التقرير الشهري لنادي سلوة
مارس 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

استمرارا لألهداف الذي بدأ بها النادي يواصل عطاءاته لذوي
االحتياجات الخاصه
فيما يخص قسم الرسم واألشغال لشهر مارس فهو كاآلتي :
.1

تم تخصيص اسبوعين لتدريب الطالب لحفله عيد األم.

.2

عمل بطاقات بمناسبه يوم األسره.

.3

عمل عش العصافير.

.4

عمل وردة من الفلين .

.5

تلوين الفخار وتزيينه.

.6

عمل لوحه جماعيه.

.7

عرض دروس إلكترونيه.

.8

مسابقات مستمره وتكريم.

.9

أفالم تعليميه.

كما وتتخلل أوقات الحصص بنشاطات مختلفه كالذهاب للساحه وممارسه الرياضه  ,وإعطاؤهم
فرصه التنزه بالحديقه التابعه للتأهيل.
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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 مارس:2018
األهداف:
-1أن تكون األنشطه المعطيه تناسب القدرات الفرديه لكل طالب.
-2أن يكون اللعب بطريقه تعليميه هادفه.
-3تعزيز الثقه عند الطالب وتشجيعه .
-4تجديد األنشطه بشكل مستمر بهدف زيادة المعرفه لدى الطالب.
األشغال اليدويه :
-1

تلوين وتزيين اللوحات الخشبية.

-2

تلوين وتزيين اللوحات البالستيكية.

-3

عمل بطاقات عيد األم.

-4

سورة يس بمساعده بسيطه جدا من الطالب.

-5

تلوين الرسم باللماع.

-6

تقليد بعض الرسومات.

األنشطه والتمارين:
-1تمرين التعرف على األلوان.
-2تمرين تعلم إمساك القلم لدى البعض بإيصال النقط.
-3التعرف على حرف الميم.
-4تحليل الجمل.
-5تمرين الفواكه والخضروات المتقاطعه.
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الرياضه:
ممارسه الرياضه بحسب الوقت المدرج بالجدول
رياضه المشي ..وكره القدم ..وكره السله.
كما وتتخلل بعض األنشطه لكسر الروتين كــ :
-1لعبه التوقع.
-2لعبه الثعبان.
-3لعبه أجمل تلوين .
وتكريم الفائزين .

برنامج صف اإلبداع
• المدربة /ماجده

.1عمل لوحة من الصوف وتثبيت المكرميات على النافذة.
.2مشاهدة فيلم وتزيين الصف بالفراشات التي سبق عملها واالنتهاء من شجرة الفراشات.
.3رسم حر ومشاهدة فيلم ورياضة.
 .4االنتهاء من اعمال سبق البدء بعملها.
 .5عمل تعليقه من الصوف.
.6متابعة العمل السابق.
 .7عمل التعليق الثانية  /رسم حر وتلوين.
 .8عمل التعليقة الثانية و رسم حر وتلوين.
 .9متابعة العمل السابق.
.10عمل لوحة فنية ومتابعة العمل على التعليق.
 .11مسابقة القرآن الكريم ويوم ترفيهي.
.12عمل لوحات بواسطة صب األلوان.
 .13كمبيوتر ومسابقات يوم ترفيهي.
 .14مواصلة العمل على باقي االلوان وإعادة تدويرها .
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 .15يوم حر للطالبات.
.16االحتفال بيوم االسرة.
.17عمل لوحات فنية
.18عمل فريمات من أعواد االيسكريم
.19متابعة العمل السابق
.20متابعة العمل السابق و رسم وتلوين .

