
یمكننا سماع أصوات الكثیر من الضحكات 
بین خالل تطبیق التمرینات البدنیة للتقارب

أولیاء األمور وأطفالھم، كما ظھر استمتاعھم 
.  أثناء تصببھم عرق مجھوداتھم

انطباعات بعض المشاركین في الفاعلیة

:لتالیةعلق المشاركون حول فاعلیة بالتعلیقات ا

.  استطعت تعلم العدید من األشیاء الیوم●
وأظن أني أرید تعلم المزید من ھذه التمرینات

.البدنیة

ن لقد كانت ھذه الفاعلیة جیدة، وتعرفت م●
بیني خاللھا على تمرینات وألعاب تقوي العالقة

.  وبین أطفالي

تطعت لقد اس. شكًرا لتخطیطكم ھذه الفاعلیة●
.  االستمتاع بوقتي أنا وطفلي

تؤكد ھذه الفاعلیة على أھمیة التمرینات●
ك البدنیة ألولیاء األمور، وتحثنا على تحری

.أبداننا مع أطفالنا

ھ في قوموا بتحمیل البوستر من الموقع، ولصق
المنزل في مكان تسھل رؤیتھ، واستمتعوا 

كم وبین بممارسة التمارین البدنیة للتقارب بین
.أطفالكم

ندعم بناء صحة األطفال من خالل التمرینات البدنیة
Page )  األطفال یستمتعون مع أولیاء أمورھم في الفاعلیة!" (إنھا مشیة المار یونیت"1

ء انتشار التمرینات البدنیة للتقارب بین أولیا
األمور وأطفالھم

ي نشجع في ھذا المشروع على دعم النمو الصح
تي لألطفال عن طریق تطبیق ھذه الفاعلیة ال

سة تستھدف أولیاء األمور في المحافظات الخم
.  المستھدفة

شراء في ھذه الفاعلیة، ال یضطر أولیاء األمور ل
متاع أدوات ومعدات للتمرینات، بل یمكنھم االست
بعمل ھذه التمرینات الممتعة في المنزل مع

نشرت ھذه التمرینات في النشرة. (أطفالھم
طفال ولیس األ). العدد الرابع(اإلخباریة السابقة 

تلك بفقط بل یمكن ان یستمتع الوالدین أیضا
من زیادةوالتي تمكنتمرینات بسھولة ، ال

فل مع ن والطاالوالدالروابط والصلة بینتعمیق 
من أجل الحث على تطبیق .تحسین صحتھم

عب األكل جیًدا، والل"شعارنا الذي ینص على 
تطبیق في المنزل، سنقوم ب" جیًدا، والنوم جیًدا

لبدنیة فاعلیات أخرى بخالف فاعلیة التمرینات ا
لتوعیة ھذه، وفاعلیة التوعیة الغذائیة، كفاعلیة ا
بأھمیة القراءة لألطفال في المحافظات 

.  المستھدفة الخمسة

ب بین تطبیق فاعلیة التمرینات البدنیة للتقار
أولیاء األمور وأطفالھم

شرح في إطار التعاون مع محافظة السویس قمنا ب
االنتھاء وبعد. أھمیة التمرینات البدنیة لنمو الطفل

من تمرینات اإلحماء، وجدنا األطفال وأولیاء 
أمورھم یحركون أجسادھم ویقومون بالتمرینات

.  البدنیة ویستمتعون بھا

یمكنكم تحمیل البوستر الخاص 
ن أولیاء بالتمرینات البدنیة للتقارب بی

ا األمور وأطفالھم من خالل رابط موقعن
.اإللكتروني المذكور باألسفل
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مرین أولیاء األمور وأطفالھم وھم یستمتعون بت
"عربة الید"

)ندوة(النصف األول من الفاعلیة 
"!القفز على األرجل"ھیا بنا نقوم بتحدي 
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النمو الشامل
من خالل اللعب الحر

یھدف المشروع إلى النمو الشامل لألطفال من
ات في تعتبر معاییر الحضان. خالل اللعب الحر

