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تنمية مهارات معلمة رياض األطفال
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ترحيب

م نحييكم ونرحبب ككبم ملمبر ترحيبب رح ب ر 
شبب    ونتمنببل رليميببق تحايببف اة ببتفا   ارمن

م مببح ح بب ر اببرا ار رنببامز ارمتميببك كمشببار اتك
.وإثراءاتكم
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اة م

اركنية

ارحارة اةلتماعية

ارخ رات ارعلمية
ارعمر ارحاري مق 

مشروع ط يعة ارعمر

اره ايات

مااي ت قعاتك 
ومادافك مح اردور 

تعارف
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رياض مفه م ماذا تعرف عح 

؟األطفال

عكيكي ارمتدرب

(لماعي) نشاط تدري ي

؟



5

رببة ُتعببرف ريبباض األطفببال كبننهببا كرنببامز يبببتي مببا ق ببر ارمدر ببة فببي فتببر  ار ف 

ارم كببببر م يببببدمز مببببا كببببيح ارتعلببببيم وارلعبببببم ُيببببدير  ميم عببببة مببببح ارمببببدركيح 

ال مبا وارمؤاليح مهنيًام وتتراوح معمار األطفال ارريح ُيسيل ن في رياض األطفب

ببك ريبباض األطفببال علببل ت بب ير مهببارات  كببيح ثببلى إرببل ومبب   ببن اتم حيببض ُتر ن

تهبدف إربل تحايبف ارنمب  ارمتب الن وارمتكامبر رل فبر مبح  ,ار فبر وتعليمب 

ة إرببل مختلببا ارنبب احي ارعالينببة واريسببمينة واةلتماعيببة وارنفسببيةم كا  بباف

.تنمية قدراتهم مح ولل ممار ة ارنشاط ارحرن وارلعب

مفه م رياض األطفال
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مامية رياض األطفال

ا تلعب رياض األطفال  ورًا ااماً  في حيا  ار فرم ويت ح ذرك مبح وبلل مب

يلي

يبب  تسببليح ار فببر كارمهببارات ارللمببة ارتببي تعينبب  علببل ارتبببقلم مببق ار•

.اريديد ارري انتار اري 

مهبام تيعر ار فر ي دم في ا عتما  علل نفس  في ارايام ك عض ار•

.ار سي ة

تحمبببي ار فبببر مبببح ارمشبببكلت ارتبببي قبببد يتعبببرض رهبببام وتبببؤثر علبببل •

.مستا ل   ارعكرةم وارعنا
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مامية معلمة اررو ة

7

مبق اريب  تؤثر معلمة اررو ة تبثيرًا ق يًا في ار فر فهي ارتي تحت ي ار فر مو تساعد  علل ارتببقلم

رص اريديد مو ا نتاال مح األ ر  إرل ارمدر ة مو ربررك ييبب ا اتمبام كمعلمبات ريباض األطفبال مو ارحب

 ة علببل تنميببة مهبباراتهم مو قببدراتهم كشببكر مسببتمر ممببا يببؤ ي فببي نهايببة األمببر تنشبب ة ار فببر تنشبب

. ليمة 
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قسم رياض األطفال ور ارت 

رتركيةافإنوعلي مفاطرلرشدإعدا مرحلةوريستكراتهامقائمةارعمرمحمرحلةار ف رة

.كارمستا رتهتم ماكارحا رتهتمارمرحلةار في

حيةمارروومعتادات وتفكير ممشاعر مارعاليةماريسميةصحت ممهمكب مل ار فرب

.تب يدارلتحتاجل انب لها

.ارعضك ع  مرت طشيءفكرارتعلممتيكئةيمكحةب

تهاااميار فرق رمحوت لي ذاتيةكم ا ر انش ةارلتؤ يارتيارداوليةرلدافعيةب

.وقيمتها



األاداف ارعامة راسم رياض األطفال

  ييب تعلبيم األطفبال ارت اصبر وارتفاعبر مبق األطفبال اموبريح مبح نفب•

مبا فبي ارعمر مو م  ر مو مصغر م وتعلم  يفية ارتعامر مق األطفبال األ  بر  بًنا م ك

