جنم ،العثور على كنز..
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فكرة مقرتحة للتخيل
ليجل�س كل واحد منكم بالطريقة التي ي�سرتيح فيها�،أغم�ضوا �أعينكم..خذوا نف�سا عميقا� ..أخرجوا
�أنفا�سكم ..كرروا ذلك ..نحن الآن نقوم برحلة لال�ستك�شاف فيها مغامرة كبرية .......تخيلوا
احلافلة التي و�صلتم بها ،تخيلوا املكان الذي و�صلنا �إليه( توقف) �صف املكان(توقف) هل هو
مرتفع ..منخف�ض..فيه �أ�شجار...فيه ماء(توقف) الأ�صدقاء املقربني الذين برفقتك...اذكر
�أ�سماءهم� ،أو�صافهم(توقف) بع�ض الأ�شياء املميزة التي معكم(توقف) الآن انتهت ا�سرتاحة
الو�صول..هل �أكلتم �شيئا� ،شربتم �شيئا؟( توقف) الآن �أنتم ت�سريون على الأقدام  ..تبحثون يف
املكان،ترى عن ماذا تبحثون( توقف) ...درجة احلرارة ..امل�سافة التي م�شيتموها ...التعب..
العرق ..حالتكم ..وحالة اللبا�س(توقف)الآن ت�سمعون �صوتا من �أحدهم ،ها هو  ...ي�شري بيده(
توقف) لقد و�صلتم �إلى باب كهف ..غريب �شكله تخيلوا الر�سومات على بابه ..احلوار الذي يدور
بينكم قبل املغامرة بالدخول( توقف ) امل�شاعر املرافقة ..خوف..فرح..حب ا�ستطالع(.توقف)
تدخلون الكهف..كلكم ..بع�ضكم�..أحدكم(توقف) ياااااااااااااااااااااااااااااااااه ..هذا �صندوق
غريب ال�شكل ...الأ�صوات بينكم...من يفتح ال�صندوق ...ماذا فعلتم به ...الآن نفتح ال�صندوق..
واااااااااااااااااااااااااه يا �إلهي( توقف) ماذا يجري؟ ....ي�صيح �أحدكم ،نعود م�سرعني �إلى
احلافلة ..ما لونها  ..ماذا قلت لل�سائق؟ هل �أخذمت ال�صندوق معكم؟�أم تركتموه؟( توقف).......
�أين طلبتم التوجه ..احلافلة ت�سري ب�سرعة كبرية  ..يا �إلهي ها نحن نقرتب  ....نعود من حيث
انطلقنا  ...افتحوا عيونكم ...خذوا نف�سا عميقا و�أخرجوه ...نحن الآن يف القاعة.

تفعيل أدب األطفال :الباب الثالث

179

الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة رقم الن�شاط)5:2:3( :
الزمن 40 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :و�ضع نهاية ق�صة
�أهداف الن�شاط:
	�-أن ي�ضع امل�شاركون نهايات معقولة لق�صة معطاة
	-تنمية القدرة على حل امل�شكالت
	-تنمية اخليال
االحتياجات وامل�صادر املطلوبة:
جمموعة من الق�ص�ص مثال  :نزاهة ثعلب لزكريا حممد ،و بائع الأحالم ملهند العاقو�ص
�آلية التنفيذ:
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني اجللو�س ن�صف دائرة ،ويطلب منهم حت�ضري قلم وورقة
	-يختار ق�صة فيها حبكة مثال نزاهة ثعلب� ،أو بائع الأحالم ....
	-يطلب منهم اال�سرتخاء واال�ستماع ب�إن�صات ..
	-ي�صل يف ال�سرد حتى احلبكة
	-يطلب من كل واحد تخيل نهاية للق�صة م�ستندا �إلى ما �سمعه من �أحداث ومعرفته ل�سلوك
ال�شخو�ص يف الق�صة.
	-يطلب منهم التوزع �إلى جمموعات رباعية
	-يتناق�ش �أفراد املجموعة يف النهايات التي معهم
	-ت�ضع كل جمموعة نهاية واحدة تتفق عليها
	-تعر�ض كل جمموعة النهاية ويتم نقا�شها من حيث منطقيتها ،ومدى ارتباطها ب�أحداث الق�صة،
الأ�سلوب ،الإبداع واخليال.
االر�شادات:
ميكن للمي�سر �أن يبقي العمل فرديا �إذا كان لديه مت�سع من الوقت
	-يف هذا النوع من التدريب مع الأطفال يجب الثناء على �أفكارهم وتقبلها
	-عدم الرتكيز كثريا على بع�ض الأخطاء اللغوية ويطلب منهم مراجعتها لغويا
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)6/2/3( :
الأن�شطة
الزمن 40 :دقيقة
ا�سم الن�شاط( :بناء �أحداث ق�صة)
�أهداف الن�شاط:
	�-أن يبني امل�شاركون �أحداث ق�صة
	-تنمية القدرة على حل امل�شكالت
	-تنمية اخليال
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة يختارها املي�سر
�آلية التنفيذ:
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني اجللو�س ن�صف دائرة ،ويطلب منهم حت�ضري قلم وورقة
	-يختار ق�صة ممتعة
	-يطلب املي�سر منهم اال�سرتخاء واال�ستماع ب�إن�صات ..
	-ي�سرد املي�سر بداية الق�صة بحيث يتم التعريف بال�شخو�ص وتت�ضح معامل �شخ�صياتهم ،ثم
ينتقل �إلى النهاية في�سردها
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى جمموعات رباعية.
	-كل جمموعة عليها تخيل الأحداث التي مرت بها ال�شخ�صيات حتى الو�صول للنهاية التي �سمعوها.
	-ت�سرد كل جمموعة ما كتبته
	-ي�سمح للمجموعات الأخرى بنقا�ش املجموعة التي تعر�ض
	-ميكن للمجموعة �أن تربر وتدافع عن اختيارها للأحداث
االر�شادات:
	-ميكن للمدرب ان يبقي العمل فرديا �إذا كان لديه مت�سع من الوقت
	-يف هذا النوع من التدريب مع الأطفال يجب الثناء على �أفكارهم وتقبلها
	-عدم الرتكيز كثريا على بع�ض الأخطاء اللغوية والطلب منهم مراجعتها لغويا
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)7/2/3( :
الأن�شطة
الزمن 50 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :ع�صف ذهني
�أهداف الن�شاط:
كتابة امل�شاركني لق�ص�ص عن «مواقع مهمة»
االحتياجات:
�أوراق و�أقالم و�ألوان و�صور ملدن �أو �أماكن مهمة  ،جمموعة كتب �أو مقاالت �أو جمالت حول هذه
املواقع
�آلية التنفيذ:
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني اجللو�س ن�صف دائرة ،ويطلب منهم حت�ضري قلم وورقة
	-يعر�ض املي�سر �صورة ملدينة مهمة لتكن مثال (القاهرة ,القد�س ،بريوت ،عمان)
	-يطلب من كل م�شارك �أن يذكر كلمة عن هذا املوقع ،ولتكن �أول كلمة تخطر يف باله ،تعرب عن
�إح�سا�س� ،أو �أثر ديني� ،أوتاريخي� ،أو ق�صة معينة� ،.أوخربة �أو جتربة ذاتية ......
	-ي�ساعد �أحد امل�شاركني املي�سر يف كتابة هذه الكلمات على ال�سبورة �أمام اجلميع
	-قد ت�شرتك جميع املجموعات يف نف�س املو�ضوع �أو يعطي املي�سر كل جمموعة عنوانا خمتلفا عن
الأخريات مثال :جمموعة القاهرة ،جمموعة بريوت ،جمموعة عمان ،جمموعة القد�س
	-يعيد املي�سر التعاون مع امل�شاركني ترتيب هذه الكلمات يف جداول ،مثال �أ�سماء الأ�شخا�ص،
املواقع ،امل�شاعر والأحا�سي�س ،الأفعال �إن وجدت وهكذا
	-يق�سم املي�سر امل�شاركني �إلى جمموعات وكل جمموعة تكتب ق�صة م�ستخدمة الكلمات التي مت
االتفاق عليها( .الكلمات التي وردت يف الع�صف الذهني)
	-ي�سمح للمجموعات بالرجوع �إلى الكتب واملجالت �أو املواقع الألكرتونية.
	-تقر�أ كل جمموعة ق�صتها ،وتناق�شه املجموعات الأخرى
الإر�شادات:
	-لي�س �شرطا ان ت�ستخدم املجموعة جميع الكلمات ،بل �أكرب عدد ممكن منها
	-ميكن مناق�شة الأ�سلوب
	-ميكن الطلب من املجموعات كتابته على �شكل مو�ضوع تعبري.

