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 فلنعيد النظر في طريقة غسلنا أليدينا ( 2)مثال

 فلنعيد النظر في طريقة غسلنا أليدينا  عنوان النشاط 

 أهداف النشاط 

 

  فيروس  مثل المعدية األمراض  من للوقاية الصحيحة اليدين غسل ةقيطر  وتنفيذ فهممن  طفل ال كنيتم

 . 19-كوفيد المستجد  كورونا

 التنفيذ إجراءات 

 

  اليود محلول) اليود ومحلول( المائي النشا معجون) المخفف النشا  معجون باستخدام بسيطة تجربة إجراء 

 . صحيحة أيديهم غسل تهم المعتادة في ت طريقكان  إذا  ما في معرفة  األطفال لمساعدة( المائي

 

 األدوات المطلوبة 

 (المائي )محلول اليود  اليود ومحلول (المائيالمخفف )معجون النشا   النشا معجون

 األطفال  أيدي  لغسل الفعلي  الوضع حول استبيان

 الشخصية  األهداف بطاقة 

 

الوقت  

 المستغرق 

 )بالدقائق( 

 دور الطفل  دور المعلم  الخطوات 

３ 

 دقائق 

 .يستوعب 1

.يقوم المعلم باستعراض الوضع الفعلي ・

األطفال أليديهم بناًءا على نتائج لغسل 

 .االستبيان

.يستوعب الطفل المشكلة باعتبارها أمر  ・

 يخصه 

 

 

 

 

２２ 

 دقيقة 

 .يبحث 2

 ( )نقاش ."كيف أقوم بغسل يدي بطريقة صحيحة؟" 1

."دعونا نجرب لنرى ما إذا كانت هذه 2

 الطريقة لغسل األيدي تجعل أيدينا نظيفة حقاً" 

 باألسفل( )تجربة(  )أنظر 

  ما   يكتشف الطفل  ،   التجربة   من خالل إجراء ・

  ،   البنفسجي  اللون  إلى   تحول   جزء   هناك  كان   إذا

  الجزء هو البنفسجي الجزء  أن  فهمي ) وجد  إن

 .( جيًدا غسله  يتم لم  الذي

.يقوم المعلم بتوزيع بطاقة األهداف  3

الشخصية ويطلب من األطفال ملئها بالنتائج  

 أثناء إجراء هذه التجربة. التي الحظوها 

التي لم يتم غسلها   جزاء.يالحظ الطفل األ・

، ويقوم بتسجيل ذلك في  في يده بشكل جيد 

 بطاقته الشخصية. 

 
 
 

 
１５ 
 دقيقة 

 .يجد 3

تمكن "ما الذي يجب علينا االنتباه إليه كي ن .1
 ؟" بشكل صحيح أيدينامن غسل 

 )نقاش( 
يتحدث األطفال ويتناقشون وهم ينظرون إلى  
أيديهم ويالحظون األجزاء التي أصبح لونها  

 بنفسجي. 

. "دعونا نغسل أيدينا مرة أخرى وننتبه إلى  2

 ما الحظناه ونرى ماذا سيحدث."  
 

.يقوم الطفل بغسل يديه بحيث يقوم بإزالة  
األجزاء التي أصبح لونها بنفسجي والتي قام  

 . بذكرها أثناء النقاش
الصحيحة  هذه هي طريقة غسل اليدين ※)

، يمكنك التي يجب عليك االلتزام بها بعد ذلك



2 

 

 ( أيضاً استخدام الصابون لتنظيف يديك جيداً 

５ 
 دقائق 

 .يقرر 4

 【هدف فردي】
يكتب الطريقة التي سوف  اجعل الطالب  -

يقوم بااللتزام بها بعد ذلك أثناء قيامه بغسل  
 يديه في بطاقة األهداف الفردية الخاصة به. 

األطفال بكتابة أهدافهم في بطاقة  .يقوم ・
األهداف الشخصية، ثم يقوم كل طفل بقراءة  

 أهدافه وإخبار الجميع بها. 
 

 

 إرشادات ما بعد النشاط 

بشكل دائم ومستمر هو ضرورة للوقاية من فيروس كورونا المستجد  . إن غسل اليدين 1

التنبيه على األطفال وتذكيرهم دائماً  وكذلك أدوار البرد الشائعة، ولهذا يجب ( 19-)كوفيد

ولكن أيضاً خالل حياتهم المدرسية   بضرورة غسل أيديهم ليس فقط أثناء إجراء هذه التجربة 

 اليومية. 

. قم بتنبيه األطفال باستمرار إلى ضرورة  احتفاظهم بمناديل ورقية نظيفة طوال الوقت، ألن  2

فعالية و فائدة غسل  من غير نظيفة يقلل  قماش   فيف األيدي في المالبس أو في قطعمسح وتج

 .  بعوا الطريقة الصحيحة لذلكاأليدي حتى إذا ات 

 