.ذرك ارمعلميح وارمشرفيح

نكل في مرحلة رياض األطفال م يتم تشييق األطفال علل ارخروج مح ارم•

ف ررؤية مشياء لديد  م ومعرفة ارمسافة مح ممهباتهم م وارتغلبب علبل ارخب 

.مح اةوتلط
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األاداف ارعامة ماذا تعرف عح 

؟األطفالراسم رياض 

عكيكي ارمتدرب

(فر ي) نشاط تدري ي

؟
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ارماببدمبة

 :ارحسية ارحر ية/األاداف اريسدية

.ير حسية متن عة تت لب ا تخدام ارع لت ارك -يمارس نشاطات حر ية -

.يستييب رمت ل ات لسد  كتنا ف ما كيح ارحر ة وارح اس-

:األاداف اةلتماعية

.هميتعامر مق اموريح كثاة ويشعر كمسؤورية تيااهم ويرغ  مساعدت-

.يصغي مراء اموريح ويحترم ارتن ع واةوتلف في ما كينهم-

:األاداف ارعاطفية

مم إرل حدن مام في انفعاةت  ارنفسية اةيياكية منها وارسل ية- .يتحكن

.ينظر كايياكية إرل لسم  وذات -



:األهداف الذهنية
.يتمكن من التركيز لفترة تتزايد تدريجياً-

ة يرغب في االستكشاف واالستنباط واكتساب المعرف-
.واالبتكار وذلك من خالل القيام باختبارات حسية حركية

:األهداف اللغوية
تنمية قدرات الطفل على التعبير اللغوي والتواصل مع-

.اآلخرين بلغة سليمة
يستخدم، بمهارة، لغته األم للتعبير والتواصل-



ليدية اعتا ت مغلب مركيات رياض األطفال علل نهز ا  ار  ارصفية ارتا
علل و يساعد. في تدكير األنش ة ارتعلمية و ارتفاعر مق األطفال

ر  ذرك إ رااات ظروف ارعمر و صع كة   ط ارف ات ارعمرية ارصغي
ارتي تيعر مح ارمعلمة شخصا مراق ا و  ل  يا م ثر مح   ن 

.مسهل و محفكا رلتعلم

إ ار  رياض األطفال
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م اصفات معلمة رياض األطفال

 فيهبا رياض األطفال يحتاج إرل معلنمٍة ريست  كر ارمعلمات؛ فييب ت الد صفاٍت واصٍة 

لببًة ألنهببا تتعامببر مببق مطفبباٍل كعاليبباٍت مختلفببٍة رببررك ييببب من تكبب ن معلنمببة ارريبباض مؤا

ةم علميبببًا وترك يبببًا رلايبببام كهبببر  ارمهمبببة ارصبببع ةم وانبببال اركثيبببر مبببح ارخصبببائ  ارعالينببب

نننبا ن بق واةنفعارينةم واريسمينةم وارمهنينةم وارخلاينة ييب ت افراا فبي معلنمبة ارريباضم أل

ح كببيح يببديها عيينببًة رينببًة تشببكلها  يفمببا شبباءت رببررك ييببب من تكبب ن علببل قببدٍر   يببٍر مبب

ٍق مفكبٍر مبؤ بم انبا كعبض ارخصب ائ  ارمسؤرينة وارعلم واألولق ر مان إنتاج ليٍر متفب ن

.ارتي ييب ت افراا في اكرا معلنمة
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يت  يمارس م وارًا  ثير  في ارا اريانب م ومبق ذربك فلب  م بل ك  وشخصبارمعلم 

ؤورية ارخاصة ك  م فه  يمثر منظ مة فرعية في ا  ار  ارصفية م ويتحمر مسب

م وار عببد  مببح حيببض  بب ط نظببام ارصببا وا مسببال ككمببام األمبب ر فببي  ببر مببا 

يحدى  اور ارفصر م ويعمر علل غبرس حبب ارنظبام فبي نفب س ار ل بة م ومن

.يؤصل  في  ل  هم  عا ً  ت ال معهم ط ال ارحيا  علل م ا ها

 ور ارمعلمة في تنظيم ارصا
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