182

تفعيل أدب األطفال :الباب الثالث

الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)8/2/3( :
الأن�شطة
الزمن 50 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :كتابة ق�صة من خالل �صور
�أهداف الن�شاط:
	-كتابة ق�صة من خالل �صور �أو ر�سومات
	-تنمية اخليال عند امل�شاركني
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة يختارها املدرب ،جهاز العر�ض� ،صور لر�سومات ق�صة� ،أقالم و�أوراق
�آلية التنفيذ:
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني اجللو�س ن�صف دائرة ،ويطلب منهم حت�ضري قلم وورقة
	-يو�ضح املي�سر هدف الن�شاط  ،و�أنه عليهم ت�أمل كل �صورة يف زمن حمدد ،وي�سمح لهم بكتابة
جملة واحدة قبل االنتقال لل�صورة التي تليها
	-بعد االنتهاء من العر�ض يطلب من كل واحد فيهم �أن يكتب الق�صة التي ر�آها
	-بعدد االنتهاء من الكتابة يطلب من كل واحد قراءة ق�صته� ،أو ممن يرغب
	-يعطي الكاتب تفا�صيل عن الق�صة الأ�صلية
	-يناق�ش املي�سر امل�شاركني عن �أثر هذه الطريقة على امل�شاركني
االر�شادات:
	-ميكن للمي�سر بعد انتهاء قراءة ق�ص�صهم �أن يحوله �إلى طريقة لت�شجيع القراءة فيقول من
يرغب مبعرفة الق�صة احلقيقية ميكنه ا�ستعارتها وقراءتها
	-كل ق�صة كتبها امل�شاركون هي �صحيحة
	-الثناء على الق�صة التي يكون �أ�سلوبها جيدا ،وفيها خيال مميز
	-لي�س �شرطا �أن تكون الق�صة مطابقة للق�صة الأ�صلية فالر�سومات هي ن�ص �آخر
	-قد يعلق املي�سر الر�سومات على حبل ويطلب منهم ت�أليف ق�صة بناء عليها ويبقيها �أمامهم
طوال فرتة الكتابة.
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة رقم الن�شاط)3:2:9( :
الزمن 30:دقيقة
ا�سم الن�شاط :الت�شخي�ص
�أهداف الن�شاط :
	-التعرف �إلى مفهوم الت�شخي�ص
	-ممار�سة امل�شاركني للت�شخي�ص
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
�أوراق و�أقالم
�آلية التنفيذ:
	-يوجه املي�سر �س�ؤاال للم�شاركني :ما هو الت�شخي�ص؟ ويناق�شهم فيه ويكتب ما مت االتفاق عليه،
وميكن كذلك �س�ؤالهم عن التج�سيم
	-يناق�ش املي�سر امل�شاركني يف هذا القول( االبتكار ال ميكن �أن يكون دون اجلر�أة على التخيل)
	-يو�ضح لهم �أنهم �سيقومون بابتكار بعيدا عن الواقع.
	-يطلب من امل�شاركني اخلروج �إلى ال�ساحة ،احلديقة ...................
	-يطلب من كل واحد �أن يختار �شيئا مما ي�شاهده لنفرت�ض م�صباح كهرباء ،حجرا ،متثاال......،
	-يطلب منهم ال�صمت ملدة  3دقائق والتفكري يف ال�شيء الذي اختاروه ويطلقون خيالهم بعيدا..
	-يطلب منهم تخيله �شيئا حيا متحركا وي�ستطيع الكالم
	-يخاطبونه ويتحاورون معه ويكتبون ما يتخيلونه
	-قد يبني �أحدهم ق�صته اخلا�صة من حتويله ال�شيء الذي �شخ�صه �إلى ال�شخ�صية الرئي�سة يف
الق�صة
	-يطلب املي�سر من كل م�شارك البحث عن ق�صة فيها ت�شخي�ص لريويها يف اللقاء التايل.
االر�شادات:
	-يق�صد بالت�شخي�ص �إ�ضفاء احلياة على الأ�شياء اجلامدة وهو �أ�سلوب بالغي ورد يف القر�آن
حيث قال تعالى :وال�صبح �إذا تنف�س ،والتج�سيم حتويل الكائنات احلية �إلى �أ�شياء جامدة.
	-قد يكتفي املي�سر باملخاطبة ال�شفوية ،تعبريا �شفويا
	-يتقبل املي�سر تخيالت امل�شاركني مهما كانت.
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة رقم الن�شاط)10:2:3( :
الزمن 40 :دقيقة
ا�سم الن�شاط :كتابة ق�صة م�صورة
�أهداف الن�شاط:
	-حتويل الأحالم �إلى ر�سومات
	-حتويل الر�سومات �إلى ن�صو�ص ،كتابة �إبداعية
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	�-أوراق بي�ضاء مق�سمة �إلى �أربعة �أق�سام �أجزاء ،ق�صة �سلطان القمر� ،أو �أي ق�صة يختارها
املي�سر تتحدث عن حلم.
�آلية التنفيذ:
	-ي�سرد املي�سر الق�صة
	-يطلب من من كل م�شارك ا�ستذكار حلم مر عليه وير�سم يف كل جزء مرحلة من مراحل هذا
احللم
	-بعد �أن ير�سم مراحل حلمه ،يطلب املي�سر من كل م�شارك كتابة ن�ص ق�صري يعرب عن الر�سم
الذي ر�سمه
	-تقر�أ الن�صو�ص لتكون ق�صة م�صورة
االر�شادات:
	-يف �أن�شطة تالية يزيد عدد الأجزاء حتى يكتب امل�شاركون ق�ص�صا م�صورة
	-يختار املي�سر بع�ض الق�ص�ص لتو�ضع يف املكتبة.
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)11/2/3( :
الأن�شطة
الزمن 30 :دقيقة
ا�سم الن�شاط( :كيف �أ�صري حكواتيا)
�أهداف الن�شاط:
	-تنمية اخليال لدى امل�شاركني
	-كتابة ق�صة
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
�أوراق و�أقالم ،ق�صة ،ق�صا�صات ورقية مكتوب يف كل ق�صا�صة ن�صا من الق�صة
�آلية التنفيذ:
	-يح�ضر املي�سر ق�صة وين�سخ منها فقرات على �أوراق منف�صلة بعدد املجموعات التي ينوي
ت�شكيلها
	-يق�سم امل�شاركني �إلى جمموعات
	-يعطي كل جمموعة ن�صا مكونا من فقرة
	-يطلب من كل جمموعة كتابة ق�صة تكون هذه الفقرة من �ضمنها (لي�س �شرطا موقع الفقرة
يف الق�صة)
	-تعر�ض كل جمموعة ق�صتها
	-يقر�أ املي�سر الق�صة التي �أخذ منها الن�صو�ص
االر�شادات:
	-ي�سمح لهم بتغيري الأ�شخا�ص والأ�سماء
	-اختيار الأحداث املنا�سبة
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الباب الثالث:الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)12/2/3(:
الأن�شطة
الزمن 40:دقيقة
ا�سم الن�شاط :طيارة الأحالم
�أهداف الن�شاط :
كتابة الأحالم
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة بائع الأحالم� ،أوراق و�أقالم
�آلية التنفيذ:
	-ي�سرد املي�سر ق�صة بائع الأحالم ملهند العاقو�ص
	-يوزع املي�سر �أوراقا على امل�شاركني
	-يطلب منهم �صناعة طائرات ورقية
	-يطلب من امل�شاركني �إغما�ض �أعينهم ملدة دقيقتني ليحدد كل فرد حلمه
	-يكتب كل م�شارك حلمه على طائرته الورقية
	-يذهب املي�سر بامل�شاركني �إلى مكان خارجي مثل حديقة عامة� ،أو �ساحة مدر�سة� ،أو ملعب ثم
يطلقون الطائرات لتحلق ب�أحالمنا
	-يناق�ش املي�سر مع الطلبة اهمية ما ح�صل ومن ثم يعرفهم بالق�صة التي �سردها وي�شجعهم
على قراءتها.
االر�شادات:
	-ن�سطيع �أن ن�ستبدل الطائرات بكتابة الأحالم على ق�صا�صات ورقية ن�ضعها يف داخل قنينة
زجاجية �صغرية ون�ضعها يف البحر �إن كان ذلك ممكنا
	-ميكن �أن ن�صنع �سفينة ورقية ونكتب عليها �أحالمنا
	�-إن كنا يف مكان مغلق ميكن كتابة �أحالمنا على بالونات ننفخها ونطلقها يف القاعة.
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
رقم الن�شاط)13/2/3( :
الأن�شطة
الزمن60:دقيقة
ا�سم الن�شاط( :ق�صة ومثل)
�أهداف الن�شاط:
	-تنمية اخليال لدى امل�شاركني
	-تنمية القدرة على التحليل والتفكري
	-تنمية القدرة على الكتابة
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
�أوراق و�أقالم ،ن�صو�ص لأمثال مكتوبة كل مثل على ق�صا�صة ورقية( الأمثال من الرتاث) كتاب
جممع الأمثال للميداين
�آلية التنفيذ:
	-ينفذ املي�سر لعبة حركية مع امل�شاركني
	-يوزع املي�سر امل�شاركني �إلى جمموعات ح�سب عدد الأمثال التي معه
	-يطلب املي�سر من كل جمموعة قراءة املثل ومناق�شته داخل املجموعة
	-ثم يوجههم بالقول :يف العادة كل مثل نتج عن ق�صة
