التقرير الشهري لنادي سلوة
فبراير 2018
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تستمر الدورات التي يقدمها نادي سلوة المتمركز بمدينه عيسى المقدمه لذوي االحتياجات الخاصه
وتقسم حسب مستويات األعضاء كالتالي:

برنامج صف اإلبداع اإللكتروني
•المدربة /هبة عبدالله
 .1مطالعة االفالم التعليمية والترفيهية .
 .2مسابقات متنوعة على السبورة التفاعلية للتسلية .
 .3استمرار بعض الطلبه المبدعين في تقديم مواضيع من خالل العمل
في برنامج ال . Power point
 .4تلوين الدفاتر لبعض الطلبه .
 .5ااستمرار بعض الطلبة في الرسم ببرنامج ال . Paint
 .6قراءة قصص متنوعة وآيات قرانية .
 .7تلوين الصور على السبورة الذكية.
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برنامج صف لمسة ابداع
•المدربة /مريم علي

يواصل النادي بتقديم األنشطه والبرامج المنوعة التي تعزز روح التفاعل
وتنميه قدرات الطالب  ,وتشمل الخطه بصف لمسه إبداع التالي لشهر
فبراير : 2018
األهداف:
-1صقل مواهب االعضاء.
-2ملئ اوقاتهم بالنشاط والمتعة.
-3التنويع في االنشطة حسب رغبة االعضاء .
 .4بث روح التعاون من خالل االنشطة الجماعية.
األشغال اليدويه :
اعمال جماعية:
 .1عمل لوحة السمك.
 .2عمل الدلو.
 .3عمل لوحة الورد.
اعمال فردية:
 .1الطباعة.
 .2تلوين الرسم باللماع.
 .3الرسم على ورق الكربون.
.4عمل ارنب بالصحون الورقية.
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 .4عمل مسابيح بالخرز.
 .5عمل كتكوت بالورق.
 .6تلوين العصي والتشكيل به.
االكاديمي:
 .1درس الكتروني متعلق ب قبل وبعد.
 .2ايام االسبوع.
 .3ظرف الزمان.

كما وتتخلل الخطة مسابقات وألعاب تعليمية وعرض بالسبورة الذكية
كاآلتي:
 .1عرض مسرحيات كوميدية.
 .2عرض فيلم كوميدي.
 .3عرض حلقات النبي يوسف عليه الصالة والسالم.
 .4مسابقات تعليمية وترفيهيه.
 .5لعبة الثعبان.
 .6ألعاب السبورة الذكية.
الرياضه:
 .1مسابقات الجري
 .2المشي
 .3كرة القدم
 .4كرة السلة
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برنامج صف اإلبداع
• المدربة /ماجده
.1عمل قوارب زراعة اسمنتيه.
 .2متابعة العمل باالسمنت.
 .3زراعة االصايص بالورود.
 .4عمل استاندات شموع اسمنتيه.
.5متابعة العمل السابق.
 .6متابعة العمل السابق.
 .7تدريب لليوم الرياضي  +مشاهدة فيلم.
 .8اليوم الرياضي
 .9متابعة عمل فراشات
 .10تزيين الفراشات
 .11متابعة قص الفراشات بأحجام مختلفة ومشاهدة فيلم
 .12عمل مكرمية للنباتات.
متابعة اعمال مسابقة.
متابعة اعمال مسابقة.
.13زراعة اصايص باالزهار.
.14تزيين الفراشات وتثبيتها على النافذة.
.15عمل مكرميات لالصايص.
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برنامج صف العصافير
•المدربة /نصرة عبدالرسول

•المدربة /زينب سلمان

األلعاب التعليمية تشمل :
.1اكمال تعليم االعداد من  3إلى  6باستخدام البرامج التعليمية.
 .2الرسم والتعبير عن اليوم الرياضي.
 .3عمل يدوي باستخدام االقراص المدمجة.
.4عمل لوحة فنية بأوراق ملونة.
 .5تعلم االساليب الصحيحة واالساليب الخاطئة بالرسوم التعبيرية.
.6عمل جماعي بالرسم والتلوين بخريطة مملكة البحرين
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برنامج صف االبتكار
• المدربة /شيخه محمد
• المدربة /نجيبة محمد
• الخة محمد
نجيبة محمد مد
.1مسابقات بين االعضاء (لعبة الحيه و األكس او.
.2تعليم بعض االعضاء اساسيات الكمبيوتر.
.3قيام بعض االعضاء بعمل جماعي في رسم لوحة فنية .
.4دروس الكترونية على اللوحة الذكية.
.5استعدادات االعضاء بين الرسم والتعبير.
 .6استرجاع بعض اساسيات الحساب مع االعضاء.
.7حل تمارين لغوية.
.8قراءة القصص.
.9سينما
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شيخة محمد

برنامج صف البواسل
• المدربة /أسمه الهتيمي
• المدربة /فاطمة عبدالحسين
 .1عمل جماعي على اللوحات.
 .2تاعبع عمل شمعدان بالسميت وتلوينه.
 .3تابع عمل جماعي على اللوحات.
 .4تابع عمل تلوين شمعدان بالسميت.
 .5تابع عمل تلوين +شمعدان بالسميت والكتابة في الدفتر
ومشاهدة التلفاز.
 .6تزيين االطارات.
 .7عمل جماعي رسم على اللوحة..
 .8تابع عمل جماعي
 .9تدريب على يوم رياضي.
 .10كرتون تعليم االشكال والحروف واالرقام.
 .11اليوم الرياضي.
 .12عمل لوحة فنية.
 .13تدريبات عامة.
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الباحث االجتماعي
•لمياء الحايكي

