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حمتوى قيمة التعاون
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نشيد التعاون

منري طـريقـا  نـر�سم  بيــد  يـدا 

 

ــا مــعــا ـــ ــن ــل ـــاح ك ـــج ـــن ــــل ال ـــــ لأج

ن�سري جميعنا  ــري  اخل خطى  يف 

 

ــــا مــعــا ــــن ــا لأن ــع ــي ــم فـــنـــعـــلـــوا ج
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قال تعاىل

زب ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئرب
)املائدة اآية(: 2

التعاون هو 

 ال�سرتاك مع من حولك لتوفـري الوقت واجلهد فـي  اجناز الأعمال 

على اأن ل تكون هذه امل�ساعدة �سببا فـي اإحلاق الأذى فـي الآخرين.

داد
�س

لأ
ا

ل للتخاذلنعم للتعاون
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ق�سة 

مباذا فكرت 

الع�سفورة ال�سغرية
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ق�سة مباذا فكرت الع�سفورة ال�سغرية ؟

تاأليف

اأ - لطيفة بطي

ر�سوم 

نور التوبة 
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فـي الغابة الكبرية كان الغزال ال�سغري يفرح ويقفز وي�سري 

مل ير الغزال احلفرة التي غطاها ال�سياد باأوراق الأ�سجار واحل�سائ�ش

 نادت الع�سفورة ال�سغرية من فوق ال�سجرة / انتبه ..... يا غزال
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لكن الغزال تعـثـر و�سقط فـي حفرة ال�سياد قبل اأن ي�سمع حتذير الع�سفورة 

�ساح الغزال / النجدة --- �ساعدوين
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طارت الع�سفورة واأخربت القرد – قردون – قفز قردون 

عن الأ�سجار ب�سرعة مل�ساعدة الغزال مد ذيله بداخل احلفرة 

وقال تعلقي بذيلي يا غزال .. حاول الغزال لكنه مل ي�ستطع 

الإم�ساك بذيل قردون
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مرت الزرافة طويلة الرقبة ف�سمعت �سراخ الغزال، مدت 

رقبتها اإىل احلفرة وقالت: تعلق برقبتي يا غزال ---

حاول الغزال لكنه مل ي�ستطع الإم�ساك بالرقبة الطويلة 
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نادت الع�سفورة ال�سغرية الفـيل فلفول لي�ساعدهم 

مد فلفول خرطومه وقال : 

تعلق بخرطومي الطويل يا غزال 

حاول الغزال لكنه مل ي�ستطع التعلق بخرطوم الفـيل فلفول . 
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جل�ست احليوانات قرب احلفرة حزينة تفكر/ ماذا نفعل ؟؟؟ 

قالت الع�سفورة ال�سغرية : عندي فكرة

 �ساألتها احليوانات بفرح – ما هي فكرتك ؟؟ 

قويل ب�سرعة  يا ع�سفورة 



15

واأنت هل تعرف مباذا فكرت الع�سفورة ال�سغرية ؟
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حوار امل�ساعر 

•ما هو �سعور الغزال ال�سغري عندما �سقط فـي احلفرة ؟ 	

م�ساعدته  اأ�سدقائه  حــاول  عندما  ال�سغري  الغزال  �سعور  كــان   •كيف  	

ولكنهم مل ي�ستطيعون؟

بهذه  الع�سفورة  �سديقتهم  فكرت  عندما  احليوانات  �سعور  كان  •وكيف  	

الفكرة اجلميلة  ؟

اأ�سدقائه فـي اخلروج  ال�سغري عندما �ساعده  الغزال  •وكيف كان �سعور  	

من احلفرة ؟
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•  لو اأنت من وقع فـي احلفرة وكيف �ستت�سرف؟ 	

•لو رف�ش اأ�سدقاء الغزال ال�سغري م�ساعدته؟ 	

•لو مل تفكر الع�سفورة بهذا احلل، ما هو براأيك  احلل املنا�سب ؟  	

•لو مل يرى اأحداً من هذه احليوانات الغزال بعد اأن وقع فـي احلفرة؟  	

•لو مل تكن احلفرة مغطاة باأوراق ال�سجر واحل�سائ�ش ؟ 	

	•ا�ستثارة التفكري واخليال  

الت�سرف  ح�سن  على  	•التدريب 

ماذا �سيحدث ......؟

كيف تت�سرف فـي املواقف التالية ؟

•راأيت والدك عائداً من اجلمعية ومعه الكثري من الأغرا�ش 	

•راأيت زمياًل لك يرتب بع�ش اأركان الف�سل 	

•وجدت بع�ش اأقرانك يقومون بتنظيف �ساحة الألعاب  	

•�ساهدت �سخ�سا يحمل الكثري من احلاجيات ف�سقط �سيء منها على الأر�ش  	

•راأيت والدتك تعد مائدة الطعام لتح�سري وجبة الغداء 	

• وجدت طفال تائها يبحث عن والديه فـي ال�سوق  	
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يختار الطفل ال�سخ�سية املحببة لديه 
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1234

يرتب الطفل مناظر الق�سة 
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ماذا تعلمنا من الق�سة

التعاوننحن

بالتعاون نتغلب على ال�سعاب

�سجعي طفلك جلمع النجوم ليح�سل على هدايا �سالح  
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جمالت القيمة

التعاون مع اأفراد الأ�سرة 

التعاون فـي العمل

التعاون مع الأ�سدقاء 

اإتاحة الفر�سة للطفل للتعبري عن ال�سور 
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ال�سري باملتاهة للو�سول اإىل الهدف   
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يحدد الطفل ال�سورة املعربة عن التعاون    
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�ساعدين فـي تو�سيل ال�سورة بال�سورة امل�سابهة    
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عزيزتي املعلمة 

لتعزيز قيمة التعاون 

•عودي اأطفالك على املبادرة فـي تقدمي امل�ساعدة لالآخرين. 	

الأذى  ي�سبب  قد  الذي  ال�سلبي  التعاون  عن  البتعاد  اأطفالك  •علمي  	

لالآخرين.

•احر�سي على تعليم اأطفالك تنظيم الوقت وتوفري اجلهد من خالل  	

التعاون. 

•ا�ستثريي  اهتمام الأطفال فـي البحث عن ق�س�ش اأخرى حتمل قيمة  	

التعاون.  

•اأعطي اأطفالك الفر�ش املنا�سبة لتطبيق التعاون  عمليًا. 	

ومتثيل  ال�سخ�سيات  لتقم�ش  املنا�سبة  الفر�ش  الأطــفــال  •اأعطي  	

الأدوار.    
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