	-كل جمموعة حتاول حتليل املثل وابتكار ق�صة من خيالهم تنتهي باملثل
	-يقدم املي�سر امل�ساعدة املطلوبة للمجموعات
	-كل جمموعة تروي ق�صة مثلها
	-يعر�ض املي�سر ق�ص�ص الأمثال الأ�صلية.
االر�شادات:
	-لي�س �شرطا �أن تكون ق�ص�صامل�شاركني مطابقة للق�ص�ص الأ�صلية
�أمثلة:
رام)
	(-رب رمية من غري ٍ
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	-وق�صة املثل:
يذكر �أن املثل حلكيم بن عبد يغوث املنقري ،و كان من �أرمى النا�س .فحلف يوما ليعقرن ال�صيد
حتما .فخرج بقو�سه فرمى فلم يعقر �شيئا فبات ليلة ب�أ�سو�إ حال ،و فعل يف اليوم الثاين كذلك فلم
يعقر �شيئا.فلما �أ�صبح قال لقومه :ما �أنتم �صانعون؟ ف�إين قاتل اليوم نف�سي �إن مل �أعقر مهاة (بقرة
وح�شية)
فقال له ابنه :يا �أبت احملني معك �أرفدك (�أعينك و �أن�صرك و العرب تقول رفده ل�سوء حاله �أي
�أعانه و ن�صره) فانطلقا ،ف�إذا هما مبهاة ،فرماها ف�أخط�أها.
هم �أن يعلوه بها.
ثم تعر�ضت له �أخرى فقال له ابنه :يا �أبت ناولني القو�س .فغ�ضب حكيم و ّ
فقال له ابنه� :أحمد بحمدك ،ف�إن �سهمي �سهمك .فناوله القو�س فرماها االبن فلم يخطئ .فقال
عند ذلك حكيم :رب رمية من غري رام.
بلد بعيد عن بلده وو�صل خرب وفاته �إلى
(خذوا احلكمة من �أفواه املجانني)توفى رجل ثري يف ٍ
�أوالده ،وحدد ولده الأكرب يوما للعزاء ولكن �إخوته طالبوا باملرياث.فقال لهم :انتظروا حتى ننتهي
من مرا�سم العزاء  ،وبعدها لكم ما �أردمت ،ولكنهم رف�ضوا ،وقالوا« :بل نق�سم الرتكة اليوم فرف�ض
مطلبهم.”.
و قال لهم� »:إنها �س ّبة علينا ...فماذا �ستقول النا�س �إن ر�أونا نق�سم الرتكة قبل انتهاء العزاء !”ذهب
�إخوته فورا �إلى القا�ضي ي�شكون �أخاهم  ،ف�أر�سل القا�ضيله �أمرا باحل�ضور .ف�أخذ يفكر ماذا يفعل ؟
ذهب الرجل �إلى �أحد عقالء البلد لي�ست�شريه وكان �صاحب ر�أي �سليم ،ف�سرد عليه الق�صة ...وقال :انظر
يل خمرجا ...فقال له احلكيم :اذهب �إلى فالن فلن يفتيك ويعطيك احلل غريه قال له� :إن فالنا جمنون
فكيفيحلم�شكلهعجزيفحلهاالعقالء؟!قال:اذهب�إليهفلديهماتريدفذهب�إليهو�سردعليهالق�صة...
فقال له املجنون :قل لإخوانك هل عندكم من ي�شهد ب�أن �أبي قد مات ؟قال الرجل�، :أ�صبت واهلل ،
كيف مل �أفكر يف هذا .
وذهب �إلى املحكمة وقال للقا�ضي ما قال له املجنون.فقال القا�ضي � :إنك حمق هل عندكم �شهود ؟
قالوا � :إن �أبانا توفى يف بلد بعيد وجاءنا اخلرب وال يوجد�شاهد على ذلك قال لهم القا�ضي :ال تعودا
�إال بال�شهود ،وظلت الق�ضية معلقه �إلى �سنة ون�صف وقال لهم �أخوهم  :لو �صربمت �أ�سبوعا كان خريا
لكم و�أعقل،وذهب قوله مثال.
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خذوا احلكمة من �أفواه املجانني
ال�صيف �ضيعت اللنب
مث ٌل ي�ضرب بامر�أة تزوجت رج ًال �شهم ًا كرمي ًا م�سنا ،يغدق عليها طعام ًا و�شراب ًا ولبن ًا �سائغ ًا
لل�شاربني مع ح�سن معاملة و�إجالل و�إكرام ،لكنها مل تقابل ذلك باعرتافها بالنعمة و�شكرها لها
وانتفاعها منها ،وحر�صها عليها وقابلت ذلك ب�إعرا�ض وت�ضييع  ،وبجحود و�إنكار ،فكانت العاقبة �أن
ط ّلقها  .....تزوجها الذي كانت حتبه مل جتد عنده يد ًا مب�سوطة بالكرم ،وال وجه ًا م�شرق ًا بال�سرور،
وحت�سرت على ما فات عليها وما �ضاع منها ،لكنها
وال معاملة حمفوفة بالإعزاز والإكرام ،فتندمت ّ
وتبي لها �سوء تدبريها،
مل تنحو بالالئمة على غريها ،و�إمنا خاطبت نف�سها تذ ّكرها تفريطهاّ ،
فجاءت يوما تطلب الرزق وتت�سول فلما و�صلت بابه طلبت منه لبن ًافقالت « :ال�صيف �ضيعت اللنب«،
وم�ضى مث ًال لكل من �أ�ضاع الفر�صة وفرط يف الغنيمة
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الباب الثالث:الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة رقم الن�شاط)14:2:3(:
الزمن60:دقيقة
ا�سم الن�شاط:كتابة ال�شعر
�أهداف الن�شاط:
	-تعرف �أ�ساليب تعليم الأطفال كتابة ال�شعر
	-ممار�سة الكتابة ال�شعرية
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
�أوراق و�أقالم ،ق�صة كبكوب �صوف �أحمر
�آلية التنفيذ:
	-يقر�أ املي�سر ق�صة كبكوب �صوف �أحمر
	-يقر�أ املي�سر ق�صيدة ف�صيح ،ويرددها مع امل�شاركني
	-يطلب املي�سر من امل�شاركني /الأطفال كتابة  10كلمات تنتهي بحرفني على �سبيل املثل حريف
الياء والعني (مثل :مريع ،فظيع� ،سريع ،مليع ،رفيع ،قطيع)...
	-كل طفل يكتب جملة تنتهي ب�إحدى الكلمات املنتهية بالياء والعني
	-احل�صول على ع�شر جمل تنتهي كلها بحريف الياء والعني
	-ترتيب اجلمل يف ق�صيدة �شعرية
	-ميكن للأطفال �أن يزيدوا على ذلك
الإر�شادات:
	-ال نتوقع �أن تكون ق�صيدة �شعرية مكتملة ولكن بعد ترتيب اجلمل وكتابتها يقرتح عليهم
ا�ستبدال بع�ض الكلمات والتعديل عليها.
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الباب الثالث :الف�صل الثاين /تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة رقم الن�شاط)15:2:3( :
الزمن60:دقيقة
ا�سم الن�شاط :كتابة ال�شعر
الأهداف:
	�-إعادة امل�شاركني ترتيب الكلمات لتكوين ق�صيدة �شعرية.
	-تذوق امل�شاركني املو�سيقى الداخلية للكلمات
	-كتابة امل�شاركني �أبياتا �شعرية �إ�ضافية
االحتياجات:
ورقة العمل ،جهاز العر�ض ،الن�ص الأ�صلي للق�صيدة (�صفحة من يوميات عا�شق لعبد اللطيف
عقل).
�آلية التنفيذ:
	-يوزع املي�سر ورقة املتدرب.
	-يطلب منهم قراءة املقطع الن�ص الأول مرتبا (�أحببتك يف ن�سغ الزيتون ،وورق التني ويف
�أ�سراب املاليات)
	-يركز مع امل�شاركني على ما ي�أتي:
	-املو�سيقى ال�شعرية.
	-القافية والروى.
	-الإ�ضافة� :أي مالءمة الكلمة امل�ضافة �إلى امل�ضاف �إليه و�إعمال الفكر يف ذلك.
	-وميكن التنفيذ على النحو الآتي:
	-يردد املقطع مع امل�شاركني عدة مرات ب�شكل ملحن
	-يناق�ش معهم الرتاكيب مثل :املاليات ماذا ميكن �أن ينا�سبها :ورق ،ن�سغ� ،أ�سراب وهكذا يجب
�أن يفكروا عند �إ�ضافة كلمة �إلى �أخرى املقاطع التالية
	-يو�ضح لهم ا�ستخدام ال�شاعر للقافية املنتهية بحرف الروي التاء ،لذل ميكن عند الرتتيب
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اختيار الكلمة الأخرية فيها فورا.
	-يطلب املدرب من بع�ض امل�شاركني قراءة ما كتبوه.
	-يعر�ض على امل�شاركني الن�ص الأ�صلي للق�صيدة ويالحظ مدى الفرق بني ما كتبه امل�شاركون
والن�ص الأ�صلي.
	�-إذا تبقى بع�ض الوقت يطلب منهم ترديد الق�صيدة و�إ�ضافة بع�ض املقاطع من ت�أليفهم.
الإر�شادات:
	-كل ن�ص يكتبه امل�شاركون ي�ستحق التقدير  .و�سي�شعر كل واحد منهم �أن ب�إمكانه قول ال�شعر.
	�-سوف يجد املي�سر العديد من الأبيات امل�ضافة للق�صيدة جميلة  ،يجمعها ويطبعها ويوزعها
عليهم.
	-الق�صيدة من ت�أليف ال�شاعر الفل�سطيني عبد اللطيف عقل وهي ق�صيدة وطنية تتحدث عن
مدينة نابل�س.
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ورقة عمل
كتابة ق�صيدة
امل�شارك/ة
بني يديك ق�صيدة �شعرية مكونة من مقاطع ،ت�أملها جيد ًا  ،حاول /ي �إعادة الرتتيب لكل مقطع على
حدة ليخرج على �صورة �شعرية.
يف وورق �أ�سراب
�أحببتك الزيتون ن�سغ
املاليات ويف التني
***