 .1مقابلة مع أولياء أمور الطلبة المشاغبين والعدم منتظمين ومخالفين القوانين وكثيري المشاكل ،
ومناقشة أسباب هذه التصرفات والبحث عن حلول ومعالجة هذه التصرفات.
 .2مقابلة مع أولياء أمور " جدد " وتقييمهم وتسجيلهم لفترة تجريبيه في النادي.
 .3العمل بقانون جديد وهو " التفتيش الصباحي " ويتضمن تفتيش الطلبة والطالبات صباحات
وتسليم كل ما هو مخالف للقانون وهو ك االتي-:
-

األجهزة النقالة.

-

األكسسوارات والسالسل.

-

الطعام المخالف :البيبسي ،العلكة ،الحب والمكسرات ،الحلويات والشبس ،يجب احتواء
الوجبة على " العصير ،الحليب ،الماء ،الساندويش ،الخضار ،الفواكه فقط ".

-

النظافة الشخصية.

-

الطعام الزائد.

 .4توقيف تأديبي مؤقت لبعض الطلبة المخالفين والمشاغبين.
 .5توقيف أجباري لل طلبة كثيري ومكرري المخالفات والمشاغبة في النادي وعدم احترام المدربات
والعاملين وال احترام القوانين واللوائح اإلرشادية.
 .6االحتفال باليوم الرياضي ومشاركة المدربات والطلبة في هذا اليوم وعمل التمارين واأللعاب
الرياضية .
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برنامج الرياضة
•جميع المدربات

 .1ممارسة رياضة الجري على الجهاز الكهربائي
 .2ممارسة رياضة المشي على شكل حلقة دائرية.
 .3ممارسة رياضة الهرولة.
 .4ممارسة لعبة كرة السلة.
حركات
ٍ
 .5تمارين الضغط وتكون برفع اإلنسان لكامل جسمه من خالل
منتظمة عن األرض ،فيحرك األكتاف واليدين والبطن.
ٍ
سلسلة من التمارين التي تتضمن
ً
 .6التمارين السويدية وتشمل
القفز وتمارين النزول والصعود وغيرها.
 .7ممارسة رياضة نط الحبل.
.8

ممارسة رياضة البيالتس.

 .9ممارسة العاب جماعية.
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دورة الطبخ
• المدربه  /شيخة محمد

تفعيل دورة الطبخ بتاريخ  27فبراير  2018حيث قامت المدربة شيخة محمد بعمل وجبه
افطار خفيفة وهي سندويشات بيض وطماط  ،وشاي بالحليب .

 /16ن س ع 2017-1 /

االنشطة االخرى للنادي:
اليوم الرياضي:
شارك أعضاء النادي مراكز التأهيل باليوم الرياضي
حيث قامو بالعديد من األنشطة ...

 /16ن س ع 2017-1 /

زيارة فريق التقييم للمراكز الحكومية :
قام فريق التقييم للمراكز الحكومية بزيارة للنادي بتاريخ  25فبراير  ، 2018حيث تم االطالع على
سير العمل بالنادي .

االحتفال بأعياد ميالد األعضاء من مواليد شهر فبراير

تكريم بعض األعضاء لتشجيعهم على السلوك الجيد :
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مقترحات


التطوير:

توفير للمعلم الفرص الالزمه كالدورات والورش التعليميه لتحقيق النجاح في تدريب وتأهيل ذوي
اإلحتياجات.



توفير برنامج للرحالت الترفيهيه للطالب نتيجه إلحاحهم المستمر ولزياده حماسهم.



توفير خزانات العرض إلبراز أعمالهم.



توفير برنامج تدريبي خاص ليطلق مواهبهم وقدراتهم للوصول إلى مناطق اإلبداع لديهم.



االجتماع بشكل اسبوعي مع المدربات لمناقشه اعمال االسبوع.



تحديد يوم مفتوح لمشاركه اآلباء المعلم في معرفه أمور أبناءهم.



تنظيم زيارات لمراكز االعاقة لتبادل الخبرات.

نقاط القوة في البرنامج:
.1التعليم منظم حسب درجه اإلعاقه.
.2استمراريه التعليم يؤدي إلى تحقيق األهداف.
.3تعلم الطلبه فن التعامل مع بعضهم البعض وبالتالي مع المجتمع.
.4حرص المدربات بزرع المحبه في أجواء النادي.
. 5ارتياح أولياء األمور بالبرنامج المقدم وقبول أبناءهم إلى سن متأخر ال تقبل به المراكز األخرى.

مالحظات مستقبليه أخرى:


اكتساب المهارات المتعددة واالعتماد على أنفسهم.



إعطاء األنشطه التي تساعدهم في اإلنخراط في النشاطات المجتمعيه.
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رسم بياني توضيحي إلى نسبه حضور الطلبة لشهر فبراير :

فبراير2018
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