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 1122 كانون األّول، 21

 حضرة مربّيات الصفوف األوىل والثانية يف املدارس االبتدائّية احملرتمات
 حتّية طّيبة وبعد؛

 تفعيل أنشطة ضمن مكتبة الفانوس: املبحث
 

، فوف الدنيا، مشروع تنّور قرائّي للصّ العربّية االبتدائّية يف املدارس التوايل ينطلق مشروع الفانوسللسنة الثانية على 
تخصيص حّصة واحدة على األقّل ب ىيوص ،1منشور اللغة العربّية للعام الدراسّي احلايلّ  يف اعتماًدا ملا وردو 

 للمطالعة ومكتبة الفانوس.

لّيات اأبسلوب شائق ممتع، وتتناول إحدى الفعّ  هذه احلّصة، من خالل التالميذ،القّصة أمام  تسرد املعّلمة 
فالقصص ، صغارأبّن القراءة موّجهة للكبار وليس ال ونؤّكدوهنا نعيد ونكّرر  .2املوصى هبا يف موقع الفانوس
مهارات القراءة، بل ال هتدف إكساب و ، مستقّلةقراءة  يف الصفوف األوىل والثانية ليست معّدة لقراءة التالميذ

إضافًة حلّب الكتب متهيًدا لرتسيخ عادة املطالعة  تنمية مهارات وأداءات شخصّية عاطفّية واجتماعّية هتدف إىل
 .منذ الصغر

؛ نوّد من خالل رسالتنا هذه أن نتواصل هبدف إثراء حّصة املطالعة، خاّصة يف كّل ما يتعّلق العزيزات املعّلمات
نشطة والفّعالّيات اليت معّمق إحدى األمفّصل و بشكل  التالميذ، وسنحاول أن نستعرض ال معببناء حوار فعّ 

 .احلوار مهاراتلديهم ر وّ ، وتطعند التالميذ واإلبداعيّ تنّمي التفكري الناقد 
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 ، كما3وإدارته ايف إرشاد املعّلمات على بناء حوار مع تالميذه يكون هلا دور  نطلب من املستشارة يف املدرسة أن 
يف التخطيط لبعض الفّعالّيات اليت تتطّرق للجوانب العاطفّية.  اتوتشارك املعّلم ،نوصي أبن تطّلع على القصص

 وحيّبذ أن تتناول املستشارة بنفسها القّصة مع التالميذ من خالل حّصة املهارات احلياتّية.

 بط: رواثالثة أمامكم 

 :للصّف األّول "هادي مظّلة"جتدون على األّول فّعالّية مقرتحة: لقّصة 

https://drive.google.com/file/d/1_5qtFZdiLeSvs8NVdlFiAS7lhOLvUihi/view?usp=sharing 

 :للصّف الثاين "أعظم األشياء"والرابط الثاين: فّعالّية مقرتحة لقّصة 

cRm/view?usp=sharingi19cdHAJeE3tOnBokqiaEKukr5ou5G/d/https://drive.google.com/file 

 :والرابط الثالث: اقرتاحات إضافّية للقّصتني

view?usp=sharing/ZCAEtgDygxITNULCU1Wu39mcGt7_d/1cfgm/https://drive.google.com/file 

مشاركة األهل الفّعالة واملشّجعة يف قراءة القصص ألبنائهم، األمر " الفانوس"أهداف مشروع مكتبة نذّكر أبّن من 
لذا هنيب . دافعّيتهم وحيّفزهم على مداومة القراءة، مما سيغين ثروهتم اللغوية ويوّسع مداركهمالذي سريفع من 

 . ُقُدًما املشروع دفع اذ دورهم الفّعال ومشاركتهم يفمات أن يشّجعوا األهل على اتّ ابملعلّ 
 .ة اليت نفذتّنها مع تالميذكنّ اليّ ا للفعّ نرجو أن تتواصلن معنا وترسلن توثيقً 

 .اإلبداعّية نّ ونتاجاتك نّ ابنتظار مقرتحاتك
 .فريق العمل

 
 التوفيق يف عملكّن. نّ نتمّّن لك

  احرتام،     
 طـه صالح

 العربّ  التعليم مرّكز مفّتش،
 االبتدائيّ  للتعليم أ قسم

 د. راوية برابرة 
 املفّتشة املُركِّزة ملوضوع

 الّلغة العربّية 
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 نرفق رابًطا حول إدارة الحوار: 

 
-halev/Pages/Teaching-grade/maftech-school/second-http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary

materials.aspx 
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