ويف اللبالب الفالحات
�أزهار �أثواب اللوز
وع�شقتك يف ويف
***

يف ويف ويف

طﺎﺌرات �ﺒﻴرة
التلميذات �أوعية
�سوق
الب�صلن ،إﻨﻬم ﻻ ﻴﺨﺸون اﻟطﺎﺌرات اﻟﺤر��ﺔ ،و�ﺤﺒون اﻟﻘطط
الدوارﻻ ﻴﺨﺎﻓو
إﺨوﺘﻲ
أﻨﺎ أ�ﻀﺎً أﺤب اﻟﻘطط ﺤﻴن ﺘﻛون �ﻌﻴدة،
***رات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﻘﻲ اﻟﻘﻨﺎﺒﻞ
وأﺤب اﻟطﺎﺌ
أﺤب أﻤﻲ ﺤﻴن ﺘﺨﺒﺊ اﻟﺤرب وراء ظﻬرﻫﺎ
يف ويف ي�سكنه
وأﺒﻲ ﺤﻴن �ﻐﻨﻲ ﻟﻨﺎ
ﺤﻴن ��ون
ﺼوﺘﻪ أﻋﻠﻰ ﻤن ﺼوت اﻟﻘﻨﺎﺒﻞ
�شهيد مات
مل

ما قرب قرب �شهيد
***
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كهف اجلنديات اجلند
ي�شكفه تعرفه مل
يف ومل
***

الطرقات الطرقات الأطفال
جي�ش ويف على
يف املنعوف
***

اجلرحى املنفى الباعة
احلارات �سرر ومع
يف يف يف
***

الفحم احليطان الأوراق
�إلى املمنوعات ويف
هم�س يف
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الن�ص الأ�صلي
�صفحة من يوميات عا�شق /الدكتور عبداللطيف عقل من ديوان حب ال يعرف الرحمة
�أحببتك
يف ن�شغ الزيتون
وورق التني
ويف �أ�سراب املاليات
يف �أزهار اللوز
ويف اللبالب
ويف �أثواب الفالحات
***

يف �سوق الب�صل
ويف الدوار
ويف �أوعية التلميذات
***

يف قرب �شهيد
مل ي�سكنه
ويف قرب �شهيد مامات
***

يف كهف مل يك�شفه اجلند
ومل تعرفه اجلنديات
***
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يف جي�ش الأطفال املنعوف
على الطرقات
ويف الطرقات
***

يف �سرر اجلرحى
يف املنفى
ومع الباعة يف احلارات
***

يف هم�س الفحم
�إلى احليطان
ويف الأوراق املمنوعات
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مهام الف�صل الثاين من الباب الثالث:

الن�شاطات الآتية مقرتحة التقان الف�صل من الباب الثالث على �أن تكون حمور ًا للنقا�ش يف
حلقة النقا�ش:
1.1تطبيق ن�شاط تخيلي مع الأطفال وتوثيق كتاباتهم مع ر�صد الت�أمالت على الن�شاط.
2.2تنفيذ ن�شاطني على الأقل من ن�شاطات الت�شجيع على الكتابة مع الأطفال وكتابة تقرير
عن ذلك مع التوثيق يف �صور �أو فيديو.
3.3تنفيذ ن�شاط �شعري مع الأطفال مع توثيق ذلك مع الرتكيزعلى درجة تفاعل الأطفال
يف الن�شاط.
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الباب الرابع
أدب األطفال وحقوق الطفل والمواطنة
يتكون الباب من ف�صل واحد يتكون من
1.1الإطار النظري ملفهومي احلقوق واملواطنة
�2.2أن�شطة تعزز مفهومي حقوق الطفل واملواطنة
وخمرجات الباب الرئي�سة هي:
يتوقع بعد نهاية الباب �أن يكون امل�شاركون قادرين على:
	-حتديد مفهوم حقوق الطفل واالطالع على اتفاقية حقوق الطفل
	-حتديد مفهوم املواطنة
	-ابتكار �أن�شطة تعزز حقوق الطفل واملواطنة من خالل القراءة.
املهمات والواجبات:
ينتهي الباب مبجموعة من املهمات �أو الواجبات التي تطبق يف ميدان العمل غالب ًا ،وبعد نهاية
تدريبات االباب يتم عقد لقاء �أو �أكرث ملناق�شة املهمات (الواجبات) التي نفذها امل�شاركون ،حيث
يعر�ض كل م�شارك واجباته.

ﻐﻴر
ﻨﺎ

الإجناز (حقيبة املمار�سة املهنية).

ﻌود اﻟﻛواﺒ�س اﻟﻤﺨ�ﻔﺔ
ﺤ�ﺎ�ﺎ
فء واﻟﺸﺎ� ﻋﻠﻰ ﻨﺎر اﻟﺤطب.

ﻨﺎم أطﻠب ﻤن ﺠد� أن ﻴﺨﺒرﻨﻲ ﺤ�ﺎ�ﺔ �ﺤﺒﻬﺎ،
ﻲ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ.
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م�صفوفة الباب الرابع�:أدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة»
حقوق الطفل واملواطنة
الواجبات

امل�صادرواملرفقات

�أ�ساليبالتقومي

اتفاقية حقوق الطفل
)(ن�شرة اليوني�سف

مناق�شة عمل
املجموعات

�،سل�سلة املرور
�أوراق ملونة ع�صي،
�أقالم ملونة

املالحظة

ق�صة طريي يا طيارة

مالحظة تفاعل
.امل�شاركني

منهجيةالتدريب
جمموعات
حوار ومناق�شة

الزمن
60
دقيقة

الأهداف
تعرف امل�شاركني حقوق الطفل
حتديد عالقة �أدب الطفل بحقوق
الطفل
حتديد عالقة �أدب الطفل
باملواطنة

 60دقيقة

االلتزام بالقوانني
االلتزام باملحافظة على املمتلكات

50دقيقة

ت�شجيع الأطفال بالتعبري عن
�آرائهم

ق�صة منتور لفاطمة
�شرف الدين

املالحظة -
مناق�شة النتائج

لعب الأدوار
احلوار واملناق�شة

40.د

تقدير العمل و�أهل املهن
احلق يف قول ال والرف�ض

احلمامة
البي�ضاء،يو�سف
والبالونة ال�سحرية

تلخي�ص النتائج

لعب
�أدوار،دراما،
حوار ومناق�شة

60

حق الطفل يف احلماية
حق الطفل يف الت�ضامن

ق�صة تعال العب معي
ق�صة ممكن �ألعب

تلخي�ص احلقوق

دراما ولعب
�أدوار

50

�إدراك حق الأطفال يف اللعب

ق�صة �أريد �أن �أكون
�سلحفاة

املالحظة

منلظرة ،دراما

60

حق الطفل يف االختيار
احلق يف الت�ضامن مع الآخرين

يوم االنتخابات يف
�سابانا

�أ�سئلة

الدراما ،لعب
الأدوار ،احلوار
واملناق�شة

60

حقي الطفل يف اختيار من ميثله
حقه يف الثورة على الظلم

لعب �أدوار
حوار ومناق�شة -
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الأن�شطة /الفاليات
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خمرجات الف�صل

الف�صل

الباب

حقوق الطفل

االلتزام بالقوانني

احلق يف التعبري
احلق يف قول ال
احلق يف احلياة
احلق يف اللعب
�أريد �أم اكون �سلحفاة
االنتخابات

حتديد مفهوم حقوق الطفل واالطالع على اتفاقية حقوق الطفل
حتديد مفهوم املواطنة-
ابتكار �أن�شطة تعزز حقوق الطفل واملواطنة-

