المتطلب السابق:
اسم المدرس :
موعد المحاضرة :
الساعات المكتبية:

جامعة الزرقاء
الكلية :العلوم التربوية
القسم :رياض األطفال
عنوان المقرر : :تنمية المهارات الفنية
والحركية في رياض األطفال
()0513452

وصف المساق
تتىاول ىذي المادة مفيوم المياراث الفىيت وأسسيا السيكولوجيت والتزبويت ،كما تتضمه وشاطاث عمميو ،وتيدف إلى تىميت
المياراث في الفه ،كما تتىاول مفيوم المياراث الحزكيت وأسسيا السيكولوجيت التزبويت وتيدف أيضا إلى تىميت جممو مه
المياراث الزياضيت.
أهداف المساق
يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى:


التعريف بالميارات وماىيتيا وشروطيا .



يتعرف الطالب طبيعة الفن.



يتعرف الطالب عمى أىمية تعميم الفن لألطفال



يتعرف الطالب عمى التعبير الفني لطفل الروضة



يتعرف عمى مكونات العمل الفني



يتعرف الطالب عمى التربية الفنية لمطفل.



يتعرف عمى دور المعممة في تنمية الميارات الفنية لطفل الروضة.



يتعرف عمى طبيعة المعب لرياض األطفال .



يتعرف عمى التربية الحركية .



يتعرف عمى أىمية التربية الحركية.



يطبق الطالب أىداف األنشطة الحركية

مخرجات التعلم
عند االنتهاء من المقرر ،فانه من المتوقع أن يكون الطالب مدركاً لـ:


التعريف بالميارات وماىيتيا وشروطيا .



طبيعة الفن .



أىمية تعميم الفن لألطفال



التعبير الفني لطفل الروضة



مكونات العمل الفني



التربية الفنية لمطفل.



دور المعممة في تنمية الميارات الفنية لطفل الروضة .



مجاالت األنشطة الفنية .
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طبيعة المعب لرياض األطفال .




التربية الحركية.



أىمية التربية الحركية



أىداف األنشطة الحركية



األلعاب الحركية



مجاالت األنشطة الحركية

هيكل المقرر
األسبوع
األول

:

نتاجات التعمم

الساعة

المعتمدة
3

إجراءات

المواضيع

التعمم

التعريف بالميارات

التعريف بالميارات

التحضير المسبق

وماىيتيا وشروطيا .

وماىيتيا وشروطيا

لمدرس

طرق التعميم
التفاعمية
أسموب المحاضرة
ّ
النشط.

طبيعة الفن .
الثاني

3

الثالث

3

طبيعة الفن .
أىمية تعميم الفن

أىمية تعميم الفن

المشاركة في

لألطفال.

مناقشات صفية

حل المشكالت
التعميم عن طريق ّ

لألطفال
التعبير الفني لطفل

اىمية التعبير الفني لطفل تحضير لمدرس

أسموب المحاضرة الفعالة

الروضة

الروضة

المسبق.

والمناقشة

الرابع

3

مكونات العمل الفني

مكونات العمل الفني

التواصل بالتعميم

ربط الطمبة بمصادر المعرفة

والتربية الفنية لمطفل.

عن بعد باألنشطة

المختمفة ،مثل :المكتبة،

والتكميفات

واإلنترنت  ،و  ...إلخ.

الخامس

3

التربية الفنية لمطفل.

التربية الفنية في مرحمة

المكتبية
المصادر
ّ

الحوار والمناقشة

دور المعممة في تنمية

دور المعممة في تنمية

المشاركة في

الميارات الفنية لطفل

الميارات الفنية لطفل

مناقشات صفية

رياض األطفال.

التي يحال إلييا

حسب موضوع
المحاضرة
السادس

3

الروضة .
السابع

3

الروضة .

مجاالت األنشطة الفنية  .المجاالت واألنشطة
الفنية في رياض

الحوار والمناقشة

وضع اختبارات

مشروع من خالل التعميم

ثابتو وصادقة

التعاوني

االطفال.
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الثامن

3

طبيعة المعب لرياض

طبيعة المعب لرياض

التاسع

3

التربية الحركية .أىمية

أىمية التربية الحركية

التربية الحركية

أىداف األنشطة الحركية

العاشر

3

أىداف األنشطة الحركية

األلعاب الحركية،

الحادي

3

األلعاب الحركية

األطفال .

