
(SDGs)موضوع النشاط هو أهداف التنمية المستدامة 

المشكالت على(فصل كايدي)تعرف الصف األول االبتدائي، 2019عام في 

:  2009العالم من تقرير حالة األطفال في العالم لعام يواجههاالتي 

.

هذه المساعدة فيذلك الحين ، كانوا يفكرون في طرق يمكنهم من خاللها منذ 

.القضية



: 2009حالة األطفال في العالم لعام 

األم والوليدصحة 

https://www.youtube.com/watch?v=Kyu47FEoKgc

أطفال متجاورين في 6مجموعات من )تم تقسيم الطالب إلى مجموعات 

.األفكار معا  وتبادلوا ( المقاعد

؟هي المشاكل التي وجدتها في الفيديوما -

؟ماذا يمكننا أن نفعل لحل المشاكل--

بها؟ما هي أهداف التنمية المستدامة التي تتعلق المشاكل --

-

.مجموعات نشاط استقصائي للبحث في المشاكلشكلوا -

https://www.youtube.com/watch?v=Kyu47FEoKgc


11الهدف مدينة أمنة يشعر الفرد فيها بالسالمخلقساكاموتوكيتاني، ناكامورا، تاكاموري، 1

ميتسودومي،موريشيتا، 2

ماتسوموتو، تاكيبا

2الهدف حلول للقضاء على المجاعات

، هاياكاواكويزومييوشيدا، 3

شيموموري

6الهدفالمياه الواهبة للحياة تقضي على األرواح

ايتو، نوزاكي،تاجاأيكاوا، 4

سوجاما

2الهدف ال مجاعات بعد اليوم

نتعرف على أهداف التنمية المستدامة منهياتاكاتسوكاأوتشي ياما، أكينو، 5

خالل اللعب

بدأ نشاط 

تجاري

أندو، كينوشيتا، نوزاوا6

شينياسوزوكي، 

بدأ نشاط التعريف بجهود الفصل

تجاري

ة حصال)العالم بواسطة حصاالت بيجيإنقاذأوكورا، نوجوتشيأويسوجي، إيتو، 7

(على شكل خنزير صغير

3الهدف 

كاتاهيرا، إينوموتو، أوهارا، 8

نامورا، جينبو

3الهدف الصحة والسعادة والرفاهية للجميع

يزيد كتيبات رعاية األم والطفل التي ينتشر وتاكاجيأوينو، توري، تاناكا، 9

استخدامها في جميع أنحاء العالم

6الهدف 

يقأهداف التنمية المستدامة القابلة للتطب: أعضاء المجموعة    موضوع االختصاص



ال مجاعات بعد اليوم: 2الهدف 

األعمارجميع من ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع : 3الهدف 

للجميع المياه والصرف الصحي توصيل ضمان : 6الهدف 

سهل الحياة بها ومستدامةجعل المدن شاملة وآمنة : 11الهدف 

؟ ما الذي يمكننا فعله لتحقيق هذه األهداف+ 

!القائدبروح فكر 



البيانات اجمع -

ا من عام اكتشف - .2019التغييرات التي حدثت في البيانات اعتبار 

هي الدولة التي لديها ما -

«حالة أطفال العالم»اإلصدارات السابقة من : اليونيسف على اإلنترنتموقع 

امكان عملن< من نحن (:  Plan International) التخطيط العالمي موقع 

مواقع مفيدة للمعلمين والطالب: الويبالعالمي على جايكاموقع 



: اسم المجموعة

«2009حالة أطفال العالم »المعلومات التي حصلت عليها المجموعة من موقع -

؟2019في العام كيف تغيرت البيانات -

عنه؟استقصائي مفصل تقرير تختاره إلعداد ما البلد الذي تريد أن -