الأول

الرابع
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الباب الرابع :املواطنة و�أدب الطفل/الإطار النظري
املواطنة هي انتماء الإن�سان �إلى بقعة من الأر�ض (دولة) ينتمي �إليها ويكون م�شاركا يف احلكم
فيها بطريقة �أو �أخرى ،ويلتزم مبجموعة القوانني التي تنظم العالقة بينه وبني الدولة ،يتمتع فيها
مبجموعة من احلقوق ويلتزم فيها مبجموعة من الواجبات.
واملواطنة قد تكون بالوالدة يف تلك البقعة اجلغرافية� ،أو بال�ستقرار فيها والعي�ش ،او بالرتبية
والثقافة وكل هذا ح�سب قانون تلك الدولة �أو ذاك.
ويرى البع�ض البع�ض �أن جوهر املواطنة يكمن يف �أمرين �أ�سا�سيني هما :امل�شاركة وامل�ساواة،
وللحقيقة ف�إن �أية دولة ت�ستطيع �أن حتقق ملواطنيها هذين الأمرين ف�إنها تدفعهم �إلى التفاعل
واالنتماء ب�شكل ال يقبل ال�شك ،كما �أنها حتفزهم على �أن يكونوا مواطنني ملتزمني بوقانينها ي�ؤدون
واجباتهم جتاهها بدافع االنتماء واحلب.
فامل�شاركة ترتبط مبا�شرة بحقوق الإن�سان ومبجموعة من احلريات التي يجب ان تكفلها الدولة
ملواطنيها ون�صت عليها العهود الدولية وهذه احلقوق تنق�سم �إلى:
�أوال :حقوق مدنية
وهي جمموعة من احلقوق تتمثل يف حق املواطن يف احلياة وعدم �إخ�ضاعه للتعذيب وال للمعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو االحاطة بالكرامة وعدم �إجراء �أية جتربة طبية �أو علمية على
�أي مواطن دون ر�ضاه  ،وعدم ا�سرتقاق �أحد واالعرتاف بحرية كل مواطن طاملا ال تخالف القوانني
وال تتعار�ض مع حرية �آخرين  ،وحق كل مواطن يف الأمان على �شخ�صه وعدم اعتقاله �أو توقيفه
تع�سفي ًا  ،وحق كل مواطن يف امللكية اخلا�صة  ،وحقه ف�سي حرية التنقل وحرية اختيار مكان �إقامته
داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة �إليها وحق كل مواطن يف امل�ساواة �أمام القانون  ،وحقه يف
�أن يعرتف له بال�شخ�صية القانونية وعدم التدخل يف خ�صو�صية املواطن �أو يف �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته
�أو مرا�سالته وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته ،وحق كل مواطن يف حماية القانون
له  ،وحقه يف حرية الفكر  ،والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبري وفق النظام والقانون،
وحق كل طفل يف اكت�ساب جن�سيته.
ثانيا :احلقوق ال�سيا�سية:
وتتمثل هذه احلقوق بحق االنتخابات يف ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطات املحلية والبلديات
والرت�شيح ،وحق كل مواطن بالع�ضوية يف الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات وحماولة الت�أثري
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على القرار ال�سيا�سي و�شكل اتخاذه من خالل احل�صول على املعلومات �ضمن القانون واحلق يف
تقلد الوظائف العامة يف الدولة واحلق يف التجمع ال�سلمي.
ثالثا :احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية:
وتتمثل يف حق كل مواطن يف العمل يف ظروف غري ظاملة ، ،واحلق يف العمل النقابي واال�ضراب ،ويف
حتقيق العدالة وامل�ساواة بني جميع �أفراد الوطن يف تكاف�ؤ الفر�ص ،بغ�ض النظر عن اللون �أو العرق
�أو اجلن�س �أو الدين ويف اجلانبني االجتماعي واالقت�صادي احلق يف الرفاه االجتماعي واالقت�صادي،
وتوفري احلماية ،واحلق يف الرعاية ال�صحية ويف امل�سكن �إل �آخر ذلك من احلقوق.
يف ظل ما �سبق ف�إن هذه احلقوق يقابلها واجبات ي�ؤديها املواطن جتاه وطنه ودولته عن طيب خاطر
وهي :دفع ال�ضرائب املرتتبة عليه ،وااللتزام بالقوانني ،والدفاع عن وطنه (دولته).
عالقة �أدب الطفل باملواطنة
قيل ب�أن الكبار ي�ستطيعون التعرف على احلياة من خالل جتربتهم الطويلة ،ومن خالل علم النف�س
وعلم االجتماع وعلم الإن�سان  ،لكن الأطفال مل ميروا بخربات طويلة ،وال بالقدرة على درا�سة هذه
العلوم ،لذلك ف�إن �أف�ضل و�سيلة تعرفهم على احلياة هي كتب الأطفال.
فالطفل بطبيعيته مييل �إلى الق�صة فينجذب �إليها ويطلبها قبل نومه وي�ستمتع بالتماهي مع
�شخ�صياتها ،فهي تنمي خياله وت�ساعد يف بناء �شخ�صيته.
و�إذا عرفنا �أن �شخ�صية الفرد تتكون يف الفرتة الأولى من طفولته فالأحرى بنا �أن جنعل من
كتب الأطفال و�سيلة للتعرف على احلياة وقيم املواطنة مبا فيها من حقوق وواجبات ،لرنبي فيهم
املواطنية ال�صاحلة.
وال يعني هذا �أن نحول كتب الأطفال �إلى كتب مدر�سية �أو واجبات بيتية يرف�ضها الأطفال ،ولكن
من خالل قراءة الكتب ومناق�شتها والتعامل معها ب�أ�سلوب �شيق وممتع يدفع الأطفال �إلى التعلم
والتفكري والإبداع ،فيعرف معنى االنتماء واملواطنة ،ويتعرف من خاللها على حقوقه وواجباته
بطريقة غري مبا�شرة.
يف العام  1989اتفق زعماء العامل على حاجة �أطفال العامل �إلى اتفاقية خا�صة بهم ،لأنهم بحاجة
�إلى رعاية خا�صة بهم .ومن اجلدير ذكره �أن كل من هو دون الثامنة ع�شرة من عمره يعترب طفال.
االتفاقية تت�ضمن  54مادة ويتبعها بروتوكالن اختياريان.
تعترب هذ االتفاقية �صك قانوين للدول املوقعة عليها باملحافظة على حقوق الطفل ،ويلزم الدول
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ب�ضمان دمج اتفاقيات حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية معها.
واالتفاقية تو�ضح حقوق الأطفال االأ�سا�سية التي يجب �أن يتمتع بها الأطفال ومن �أبرزها :احلق
يف البقاء والنماء والتطور ،واحلق يف احلماية واحلق يف التعليم والرعاية ال�صحية وحقه يف اللعب
واحلياة الكرمية،وحقه يف عدم التعر�ض ل�سوء املعاملة �أو اال�ستغالل ،وحقه يف االختيار و�إبداء
