
 ف األولليوم األول في الص  فعاليات ل

والكثير  ،مع زمالء جدد ومربية جديدة األول يومهم األول في مكان جديد،يبدأ طالب الصف 

لعملية العسكرية في وأهمها ا ،من أحداث العطلة الصيفية ذكرياتالفكار واألمشاعر والمن 

 . 4102تموز وآب  يشهر الجنوب خالل

باإلضافة الى ف تحضيراتها الستقبال الطالب. تكثيفصف األول مربية السيكون على لذلك، 

ث أن تكّرس الوقت للحديث معهم عن أحدا عليهابالهم وتهيئتهم للدراسة والتعلم، باستق اهتمامها

فالطفل يرى في  ،. إّن محبة المعلمة تكمل محبة األمأيًضا العطلة الصيفية وتأثيرها عليهم

بها واالعتماد عليها عند  إذ عليه االستعانة ،ه لها هو أمر بالغ األهميةالمعلمة أّمُه الثانية وتقييم

 .الحاجة

 ألهداف:ا

  الجديد. ، مما يساعدهم على التأقلم لإلطاربشكل مرن وسلساستقبال الطالب 

 والضغط النفسي لدى الطالب في يومهم األول في  التخفيف من حدة التوتر والخوف

 المدرسة.

 مد".الجرف الصاعن مشاعرهم وأفكارهم حول أحداث "تعبير الطالب فرصة ال إعطاء 

 لليوم األول في الصف األول: اقتراح

 .خالل الحصتين االولى والثانية استقبال الطالب .0

معهم قبل الخوض في موضوع  ةعالقة أوليّ  تبنيالصف األول الطالب ومربية  تستقبل

تحضنهم  سها،هم على نفتتعرف عليهم وتعرف قدير،تغمرهم بالمحبة والت، فالنقاش

 .اإلمكانوتمنحهم الشعور باألمان قدر 

ف وخلق موسيقى أو القيام بفعاليات بسيطة مالئمة للجيل بهدف التعارال استخدام يمكنها

 .لعاب وغيرهاأو األ داخل الصف كالنشاط الحركيجو من األلفة 

 

 .الحصة الثالثة : نشاط ترفيهي .4

الحركة كوسائل لتشجيع الطالب على  ه" أو الرسم أووج  م بفعالية " الخيال الميامكن القي

 . التوتر والضغط والتخفيف من عن مشاعرهم الحديث



 ماأو رسم  حصلت فيها، مهمةحداث أالعطلة الصيفية، ر تطلب المربية من الطالب تذكّ 

  .ذلك من العطلة وما الى يتذكرونه

 ش مع الطالب عن األحداث األخيرة.نقااليدور 

 بما يلي: االهتمامخالل النقاش يحب 

 أن تكون  صعبة أو مزعجة، على وإن كانتحتى  البالط أسئلةعلى  اإلجابة

 بلغة بسيطة وسهلة. اإلجابة

 يخفف الخوف والقلق لديهم طالبأعطاء المعلومات لل. 

 األسلحة و المشاهد مثل ألحداث الصعبةفي وصف ا تجنب التفصيل المفرط

 .والدمار ومدى تأثيرها

  هذه المرحلة عابرة/ مرت،  أنّ على يجب التركيز في الحديث مع الطالب

 وغير مستمرة/ لن تستمر.

  نهاية الحياة  الموت أننوضح  أنفي حالة ذكر الطالب موضوع الموت علينا

 أنمبسطة من الممكن  رسائل دينية روحانيةيعود للحياة.  أنوال يمكن للميت 

 تساعد.

 وأن الحياة تستمر ،رسائل متفائلة من المهم أن نوصل للطالب. 

  تم بهم وبسالمتهم ونقوم أننا نهبا باألمان وأن نمنح الطالب شعورً من المهم

 بحمايتهم.

  رمضان والعيد ا ايجابية حدثت معهم )يتذكر الطالب أحداثً  أنمن المفضل

 .وغيرها(

  ة على قدرر مالئمة تدل على ضائقة أو عدم ات غيلسلوكيّ  االنتباهعلى المربية

 المواجهة لدى الطالب .

 : ن الرابعة والخامسةالحصتا .3

المربية ربع ساعة من  ذا كان هناك حاجة الستمرار الحديث في الموضوع تستغلّ إ

اية العام الدراسي. الحصة وتنتقل بسالسة لتنفيذ ما أعدته للطالب من نشاطات لبد

على  لهم التقدير ظهرتعهم والب قبل انصرافهم إلى البيت وتشجالط تالطف المربية

  انجازاتهم.

 

 مستشارة تربوية-دنيا أبو زايد


