
 نمط حياة سليم      بناءلوغيرها من العادات   : االهتمام بالصحة والتغذية والنظافة الشخصيةالموضوع 

 

  
 

بين األنشطة أنشطة    في   عليها  المنصوص   من  توجد  اليابانية؛  التعليمية  المناهج  القرارات لحل مشكالته  يقوم    خاصة دليل  بالتفكير وإتخاذ  الطفل  فيها 

خارج  ل  سبة  أما بالن "3،  2وقد تم تجميعها في فصل األنشطة الخاصة "أنشطة الفصل    لتنفيذ وتطبيق الحلول.لديه اإلرادة والتصميم  الخاصة، وتنمي  

 . توجيهية" ال  مناقشاتال"  البالد؛ فقد تم إدخال هذا النوع من األنشطة إلى مصر تحت مسمى

على عدة أهداف   قيد التنفيذالتي يقوم فيها الطفل بالتفكير واتخاذ القرارات لحل المشكالت وتنمي لديه اإلرادة والتصميم لوضع الحلول  األنشطة  وتحتوي 

 : وهي

 ( تشكيل وترسيخ العادات الحياتية األساسية 1

 ( تحسين العالقات اإلجتماعية للطفل2

 ن للطفل ( بناء نمط حياة صحي وآم3

 ئية سليمة مبنية على علوم التربية الغذائية  لدى الطفل  غذا( تربية عادات 4

 والمستقبل  الحاضر للحياة مفعماً باألمل ولديه أهداف وطموحات في الدافع خلق (  5

 العمل  أهمية وفهم  االجتماعية بالمشاركة الوعي تعزيز( 6

 المدرسية  المكتبة من واالستفادة  المستقل التعلم موقف ( تكوين7

 الصف المستهدف: المرحلة اإلبتدائية 

 والتغذية  الشخصية  والنظافة  بالصحة العناية ،( 2)  فصلية أنشطة : النشاط تصنيف 



 ً   الوقت: عدة مرات خالل العام، كل مرة لمدة ساعة تقريبا

 الهدف 

  أجل   من  التنفيذ  موضع   باستمرار   ويضعها   الخاصة   مشاكله   حل   حول   قرارات   طفل   كل   يتخذ  حيث   ،   والنظافة   بالصحة   تتعلق   رئيسية   أنشطة   ثالثة  هناك

 .تحقيقها

 بناء العادات الحياتية األساسية  •

 والعقلية   من الناحية الجسدية وآمن صحي   حياة نمط بناء •

 بناء عادات غذائية سليمة مبنية على علوم التربية الغذائية   •

 المواد التعليمية والمعدات التي يجب تجهيزها

 ( PDF( مثال على خطة التوجيه السنوية" )مرفق هنا ملف 2"المناقشات التوجيهية )

 إجراءات التنفيذ

 . المرفق(" 2)  الصفية لألنشطة  السنوية  اإلرشاد  خطة  مثال"  في  ورد لما وفقًا   صف كل  في  المناسب  بالشكل  هذا النشاط ذي   نفتم ت 

  والنظافة   بالصحة  المتعلقة   التالية   موضوعات األنشطة  تنفيذ  يتم  ،  السنوية   الخطة  مصدر  وهي  ،  طوكيو   في  االبتدائية  H  مدرسة  في   ،   المثال   سبيل  على

 . صف كل  في  والتغذية

 

 الصف األول اإلبتدائي

  المرحاض استخدام 

  الطريقة الصحيحة للتنظيف 

 الطريقة الصحيحة لغسل األسنان 

  أسماء أعضاء الجسم 

  الوقاية من البرد 

   تصنيف الطعام 

  لقد أصبحت كبيراً بهذا القدر 

 

 الصف الثاني اإلبتدائي

  وظائف أعضاء جسم اإلنسان 

  فوائد أنوع الطعام المختلفة 

  وظائف أعضاء جسم اإلنسان 

  السرة معلومات عن 

  رحلة الطعام داخل الجسم 

  لقد نضجت 

 

 الصف الثالث اإلبتدائي

  ً  فلنأكل طعامنا بالكامل وال نترك طعاما متبقيا

 سل األسنان غالصحيحة لطريقة ال 



  الحيتة الصحية والمظهر الصحي 

  فوائد المنتجات الغذائية 

 

 الصف الرابع اإلبتدائي

  نمو الجسم 

  الطريقة الصحيحة لغسل األسنان 

  كيف تعمل المجوعات الغذائية الثالث 

 

 الصف الخامس اإلبتدائي

  أهمية العالج المبكر 

  ( الجروح المدممة عالج)  األولية اإلسعافات 

 جيًدا  بعيونك اعتني 

 التلفاز  تشاهد كيف 

  في الوقوف والجلوس  الصحيحة  الوضعية 

 

 الصف السادس اإلبتدائي

  المتوازنة الوجبات الصحية 

 التغذية السليمة والجسد السليم 

 

 المراجع

 ملخص المناقشات التوجيهية 

   "الموقع اإللكتروني"تمت مشاركة الموضوع على 

 

 مثال على نموذج حصة مناقشة توجيهية

 "تمت مشاركة الموضوع على الموقع اإللكتروني"  

 

 

 