االجتماعي واللغوي: (مجاالت ٦(مصر 
تحدد التي) المعرفي وحركي ونفسي، ووالبدني

٤المھارات التي یجب اكتسابھا قبل سن 
ك وتدریب المیسرات المبني على ذل) سنوات

كما یعتبر مشروع أحواض الرمل . مھاة ھوخط
یئة باالشتراك مع وزارة التضامن االجتماعي، ب
.اتمعدة لضمان اللعب الحر في حدائق الحضان

Page 2 حضانة النور، القلیوبیة(من الممتع اللعب بالرمال مع أصدقائي(

أحواض الرمال واللعب بھابناءوضع تطور 
، تم من بین الحضانات التي یستھدفھا المشروع

حضانة ۱۲أحواض الرمال في بناءاالنتھاء من 
حضانات ٥باستخدام میزانیة المشروع  و

.  اتباستخدام المیزانیات الخاصة بتلك الحضان
تماعي وفي المستقبل، ستقوم وزارة التضامن االج

حضانات معدة الستخدام ٤(حضانة ۲۷بتجھیز 
أو ستقوم بتجدید ) أحواض الرمال في الداخل

سیتم دعم الحضاناتكما . أحواض الرمل القائمة
ة بتلك الستة المتبقیة من خالل المیزانیات الخاص

.لرملاللعب باالحضانات حتى یتمكن األطفال من 
الرمل في كل حضانة، یتاح لألطفال فرص للعب ب

ة وزارووذلك بتفھم وتعاون المیسرات بحریة،
علم یت. التضامن االجتماعي ومكاتبھا وأوصیائھا
ا األطفال أشیاء مختلفة بشكل طبیعي بینم

رة على یرجى إلقاء نظ. الرملبیستمتعون باللعب 
د الرابط التالي لإلطالع على المزید مما لم یر

.ذكره في ھذا المقال

مشھد یوضح الكثیر من األطفال وھم یقومون بنشاطات

القیمة التعلیمیة للرمال
-①(الیة تشمل القیمة التعلیمیة للرمال النقاط الت

بسبب لدونة الرمال، ① ) ۱۹۹۸كاساما، : ⑤
الھم، یستطیع األطفال تجسید الصور في خی

عبیر الت: معیار(وتوسیع قوة تصورھم وإبداعھم 
مات یستطیع األطفال تنمیة اھتما② ، )الفني

یاضیات علمیة، واكتساب فكر مبدئي متعلق بالر
من خالل التجربة الشخصیة أثناء قیامھم 

③ ، )اإلدراك: معیار(بالتفكیر مراًرا وتكراًرا 
ثیرة أثناء عملیة اللعب، تتاح لألطفال فرص ك

:  معیار(ة الستخدام كلمات وفقًا للمواقف المختلف
)اللغة

رص أثناء عملیة اللعب، یكون لدى الطفل ف④
ة اللعب لتعلم كیفیة التفاعل مع األصدقاء ومتع

حفیز یتم ت⑤ ، )السلوك االجتماعي: معیار(معًا 
م الشعور عن طریق اللمس، واللعب باستخدا

ة األصابع و الجسم بأكملھ، أو تشجیع تنمی
من ⑥ ، )الحركة: معیار(المھارات الحركیة 

للعب، خالل غسل الیدین وتغییر المالبس بعد ا
العادات: معیار(یتم اكتساب عادات النظافة 

)الیومیة
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SAND PITS-الرمل-أحواض

)لمشاركین في المشروعاإدارة المتطوعین (

دراسة بخصوص أحواض الرمل ) "۱۹۹۸(كاساما، ھـ *
ئیةمجلة التربیة البی" باعتبارھا بیئة لعب لألطفال

1:113-124.

كم ترید من الماء؟
)حضانة الغد الجدید، السویس(

لقد رسمت بالرمل الملون
)حضانة المستقبل، كفر الشیخ(

!، وأحب الرمل كثیًراةأنا ما زلت صغیر
)حضانة دار الطفولة، القلیوبیة(

بخصوص اللعب فاعلیة
اء بالرمال حیث تم دعوة أولی

حضانة(األمور والمیسرات 
)النبوي، بورسعیدالھدي

ل، االرمببالنسبة للعب ※
یرجى الرجوع إلى عدد 

.۲۰۱۸شھر سبتمبر عام 

تعزیز اللعب الحر

لألطفال

～اللعب بالرمال～ 

تطبیق اللعب 
بالرمال،

ینتشر

أكثر فأكثر
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