حلقة المجتمع
األهداف:
 -1لبناء مجتمع ٌتمتع بحس االنتماء
 -2لبناء المهارات االجتماعٌة
التعليمات:
 -1اطلب من التالمٌذ أن ٌجلسوا فً حلقة كبٌرة.
 -2راجع مع التالمٌذ اتفاقات المجتمع.
 -3اسأل " سؤال الٌوم".
مثال" :أنا أشعر بالسعادة عندما"...........

المراحل الدراسٌة
الروضة -الراشدون
الوقت
 20دقٌقة
طرٌقة تقسٌم الطالب
حلقة المجتمع
المواد المستخدمة
-

انظر المزٌد من األسئلة المقترحة على الصفحة التالٌة.
 -4اطلب من التالمٌذ اإلجابة على السؤال كل فً دوره .امنح الطالب الذٌن اختاروا حق عدم المشاركة الوقت
لإلجابة عن السؤال فً حال رغبوا بذلك.
أسئلة مقترحة بعد النشاط:
المحتوى /التفكٌر
* اذكر شًء واحد تعلمته فً حلقة المجتمع.
* لماذا ٌكون من الصعب أحٌانا إٌجاد شًء لقوله فً مجموعة كبٌرة؟
اجتماعٌة
* كٌف ٌمكن للمشاركة بهذه الطرٌقة مساعدة صفنا؟
* إلى أي حد استمع الطالب  -كما ٌجب  -لمشاركتك؟
شخصٌة
* كٌف شعرت عندما شاركت مع الطالب الٌوم؟
التقدير
شجع على إظهار التقدٌر بعبارات:
* " أحببت عندما"..........
* " شعرت بنفس شعورك عندما"..........
اختيارات

استخدم األسئلة لمراجعة المواضٌع قبل االختبار ,لتدرٌب الطالب على اإلجابة بجمل مفٌدة ,أو لتدرٌبهم على
استخدام المفردات فً نص ما.

حلقة المجتمع
األسئلة المقترحة
 -1أشعر بالسعادة عندما .........
 -2أشعر بالحزن عندما ..........
 -3أشعر بالغضب عندما .........
 -4أشعر بالخوف عندما .........
 -5أكثر شًء مرعب هو.........
 -6أكبر شًء فً العالم هو ..................
 -7أنا أكبر حجما من ........
 -8أنا أصغر حجما من ....................
 -9أصغر شًء هو...................
 -10لعبتً المفضلة هً ....................
 -11الحٌوان األلٌف المفضل لدي .............
 -12طعامً المفضل ...............
 -13برنامجً التلفزٌونً المفضل ......................
 -14أغنٌتً المفضلة ..........................
 -15قصتً المفضلة ......................
 -16لونً المفضل .................
 -17الجو المفضل لدي ................
 -18سقوط المطر ٌجعلنً أشعر ب .................
 -19هبوب الرٌاح ٌجعلنً أشعر ب ................
 -20شروق الشمس ٌجعلنً أشعر ب ...............

 -21سقوط الثلج ٌجعلنً أشعر ب ...................
 -22الضباب ٌجعلنً أشعر ب ........................
 -23عندما أفكر باللون األزرق ,أفكر ب ................
 -24عندما أفكر باللون األحمر ,أفكر ب ................
 -25عندما أفكر باللون األخضر ,أفكر ب ..............
 -26عندما أفكر باللون األصفر ,أفكر ب ................
 -27عندما أفكر باللون البرتقالً  ,أفكر ب .............
 -28عندما أفكر باللون األسود ,أفكر ب ...............
 -29عندما أفكر باللون البنً  ,أفكر ب .................
 -30الٌوم أشعر ب...............
 -31اذكر شٌئا خشنا..........
 -32اذكر شٌئا طرٌا ............
 -33اذكر شٌئا حادا...............
 -34اذكر شٌئا ناعما.............
 -35اذكر شٌئا حامضا ..........
 -36اذكر شٌئا حلوا..............
 -37اذكر شٌئا باردا ............
 -38اذكر شٌئا فاترا ............
 -39اذكر شٌئا دافئا ............
 -40اذكر شٌئا ساخنا ..........
 -41لو كنت مبنى ,لوددت أن أكون .............
 -42أول شًء أرغب فً عمله عندما أكبر .............
 -43عندما أكبر أود أن أكون .............

 -44فً أحالم الٌقظة ,عادة أفكر ب ..........
ٌ -45وما ما أود أن ................
 -46األصدقاء ..............
 -47التقلٌل من شأنً ٌشعرنً ب ..............
 -48عندما أؤدي مسائل حسابٌة فإننً أشبه .............
 -49الربط بالمنهج:
* أفضل  /أسوأ ما فً مشروع العلوم هذا ................
* الشخصٌة الرئٌسٌة فً الكتاب الذي نقرأه الٌوم تشبهنً  /ال تشبهنً عندما........
* هذه المسائل الحسابٌة تجعلنً أشعر ب..........
مالحةة:
أفضل األسئلة هً تلك األكثر صلة بخبرات ,اهتمامات وثقافة المشاركٌن.