برنامج صف العصافير
•المدربة /نصرة عبدالرسول
•المدربة /زينب سلمان

األلعاب التعليمية تشمل :
.1عمل يدوي للفراشة
.2عمل زينة بمناسبة يوم األسرة.
.3مسابقات بإستخدام السبورة.
.4برامج تعليمية عن طريق التلفزيون و األنشطة.
أنشطة منوعة في دفاتر الطلبة.
.5اإلحتفال بمناسبو يوم األسرة.
.6اللعب بكالرة في الساحة الخارجية.
.7رسم وتلوين.
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برنامج صف االبتكار

شيخة محمد

• المدربة /شيخه محمد
• المدربة /نجيبة محمد
• الخة محمد
نجيبة محمد مد
تستمرر انشطة نادي سلوة التعليمية والترفيهية لشهر مارس من العام الجاري فقد
تنوعت خطة هذا الشهر فيما يلي -:
.1عمل لوحة جماعية عن بر الوالدين.
.2حل أنشطة تعليمية منوعه.
.3الرسم في دفاتر الطلبة
.4تفعيل السبورة الذكية للتعلم واللعب.
.5إفطار صحي.
.6مشاهدة فيلم
.7تعلم أساسيات الكروشيه.
 .8التعلم باللعب وتشجيع روح المنافسة.
.9االحتفال بيوم االسرة مع الطالبات مع توزيع هدايا.
.10عمل لوحة جماعية باأللوان.
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برنامج صف البواسل
• المدربة /أسمه الهتيمي
• المدربة /فاطمة عبدالحسين
 .1عمل طائرات باألعواد
 .2عمل سيارات بالورق
 .3مشاهدة التلفزيون قصة النبي يوسف عليه الصالة والسالم
 .4حل أنشطة ورسم جماعي على اللوحة
 .5مشاهدة تلفزيون ورسم جماعي
 .6عمل لوحة فنية
 .7تابع عمل لوحة فنية بالورد
 .8تابع عمل لوحة فنية بالورد
 .9تلوين اوراق وعمل بطاقات عيد االم
 .10تابعو عمل بطاقات عيد األم
 .11تابع عمل بطاقات عيد األم ومشاهدة تلفزيون
 .12يوم االحتفال بيوم االسرة
 .13مشاهدة التلفزيون وترتيب األغراض في الخزانة والعلب
 .14طبخ عمل بالليط مع كرك.
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الباحث االجتماعي
•لمياء الحايكي

 .1الجلوس مع الطلبة المشاغبين والغير منتظمين ومخالفين القوانين وكثيري المشاكل ،ومعرفة
أسباب هذه التصرفات والبحث عن حلول ومعالجة هذه التصرفات.
 .2مقابلة مع أولياء أمور " جدد " وتقييمهم وتسجيلهم لفترة تجريبيه في النادي.
 " .3التفتيش الصباحي " ويتضمن تفتيش الطلبة والطالبات صباحا 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.

 .4أخذ دورة تثقيفية وتدريبيه للباحثة االجتماعية مع بعض المدربات في وزارة العمل تتحدث عن "
صناعة التغير ".
 .5االحتفال بمناسبة "عيد األم " ومشاركتهم فرحتهم وتقديم الهدايا الرمزية.
 .6مشاركة بعض الطلبة والطالبات في مسابقة "حفظ القرآن".
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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.
 .5تمارين الضغط وتكون برفع اإلنسان لكامل جسمه من خالل
منتظمة عن األرض ،فيحرك األكتاف واليدين والبطن.
ٍ
حركات
ٍ
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  /اسمه الهتيمي
• المدربتين  /نصره عبدالرسول و زينب سلمان
تم تفعيل دورة الطبخ بتاريخ 2018/3/27م من قبل المدربة االستاذة أسماء الهتيمي فتم عمل وجبة إفطار
خفيفة وهي بالليط مع كرك.
كما قامت المدربتان نصره عبدالرسول وزينب سلمان بعمل وجبه صحيه وهي عباره عن روب بالخيار .
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االنشطة االخرى للنادي:
يوم األسره :
تم االحتفال بيوم االسره بتاريخ  21مارس  2018م .

مسابقه القران :
شارك أعضاء نادي سلوه لذوي اإلعاقة بمسابقة القران – فرع أجران .
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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 مارس :

مارس 2018
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