الر�أي والتعبري بحرية� .إلى �آخر هذه احلقوق واملوجودة يف االتفاقية.
هذه احلقوق ال ميكن �أن تدر�س نظريا للأطفال لأنهم بحاجة �إلى ممار�ستها وا�ست�شعارها يف
حياتهم ال�شخ�صية ،حتى ميكنهم الإميان بها والدفاع عن حقوقهم وقت احلاجة� .إن هذا ال يت�أتى
ب�سهولة دون البحث عن �أف�ضل ال�سبل التي تعرفه بحقوقه وواجباته كطفل �سواء كان ذلك يف البيت
�أو يف ال�شارع �أو املدر�سة.
�إن �أف�ضل طريق لتعليم الأطفال تلك احلقوق هي كتب الأطفال وخا�صة الق�صة ،فمن منا ال ي�ستمتع
بقراءة �أو �سماع ق�صة ،خا�صة �إذا كانت م�شوقة وومتعة ،فهذا هو الدافع الأول للقراءة قبل �أن تكون
طريقة للتعلم.
ويف العادة ف�إن كل ق�صة حتمل م�ضمونا معينا وعربة ،وقد تطرقنا لذلك يف بداية التدريب ،وكان
من الوا�ضح �أن العربة التي تثري تفكري الطفل وجتعله يبحث فيها عن املق�صود تكون �أكرث ت�أثريا
وثباتا� .إن مناق�شة الق�ص�ص وم�ضامينها مع الأطفال ودفعهم للتفكري فيها تدفعهم للتعمل من
جتارب الآخرين ،وخا�صة �أن الطفل يف الفرتة الأولى من عمره يحب التقليد ،فريى كيف دافعت
ال�شخ�صيات عن نف�سها؟ وكيف ح�صلت على حقوقها ،فمن امل�ؤكد �أن يتعلم منها وخا�صة �أنه يف
كثري من الأحيان يتماهى مع �شخ�صياتها.
�إن الدراما ولعب الأدوار واملناق�شة بعد قراءة الق�ص�ص ت�ساعد يف تعزيز حقوق الأطفال ،لذلك
نحن نتوقع من املن�شطني واملي�سرين العاملني مع الأطفال االطالع على اتفاقية حقوق الطفل
وقراءتها قراءة واعية ،وم�ساعدة الأطفال يف اختيار ق�ص�ص للقراءة ،ميكننا �أن نبتكر من خاللها
�أن�شطة تعزز هذه احلقوق .وخا�صة احلق يف احلماية والرعاية واحلياة واللعب والعدالة وامل�ساوة.
�إن ت�أثري ق�صة على الطفل لهو �أبلغ من جل�سات وعظ طويلة ميار�سها الأب �أو الأم �أو املعلم يف
املدر�سة ،فالطفل يحتاج �أحيانا �إلى املرور يف التجربة حتى يبقى هذا التعلم م�ستداما ،وحتىي�ؤثر
يف �سلوكه م�ستقبال.
نحن نعرف �أن الطفل يتعر�ض النتهاكات كبرية وكثرية يف حياته قد تكون من غري ق�صد �أو بق�صد،
من منطلق احلب �أو الرتبية يظن راعوه �أن هذا ي�صب يف م�صلحته ،ويف احلقيقة �إنهم ي�سيئون �إليه
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كثريا ،فحتى الكبار ميكنهم فهم نف�سية الأطفال واحتياجاتهم من خالل مناق�شة هذه الق�ص�ص
معهم وخا�صة �إذا كان ذلك من خالل عقول مفتوحة وواعية .
هذه مقدمة ب�سيطة عن حقوق الأطفال وعالقة �أدب الطفل به ،لي�س املق�صود منها �أن نعدد هذه
احلقوق كاملة هنا لأنها متوافرة وموجودة يف كل مكان �سواء يف امل�ؤ�س�سات �أو ال�شبكة العنكبوتية.
�إن اطالع املن�شط عليها ت�ساعده على اختيار الكتب للأطفال ،وبناء �أن�شطة تعزز هذه احلقوق
وت�سهم يف بناء �شخ�صية الطفل� ،شخ�صية متوافقة مع نف�سها ،م�ؤمنة بقدراتها ،وحري�صة على
حقوقها والدفاع عنها بقوة وجر�أة.
فهناك �أمثلة كثرية لق�ص�ص حتتوي على م�ضامني املواطنة وحقوف الأطفال ،فمثال يف ق�صة «قطعة
�أر�ض �صغرية» للكاتبتان «اليزابث بريد و�سونيا» النمر باللغة الإجنليزية التي ترجمتها م�ؤ�س�سة تامر
للتعليم املجتمعي �إلى اللغة العربية تربز عدة حقوق للأطفال �صودرت منهم يف ظل االحتالل
واحلروب ولعل �أبرزها حقهم يف احلماية والأمن واللعب ،ولكنهم ي�صرون على احل�صول عليها و�إن
كلفهم ذلك غاليا� .إن مثل هذه الق�ص�ص مادة د�سمة للدفاع عن حقوق الطفل وميكن بناء العديد
من الأن�شطة عليها.
�إننا نعتقد �أن مكتبة الطفل العربي زاخرة بهذه الق�ص�ص ،ولكن احلر�ص كل احلر�ص من الق�ص�ص
امل�صطنعة التي ال ي�ستمتع الطفل بقراءتها ،فاملتعة �أوال قبل امل�ضمون ،لأن الطفل ال ميكن �أن يقر�أ
�شيئا من دون �أن ي�ستمتع به.
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الباب الرابع� :أدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة رقم الن�شاط)1/1/4(:
الزمن 60:دقيقة
ا�سم الن�شاط :حقوق الطفل
الأهداف:
	�-أن يتعرف امل�شاركون حقوق الطفل
	�-أن يحدد امل�شاركون عالقة �أدب الأطفال بحقوق الطفل
	�-أن يتعرف امل�شاركون مفهوم املواطنة وعالقتها ب�أدب الطفل
االحتياجات وامل�صادر املطلوبة:
ورق عري�ض� ،أقالم فلوما�سرت ،ن�سخ من حقوق الطفل :ن�شرة اليوني�سف ،ورقة عمل بعنوان»حقوق
الطفل واملواطنة»
�آلية التنفيذ:
	-يعر�ض املي�سر فيديو عن  youtubeيتحدث فيه الأطفال عن بع�ض حقوقهم« .فيلم حقوق
الطفل »https://www.youtube.com/watch?v=kWlRrEQqG2A
	-من و�ضع هذه احلقوق؟ هل هي الزامية؟
	-يتوجه املي�سر ب�س�ؤال للم�شاركني :من منكم قر�أ اتفاقية حقوق الطفل؟ من يذكر بع�ض احلقوق؟
	-ي�ستمع �إلى الإجابات ويناق�شها باخت�صار
	-تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعات وتوزع ورقة العمل عليهم ويعطيهم وقتا حمددا لكتابة ورقة
م�شرتكة بني كل �أفراد جمموعة
	-تعر�ض املجموعات عملها ويتم و�ضع الئحة احلقوق
	-يعر�ض املي�سر الئحة احلقوق على امل�شاركني (مرفقة
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الإر�شادات:
	-لي�س �شرطا �أن يتم عر�ض جميع احلقوق
	-يو�ضح املي�سر �أهمية االطالع على احلقوق وكيفية ربطها ب�أدب الطفل
	-املواطنة:املواطنة ب�شكل ب�سيط وبدون تعقيد هي انتماء الإن�سان �إلى بقعة �أر�ض �،أي الإن�سان الذي
ي�ستقر ب�شكل ثابت داخل الدولة �أو يحمل جن�سيتها ويكون م�شارك ًا يف احلكم ويخ�ضع للقوانني
ال�صادرة عنها ويتمتع ب�شكل مت�ساو مع بقية املواطنني مبجموعة من احلقوق ويلتزم ب�أداء
جمموعة من الواجبات جتاه الدولة التي ينتمي لها .،
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عزيزي امل�شرتك/ة

