
 

المدة  نبتة اسم النشاط:

 الزمنية:

 شهر

التعريف بالنشاط، 

 المفهوم:

نشاط يأخذ طريقة نمو النبتة حتى تكتمل وتنتج الثمرة في تنمية المواهب والقدرات وإكساب المهارات والعادات 

 والقيم

 التعاظم والنمو في تكوين القيم والعادات والمهارات والمواهب بالنشاط، المزايا:التعريف 

 اكتشاف الذات والتعامل مع معها بطريقة إيجابية 

 النمو الشخصي والشعور بالإنجاز

 تنمية الشعور بالوحدة الاجتماعية

 المساهمة في تكون ونمو الشخصية بشكل سوي

 

 ـ تقويم ـ بطاقات شكر وهدايا ـ ألوان أوراق متطلبات التنفيذ، المادية:

 يمكن أن تكون هناك حاجة لمعلم متمكن خاصة في حال الطلاب المتميزين والموهوبين متطلبات التنفيذ، البشرية:

للقيمة أو البذرة وفيها يتم الاستعانة بورقة تقويم فارغة وكتابة العبارة الدالة على الممارسة اليومية  إجراءات التنفيذ "الأدوار":

 المهارةىوكذلك رسم النجوم نجوًما صغيرة ونجوًما كبيرة

 الورقة توفير بطاقات الشكر 

 الأزهار لعب الأدواروالتحدث عن المشاعر

 الثمرة الممارسة الفعلية

 الظل والرائحة المشاركة والتوسع مع الآخرين

 قائمة التقويم مخرجات النشاط والجمهور:



 

 جدول النجوم

 لوحة التلوين

 المنتجات التي تستهدف إثارة الإبداع

 مشاركة المنتجات والقوائم عن طريق وسائل التواصل والمسابقات

 يمارس القيمة في الواقع تقييم التقدم "المؤشرات":

 يوزع بطاقات الشكر والهدايا

 يسجل التقدم اليومي في النشاط

 يقدم منتج عن القيمة

لنشاط على مجموعة واسعة من العادات والقيم والمهارات وهنا سوف يتم التطبيق على خلق يمكن تطبيق ا مثال تطبيقي على النشاط:

 التواضع مثلا

البذرة وفيها يتم الاستعانة بورقة تقويم فارغة وكتابة العبارة الدالة على الممارسة اليومية للقيمة أو المهارة مثل: 

سم النجوم نجوًما صغيرة ونجوًما كبيرة حيث تشير "يمكنني أن أكون متواضًعا اليوم عن طريق ممارسة .." ور

النجوم الكبيرة لحسن الخلق مثلا والصغيرة للتواضع وكذلك صنع طوقا من النجوم الصغيرة أو صنع مخطط لوضع 

 نجوم التواضع عليه في كل ممارسة للتواضع 

ات مثل عامل النظافة المدرس الأوراق: توفير بطاقات الشكر أو هدايا وتقديمها لأشخاص يقدمون أعماًلا وخدم

المنزلي، أو أمين المكتبة أو مسؤول الحديقة، أو البواب وغيرهم ومساعدته على القيام بعمل متواضع كل يوم مع 

الثبيت على الجدول فإذا شكر البواب شكرعامل النظافة أو حمل الأكياس مع الكبير فيشكر ويثبت على الجدول، 

 هاية الشهرويستمر بعمل شيء كل يوم حتى ن



 

الأزهار لعب الأدوار حيث يطلب منه تمثيل دور المتفاخر أو المتغطرس بموضوعات مختلفة، مثل الفوز بمسابقة 

الجري، أو الحصول على علامة كاملة في الاختبار، ثم القيام بدور المتواضع لذات المواقف ومن ثم التحدث عن 

 ر التواضع هو الخيار الأفضل.مشاعرهم عند تمثيل الأدوار للتأكيد على أن اختيا

الثمار: يتم رسم أو شراء شخصيات وكتابة عبارات معبرة عليها مثل "الولد أو البنت متغطرسة: ورسم فقاعات فارغة 

" أو "أنا أفضل منك" أو "ها ها، 1ومطالبتهم بكتابة توقع عبارات يستخدمها المتغطرس أو المتكبر مثل: "أنا رقم 

جّنبها، وكذلك تنظيم وتنفيذ أعمال يظهر فيها خلق التواضع مثل إرسال بطاقات معايدة لبعض لقد فزت!" ليتعلموا ت

الغرباء في الحي، أو شراء بعض الحاجات وإرسالها لبعض الفقراء ويمكن عمل جلسة عصف ذهني حول التواضع 

 والتعاطف والتعاون وأثر خلق التواضع في المجتمع. 

ة مع مجموعة من المتعلمين الآخرين وتقسيمها إلى مجموعتين أو أكثر ويكون الثمرة والظل: هنا يتم المشارك

هناك مشاهد أو صور عن الشعور بالفخر أو التواضع، مع إخفاء المشاهد وقلب الصور ومن ثم اختيار الفريق ليختار 

في حال التوقع طة نقلمشهدا أو صورة وتوقع ما تعبر عنه )التواضع أو التفاخر والتكبر( ويحصل الفريق على 

 الصحيح

يمكن كذلك أن يجمع كل فريق قصاصات لصنع فسيفساء لتكوين كلمة تواضع مع إثارة أبداعهم لتلوين لوحاتهم 

 أطفال بإثارة إبداعهم بتلوين لوحات بالطريقة المناسبة لهم والمنافسة في تكوين منتجاتهم

 

يكون دور المعلم هنا كبيرا في استثارة وكتابة وتصوير ما ينتج في حالة الفئة العمرية التي لا تستطيع الكتابة  إضاءات:

 عنهم وإثارة فضولهم نحو القيمة أو العادة أو المهارة المستهدفة

 يمكن أن يكون النشاط مفتاحا للطلاب الموهوبين وهنا تكمن الحاجة لمعلم متمكن في هذا الجانب



 

ل الجهة المشرفة على النشاط في حال كانت هناك يمكن أن تكون هناك نواتج متميزة تحتاج لرعاية من قب

 مؤسسة ترعى المتعلمين أو من الأسرة

 قيمي، مهاري المجال: سنة 11إلى  7سنوات، من  6إلى  3من  الشريحة العمرية:

جنس  "أثر "استدامة نقلإكساب،  الغرض من النشاط:

 المستفيد:

 فرد، مؤسسة المنفذ: مشترك، أنثىذكر، 

 واقعية، افتراضية البيئة: فردي، ثنائي، جماعي التنفيذ:طريقة 
 


