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 مقدمة

ة تعريف بالحضانات والروضات الموسمي
.

 االشراف علي الحضانات والروضات
.الموسمية 

 بطاقات الوصف الوظيفي.

ات تقسيم األطفال في الحضانات والروض

 خصائص المنهج المطبق في الحضانة
.والروضات الموسمية 

 داخل الحضاناتالمتبعهالمنهجية.

 ( .فترات البرنامج اليومي )نظام العمل



طموحك ماهو
في الحياة 

من مثلك 
االعلي

اللون الذي 
تحبيه

افضل اكلة 
تحبيها 

ماهي الصفة 
الحلوة الموجودة 

فيكي 



-نشاط 
1

من وجهة نظرك وبالتعاون مع افراد مجموعتك اكتبي تعريف
.مبسط وشامل للحضانات والروضات الموسمية 



تعريف 
الحضان

ات 
والروض

ات 
الموسم

ية 

تربويةمؤسساتعنعبارة
الالطفوالتعليمالرعايةتقدم

ستةاليشهرسنمن
زمنيةفترةخاللسنوات
معينةمواسمخاللمحددة

ومؤهلةمتخصصةايديعلي
نموخصائصتراعيومدربة

.المرحلةهذهفياألطفال



االشراف علي الحضانات 
والروضات الموسمية 



الحضاناتعليواإلداريالفنياالشرافيتم
إدارةفيالمشرفاتقبلمنالموسميةوالروضات

عليمبالتالخاصةاإلجراءاتمتابعة،ويتماألطفالرياض
بعمتهوكمااألهليالتعليممشرفاتقبلمناألهلي

معاالهليةوالحضاناتالروضاتعلياالشراففي
بشانالمنطقةفيالتعليمإدارةمعالتنسيق
الرسميةاالجازاتفترةخاللعليهااالشراف





بطاقات الوصف 

بطاقات الوصف 
الوظيفي 





بالتعاون مع افراد مجموعتك عددي خصائص المنهج المطبق
في الحضانات والروضات الموسمية 



والروضات الحضانهتستقي خصائص المنهج المطبق في 
: الموسمية 

 من منهج التعلم الذاتي المطبق في الميدان التربوي
 ومن دليل الحضانات

شامل ومتوازن 

منهج متدرج 

يوكد علي مبدا 
الممارسة 
والمران 

يراعي الفروق 
الفردية 

يوكد علي مبدا 
الحرية واالختيار







ملومسية ؟ما املنهجية املتبعة داخل احلضانة والروضة ا

 مجاعي( 3-1-2)نشاط
د15



الروضة:

:هيخمتلفةزمنيةفرتاتاليالروضةألطفالاليوميالربنامجيقسم

احللقة.

اخلارجيفاللعب.

الغذائيةالوجبة.

باألركاناحلرالعمل.

األخرياللقاء.
وباألساليباخلاصةالتحاقهموظروففالاألطاحتياجاتكافةيليبمباوحمتواهاوأهدافهاأغراضهاصياغةوتتمفرتةلكلالزمنيةاملدةحتدد

.األطفالومنوالتعلمنظرياتمعاملتالئمة
(179ىل173، من صفحة (1)منهج التعلم الذاتي، دليل املعلمة)

تكرار فرتات الربنامج اليومي:
.  الروضةيتم وضع جدول زمين لتكرار تطبيق الربنامج اليومي لألطفال مبا يتناسب مع توافد األطفال، وساعات دوام

 (سائيم-صباحي)توزع املعلمات على فرتات اجلدول اليومي مبا يتناسب مع ساعات دوام احلضانة و الروضة املمتد



توجيهات

:توجيهات خاصة باخلربات الرتبوية املقدمة لألطفال
والتفاعلالنشاطاتعلىتركزيتوالالتمهيديةاألسابيعيفاملقدمةالرتبويةاخلرباتبتطبيقيوصىاملبتدئنياألطفالملستوى

منهج).واخلوفالقلقرشعومنالتخلصعلىومساعدتهمالروضةأوباحلضانةاألطفالجذببهدفاجلاذبالرتفيهياحلركي

(250ىل241صفحةمن،(1)املعلمةدليلالذاتي،التعلم

اب هلا بأقل قدر من التعليماتتراعي اختيار النشاطات اليت ال حتتاج إىل مراقبة شديدة ويستطيع األطفال التعامل معها واالجنذ.

األخذ باالعتبار للمدى الواسع من اخللفيات اجلنسية والعرقية يف اختيار أنشطة وحمتويات األركان.

مية املفصلة واملوجزةانتقاء اخلربات الرتبوية اليت تتناسب مع احتياجات األطفال ومستوياتهم من كتب الوحدات التعلي.
ألطفال مثل وحدة األصحاب وحدة يوصى بالبدء بالوحدات اليت تستهدف اليت حتتوي موضوعات بسيطة وتشجع على التقارب بني ا

.األيدي، وحدة العائلة