التواصل بالتعميم

األطفال .التربية الحركية .عن بعد باألنشطة

ربط الطمبة بمصادر المعرفة
المختمفة ،مثل :المكتبة،

والتكميفات

واإلنترنت ،و  ...إلخ.

االستقصاء

التعميم عن طريق األنشطة
التعميم عن طريق األنشطة

االستقصاء

مجاالت األنشطة
الحركية.

أىداف األنشطة الحركية

المشاركة في

واىميتيا.

مناقشات صفية.

مجاالت األنشطة

عرض نماذج وتطبيق

المشاركة في

ربط الطمبة بمصادر المعرفة

الحركية

عممي.

مناقشات جماعية.

المختمفة.

عشر
3

الثاني
عشر

الحوار والمناقشة.

المراجع
الكتاب المقرر الرئيس
تنمية المهارات الفنية والحركية في رياض األطفال ابتياج طمبة ،2016 ،عمان :دار المسيرة
المقررات المساندة
 تنمية المهارات الفنية والحركية في رياض األطفال ابتياج طمبة ،2016 ،عمان :دار المسيرة














إدارة رياض األطفال ،2005،عبد القادر شريف ،عمان  :دار المسيرة

مربية رياض األطفال ،الواقع  ،التحديات  ،التطوير ،2012 ،عمان :دار صفاء.
معممو رياض األطفال ،منى محمد جاد ،2005 ،دار حور س ،القاىرة.الكتاني.
مناىج رياض األطفال ،منى محمد جاد ،2010،عمان  :دار المسيرة.
مناىج رياض األطفال ،جمال العساف ،رائد أبو لطيفو ،2010،مكتبو المجتمع العربي ،عمان.

مناىج رياض األطفال  ،2009محمد الحوا مده  ،زيد العدوان ،عمان :دار جدا ار لمنشر.
المرجع في الطفولة المبكرة ،2008 ،أميرة عمي محمد ،القاىرة  :الدار العالمية لمنشر

األسس الداعمة لمتعميم في الطفولة المبكرة،2005 ،ايفال عيسى :دار الكتاب الجامعي  :غزة.
مدخل إلى رياض األطفال ،2010،سيام محمد بدر ،عمان  :دار المسيرة لمنشر.
الطفل ورياض األطفال ،1998،ىدى محمد قناوي ،القاىرة  :دار االنجمو.
كيف وزبي أبىاءوا ،2010،احمد عبد الكزيم ،عمان :دار الثقافت.

مواقع عمى الشبكة العنكبوتية:
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www.ao-academy.org
www.isesco.org.ma/arabe/publications/.../P12.phph
faculty.yu.edu.jo/Imad/~environment.aspx
www.kansheeh.com/news/64.html
› www.gulfkids.com
www.arabsking.com
www.envmt-healthmag.com/archive_detail.asp?issue=1&id_arch...
www.fastrhost.com/vb/showthread.php?t=11049 . 1
www.culture.gov.jo/index.php?option=com...id...
cfijdida.over-blog.com/article-29250052.html
ouruba.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName
boardreader.com/.../fayliah_brnamg_fi_altrbiah_albijiah_l_yd_1i61
almisk.net/ar/article.php?id=5109
www.loredz.com
www.hayaa.org/.../environmental.../1905-clean-environment-and-ch
http://www.nshj.com/up-pic/uploads/c1f7a5ef58.bmp
.http://img707.imageshack.us/img707/7323/12160579.jpg .1
www.q8yat.com
www.ju.edu.jo/sites/Academic/r.shreim/Lists/.../DispForm.aspx?ID
www.elssafa.com/index.php?option=com...view...

: طرق التعميم
.التفاعمية النشط
أسموب المحاضرة
ّ
.التعميم عن طريق ح ّل المشكالت

-1

.الحوار والمناقشة

-4

-2

.التعميم التعاوني

-3

.التعميم عن طريق األنشطة

-5

. واإلنترنت، المكتبة: مثل،ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة

-6

:األدوات المستخدمة في التقييم
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الصفية وغير
االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات
ّ
يوضح برمجة إجراءات التقييم في
الصفية والبحث والتقرير  ،والتفاعل
الصفي في المحاضرة ،والجدول اآلتي ّ
ّ
ّ

المقرر
ّ

االختبار أو أساس التقىيم
االختبار األول

التاريخ

الدرجة
%20

االختبار الثاني

%20

أعمال الفصل (المشاركة و إنتاج وسيلة
تعليمية)
االختبار النهائي

%10
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