ورقة العمل
حقوق الطفل واملواطنة

و�ضعت هيئة الأمم املتحدة جمموعة من احلقوق للطفل ،يجب احلفاظ عليها ووقعت
عليها معظم دول العامل لاللتزام بها ،هل ميكنك مع �أفراد جمموعتك و�ضع الئحة
بحقوق الأطفال كما ترونها؟
بر�أيك ما عالقة حقوق الطفل ب�أدب الطفل؟
هل ميكنك بالت�شاور مع �أفراد جمموعتك و�ضع تعريف للمواطنة
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الباب الرابع� :أدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة رقم الن�شاط)2/1/4(:
الزمن 50:دقيقة
ا�سم الن�شاط :االلتزام بالقوانني
�أهداف الن�شاط:
	-االلتزام بالقوانني
	-االلتزام باملحافظة على ممتلكات البلد واعتبار ذلك واجبمواطنة �صاحلة
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
�سل�سلة املرور(دراجتي واملرور � -سائق �سيارة ماهر  -م�شوار  -هنا وهناك � -أ�سري بالألوان
ت�أليف نبيهه حميديل  -دار احلدائق)�أوراق بي�ضاء � -أقالم ر�صا�ص
ثالث دوائر حمراء و 3و�صفراء و 3خ�ضراء وكل دائرة حممولة على ع�صا خفيفة
�آلية التنفيذ:
	-يقر�أ املي�سر الق�صة للأطفال ويركز على �إ�شارات املرور .ثم يوجه �أ�سئلة للنقا�ش:
	-هل يجب احرتام �إ�شارات املرور؟ كيف؟ من يجب عليه احرتامها؟ ملاذا؟
	-ما ال�ضرر الذي ميكن حدوثه لو مل نلتزم بالإ�شارات؟
	-ما �أنواع الإ�شارات التي نراها؟
	-يق�ص املي�سر  3دوائر واحدة حمراء و�أخرى�صفراء ،وثالثة خ�ضراء حجم متو�سط ويل�صق كل
واحدة على احلائط ويطلب من امل�شاركينال�سري داخل القاعةويطلب منهم متثيل �أدوار خمتلفة
�سيارات ،دراجات،م�شاة ،وعلينا �أن نتقيد بالإ�شارات عندما يرفع اللون الأحمر نقف وعندما
يرفع الأخ�ضر من�شي والأ�صفر نتهي�أ للم�شي( .الأوالد ميثلون �أنواع خمتلفة �سيارات دراجات
م�شاة ومالحظون)
	-يطلب من امل�شاركني كتابة�إر�شادات،ويتم توزيعها بزوايا القاعه �أو على مداخل املدر�سة �أو يف
زوايا املكتبة �أو املكان الذي ن�ستخدمه مثال هنا مدر�سة،ممنوع التزمري ،هنا حديقة ،ممنوع
التجاوز � ،آثار  ،الخ  ....وعلى الأوالد �أن يتجولوا يف املكان ويت�صرفوا ح�سب كل �إ�شارة.
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الإر�شادات:
	-ينوه املي�سر �إلى اهمية االلتزم بقوانني الإ�شارات �سواء �أكانت للمرور �أو لرموز �أخرى (مواطنة
�صاحلة)
	-يوجد �إ�شارات تر�شد �إلىالطرقات �أو الأماكن الأثرية �أو امل�ست�شفيات  ...وكلها يجب احرتامها
والتقيد بها.
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الباب الرابع� :أدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
رقم الن�شاط)3/1/4(:
الزمن 50:دقيقة
ا�سم الن�شاط :احلق يف التعبري
�أهداف الن�شاط:
ت�شجيع الأطفال على التعبري (حق الطفل يف التعبري)
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
	-طريي يا طيارة� ،أماين الع�شماوي ،دار نه�ضة م�صر 2012 -
	�-أقالم فرت� ،أوراق بي�ضاء كبرية
�آلية التنفيذ:
	-يقر�أ املي�سر الق�صة
	-يقوم املي�سر بتعليق �أوراق بي�ضاء على احلائط ويطلب من الأوالد �أن يكتبوا جملة �أو كلمة على
يعبون فيها عن الأ�شياء التي تفرحهم �أوحتزنهم ،وبعدها يجل�سون على �شكل
الأوراق املعلقة َ
دائري ويدير املي�سر نقا�شا معهم من خالل الأ�سئلة الآتية:
	-ملاذا كتبتم هذه اجلمل والكلمات؟ ماذا ت�شعرون يف كل حالة مثل :احلزنالفرح ،البكاء
،ال�ضحك  ،اللعب مع الأ�صدقاء( .الرتكيز على امل�شاعر)
نعب عن �آرائنا؟ ملاذا؟
	-هل يجب �أن َ
	-هل تعربون ع َما ت�شعرون به دائم ًا؟ اروي موقفا عربت فيه عن موقفك ب�شجاعة .ارو موقفا مل
ت�ستطع التعبري فيه عن ر�أيك .كيف كان �شعورك يف كال احلالتني.
الإر�شادات:
ميكن �صناعة طيارة من الورق �أو مركب (تفا�صيله موجودة داخل الق�صة)
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الباب الثالث :الف�صل الأول� :أدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة رقم الن�شاط ()4/1/4
الزمن  40دقيقة
ا�سم الن�شاط :احلق يف قول ال
�أهداف الن�شاط:
	�-أن يقدر الأطفال �أ�صحاب املهن بغ�ض النظر عن نوعها
	�-أن يدرك الأطفال �أهمية هذه املهن
	�-أن يتعرف الطفل �أن له احلق يف قول ال.
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة منتور ت�أليف فاطمة �شرف الدين ،دار الن�شر �أ�صالة  ،2011كرتونة كبرية�،أقالم عري�ض
�آلية التنفيذ:
	-يبد�أ املي�سر بقراءة الق�صة عار�ض ًا ر�سوماتها ،يتوقف ويطرح ال�س�ؤال عن �سبب �إ�ضراب منتور عن
العمل وهنا يرتك املجال مفتوح ًا للأطفال ب�إعطاء االحتماالت ،ثم يتابع القراءة حمدث ًا �إياهم
عن �أهمية الآخر وعمله ،فلوال عامل النظافة لغرقنا بالنفايات والروائح الكريهة والأمرا�ض.
	-يطرح املي�سر العديد من الق�ضايا للنقا�ش�(:أهمية احرتام العامل ،حق العامل يف اال�ضراب
واملطالبة باحلقوق� ،أهمية املهن ،واجبات املواطن للمحافظة على البيئة)
	-هل يحق ملنتور �أن ي�ضرب( نقا�ش) كيف نحرتم منتور؟
	-لنفر�ض �أن منتورا مل يعرب عن ر�أيه وحقه ومل ي�ضرب ،كيف ترى حاله بعد ذلك؟
	-وهنا ميكن مناق�شة واقرتاح حلول لأزمة النفايات.
	-وميكن يف النهاية ترك املجال حرا للأوالد للتعبري عن حاجاتهم ومطالبهم وكتابتها وتزيينها
على كرتونة كبرية وتعليقها.
الإر�شادات:
	-منتور حمار يعمل بجهد طول النهار لت�أدية وظيفته وهي جمع �أكيا�س النفايات يف �ضيعة
�شوحان .غري �أن منتورا قرر الإ�ضراب عن ممار�سة عمله لأ�سباب معينة.
	-حتمل الق�صة يف طياتها �أبعادا بيئية وحقوقية ،ن�ستطيع من خاللها طرح عدة موا�ضيع مثل البيئة،
النفايات� ،إعادة التدوير ،النظافة ،حقوق العامل ،احرتام املهن� ،أهمية عمال النظافة ،تقبل الآخر...
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الباب الرابع� :أدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة رقم الن�شاط ()5:1:4
الزمن  60دقيقة
ا�سم الن�شاط :احلق يف احلماية
�أهداف الن�شاط:
	-حق الطفل يف احلماية
	-احلق يف الت�ضامن مع الأطفال
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
احلمامةالبي�ضاء ،يو�سف والبالونة ال�سحرية
�إدارة الن�شاط :فردي ،لعب �أدوار
�آلية التنفيذ:
	-يطلب املي�سر من �أحد الأطفال باالختباء�أو يخبئه املي�سر
	-يطلب من الأطفال البحث عنه.
الق�صة:
	-طرح �أ�سئلة ومناق�شة حول ّ
	�-أ�سئلة ن�س�ألها ت�ساعد الأطفال على التعبري عن م�شاعرهم� ،أفكارهم و�سلوك ّياتهم عن فقدان
زميلهم.
	-ماذا �ست�شعر/ين لو �أ�ضعت ابنك/تك؟
	-لو كنت �أما� ،أبا ما هي اخلطوات التي �ستقوم /ين بها لتبحث/ي عن ابنك/تك؟
	-من م ّر يف خربة كهذه؟ احك لنا.
	-لو كنت قد تهت من والديك كيف كان �شعورك؟
الق�صة؟ من هي ال�شخ�ص ّية التي �أعجبتك؟ وملاذا؟
	-ما �أكرث ما �أعجبك يف ّ
	-ملاذا ت�ص ّرفت ك ّل �شخ�ص ّية كما ت�ص ّرفت؟
	-هل تركت �أهلك �إلى بلد �آخر؟ كيف كان �شعورك؟
	-ماذا ميكنك �أن تفعل لكي ي�شعر الأ�شخا�ص الذين و�صلوا �إلى بلدك بالت�ضامن؟
الق�صة
متثيل ّ
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الإر�شادات:
	-اتفاقية حقوق الطفل :ال يجوز لأحد اختطافه املادة 11
	-ك ّل طفل يحق له احلماية (احلماية زمن احلروب)
	�-أكرث من 200000طفل فقدتهم �أمهاتهم ب�سبب احلروب

ﺴﺄﻟﻪ ،ﻫﻞ ﺘراﻫﺎ أﻨت؟
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الباب الثالث� :أدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
رقم الن�شاط)6:1:4( :
الأن�شطة
الزمن  50دقيقة
ا�سم الن�شاط :احلق يف اللعب
�أهداف الن�شاط:
	�-إدراك امل�شاركني �أهمية اللعب بالن�سبة للأطفال
	�-إميان امل�شاركني بحق الأطفال يف اللعب
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
ق�صة تعال العب معي �صفاء عمري ،ق�صة ممكن �ألعب ت�أليف:ين�س را�سمو�س ترجمة حممود ح�سني
�أو �أي ق�صة يختارها املي�سر تعزز حق الطفل يف اللعب.
�آلية التنفيذ:
ينفذ املي�سر لعبة حركية مع امل�شاركني /الأطفال وي�شاركهم يف التنفيذ
	-ي�س�ألهم عن مدى اال�ستمتاع ،ي�س�ألهم عن �أثر م�شاركته لهم يف اللعب
	-يقر�أ املي�سر ق�صة تعال العب معي ت�أليف �صفاء عمري �أو الق�صة التي اختارها
	-يتوقف بعد كل موقف وي�س�أل ماذا تتوقعون بعد طلب الطفل من �أبيه م�شاركته اللعب
	-يدير املي�سر نقا�شا عن م�شاركة الأب ،الأم �أطفالهم يف اللعب .يروي الأطفال جتاربهم
	-يطلب من بع�ض امل�شاركني /الأطفال تقم�ص �شخ�صيات الق�صة ،وينفذون دراما ال تعتمد على
حفظ الن�صو�ص ،يظهر فيها امل�شاركون �أحا�سي�سهم .،
الإر�شادات:
	-املرجعية املادة  31احلق يف اللعب والراحة
	-احلق يف الرعاية ال�سليمة
	�-إذا وجد املي�سر وقتا ميكنه �أن ي�ضيف للن�شاط ن�شاطا جماعيا بحيث يطلب من كل جمموعة
و�ضع قائمة بحقوقه كما يراها.
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الباب الثالث� :أدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة رقم الن�شاط)7:1:4( :
الزمن  60دقيقة
ا�سم الن�شاط� :أريد �أن �أكون �سلحفاة
�أهداف الن�شاط:
	-حق الطفل يف االختيار
	-حق الطفل يف �إبداء ر�أيه
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
�أريد �أن �أكون �سلحفاة ت�أليف� :أمل فرح�،أوراق� -أقالم� -أقالم تلوين
�آلية التنفيذ:
تعب عن نف�سه.
	-فح�ص مدى معرفتهم بذواتهم .يطلب املي�سر من كل م�شارككتابةخم�س كلمات ّ
ليعبوا بالر�سم والتلوين عن ذواتهم.
املي�سر امل�شاركني دوائر و�أقالم و�ألوان ّ
	-يعطي ّ
	-يفاجيء املي�سر/ة الأطفال بطرح هذا ال�س�ؤال الالفت يف حد ذاته لالنتباه« :هل حتب �أن تكون
�سلحفاة؟» ويتوجه بال�س�ؤال لكل واحد/ة .والإجابة تكون بنعم �أو ال.
	 -بعد ذلك ،يتوجه املي�سر/ة ملن �أجاب بنعم �سائال �إياه �أن يعطي �أ�سبابا يعلل بها اختياره،
وباملثل مع من �أجابوا بال.
	-يكون فريقني :فريق نعم وفريق ال ،ويرتك لهم فر�صة النقا�ش لع�شر دقائق ليجهز كال منهم
ع�شرة �أ�سباب وجيهة يواجه بها الفريق الآخر ،والفائز هو من ي�ستطيع �إقناع �أكرب عدد من
�أفراد الفريق الآخر بوجهة نظره ،ومن ثم �ضمهم �إلى فريقه.
	-طرح ال�س�ؤال الآتي على فريق ال :ماذا حتب �أن تكون �إذن؟ و�أيا كانت �إجابته� ،سواء �أكان منرا
�أو قطه  ...الخ ،ن�س�أله عن �أ�سباب اختياره ،ثم ن�س�أله :هل حتب �أن ت�صادق ال�سلحفاة؟ هل تقبل
�أن تكون زميلتك يف ال�صف؟ هل من حق ال�سلحفاة �أن تلعب معنا و�أن ننتظرها �أثناء اللعب
باعتبارها بطيئة؟
الإر�شادات:
	-يعمل املي�سر كمنظم حللقة النقا�ش الدائرة كيال تخرج عن ال�سيطرة
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	-على املي�سر �أن ميتاز باحليادية ،و�أال يظهر انحيازه لأي من وجهتي النظر
	 --كتاب� :أريد �أن �أكون �سلحفاة ت�أليف� :أمل فرح ،ر�سوم� :أ�سامة �أبو العال �صادر عن دار� :شجرة
	-نبذة عن الكتاب :البنت ال�صغرية تعلن لكل من تراه من �أفراد عائلتها -الأب والأم واخلال
والعمة ...الخ� -أنها تود �أن تكون �سلحفاة! ي�ستغرب اجلميع �أمنيتها ،فمنهم من يقول �أن
ال�سلحفاة بطيئة ،ومنهم من يرد عليها ب�أن ال�سلحفاة �صامتة ال تغرد و ال متوء ،فاجلميع يرى
�أن ال�سلحفاة لي�ست مميزة بحال من الأحوال .يف نهاية الكتاب ت�صرح الفتاة ب�سبب متنيها
�أن تكون �سلحفاة ،فقد ر�أت يف ال�سلحفاة �أمرا عميقا مميزا مل يره غريها وهو� :أن ال�سلحفاة
حتمل بيتها على ظهرها فتح�س دوما بالأمان.
	-تطوير الن�شاط()1
	-تطوير الن�شاط ()2
	-نطلب من فريق نعم �أن ي�صيغ ال�صفات اجليدة التي يراها يف ال�سلحفاة يف ق�صيدة �شعر �أو يف
مو�ضوع تعبري جميل ،مع بيان الأ�سباب �أو يعرب عن ذلك بالر�سم.
	-مثال( :ق�صيدة �سلحفاتي ،ت�أليف :روز �شوملي ،من ديوان قو�س قزح ال�صادر عن دار كان ياما
كان -فل�سطني
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الباب الرابع� :أد بالأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة رقم الن�شاط)8/1/4( :
ا�سم الن�شاط :حقي يف االنتخاب

الزمن  60د5يقة

�أهداف الن�شاط:
	-احلق يف االنتخاب واالختيار
	-احلق يف الثورة على الظلم
االحتياجات وامل�صادر الالزمة:
يوم االنتخابات يف �سافانا ،كرتون وال�صق� ،ألوان
�آلية التنفيذ:
	-توزيع امل�شاركني يف جمموعات
	-عمل وجوه حليوانات خمتلفة ( ب�شرط وجود وجوه للأ�سد ،والتم�ساح ،والفيل  ،والزرافة)
	-ي�شرح املي�سر �آلية الن�شاط� ،سيتم انتخاب ملك للغابة ثم يطلب من يرغب بالرت�شح اختيار
الوجه الذي ميثله
	-ي�سمح ملن يرغب بالرت�شح ويطلب منهم توجيه خطابات انتخابية
	-ت�شرف جلنة من امل�شاركني على فرز االنتخابات و�إعالن النتائج
	-تقبل اجلميع للنتائج واحرتامها
	-يقر�أ املي�سر الق�صة للم�شاركني ثم يدير نقا�شا يقوم على الأ�سئلة الآتية:
	-كيف تقبل الذين مل ينتخبوا الفائز النتائج؟
	-هل نفذ امللك اجلديد وعوده؟
	-ماذا فعل املواطنون للتخل�ص من امللك اجلديد؟
	-ملاذا مل ينتظروا موعد االنتخابات اجلديدة؟
	-ملاذا قاموا بالثورة؟ هل يحق لهم ذلك؟ ملاذا؟
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الإر�شادات:
	-هذه الق�صة (يوم االنتخابات يف �سافانا للكاتب �ساندر�س دوما�س رو ،م�ؤ�س�سة تامر �أهداه
النا�شر الفرن�سي للأطفال فل�سطني)
	-يف الق�صة �أمران مهمان الأول :هو امل�شاركة يف االختيار هو حق وواجب للمواطن
	-والثاين :من حق ال�شعب مراقبة حكامه والثورة عليهم يف حال خمالفة الد�ستور.
	-ميكن للمي�سر التطرق للد�ستور وم�ؤ�س�سات الدولة التي يجب �أن تكون احلكم بني ال�سلطات
وال�شعب.

وأﻨﺎ أﺤكك
ﺠدﺘﻲ ﺘﻘوﻝ :أﺤكك ،ﻓﺘﻨﻤو ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ وردة
ﺎﺎﺎﺎ ﻘﻘوﻝ :أﺤكك ،ﺘﻛﺒر اﻟوردة ﺜﺜﻴ اًر
ﻤﺎﻤﺎ ﺘﻘوﻝ :وأﻨﺎ ذذﻟك ،أﻨﺎ أﺤكك .ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴزﻫر اﻟﻛون،
ﻴزﻫر ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ أوﻝ ﻟون.

اﻟﺘﻤرنن :ﻨزرع وردة ،وﻨروﻬﻬﺎ ﺎﺎﻟﻤﺎء،
ﺤﺼﻠت ﻤﻌﻨﺎ ﺨﻼﻝ اﻟﻴوم.
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مهام الف�صل من الباب االرابع:

الن�شاطات الآتية مقرتحة التقان الف�صل من الباب الرابع على �أن لتكون حمور ًا للنقا�ش يف
حلقة النقا�ش:
1.تنفيذ ن�شاطني على الأقل من ن�شاطات حقوق الطفل واملواطنه مع الأطفال وكتابة تقرير
عن ذلك مع التوثيق يف �صور �أو فيديو.
2.عمل لقاء توعية مع امل�ؤ�س�سة التي تعمل فيها لدعم حقوق الطفل وتوثيق ذلك.
3.اختيار ق�صة وكتابة ن�شاط يعزز حقوق الطفل.
ملحق :اتفاقية حقوق الطفل

www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

برنامج دياكونيا االقليمي لأدب الأطفال
Diakonia’s Regional Children’s Literature Program

https://www.youtube.com/watch?v=FSedmBQ9Etw

https://www.youtube.com/watch?v=FSedmBQ9Etw

ور�شة حتليل ر�سوم الأطفال كمادة ب�صرية�،أعدها وقدمها الفنان التون�سي ر�ؤوف كراي واحلكواتية امتنان كراي يف مدينة طوبا�س.

ور�شة نقا�ش كتاب كعك وع�سل مع االطفال يف غزة.

ن�شاط حول كتاب ملك احلكايات مع اطفال مكتبة بلدية بيت فوريك.

ن�شاط ابداع فكري مع االطفال يف مكتبة بلدية نابل�س.

من ن�شاط رواية ق�ص�ص تون�سية لالطفال يف مدينة طوبا�س قدمتها احلكواتية امتنان كراي.
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