التقرير الشهري لنادي سلوة
ابريل 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
يواصل صف األبداع األلكتروني من عده اعمال اساسيه بهدف تسليتهم
وتعلمهم اال وهي :
*كتابه مواضيع مفيده في برنامج wordوهي عالمه االيمان و اجزاء الجسم
وسورة الطارق.
*العمل في برنامج  PowerPointواعطاء الطلبه فقرات من قصص منوعه ومواضيع مختلفه تراثنا فخرنا.
*التلوين والتسليه وانشطه متنوعه على الشاشه االلكترونيه .
*مواصله بعض الطلبه في التعلم الحروف العربيه واالنجليزيه .
*نسخ قطع من قصص قصيره بشكل يومي للكتابه بشكل اسرع .
*مشاهده اشرطه منوعه وخاصه للحاسوب ومسرحيات ورسوم كارتونيه .
*سماع ايات من القران الكريم .
*التعلم بسلسله الكتب التعليميه لالطفال بالقلم الناطق بشكل يومي .
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برنامج صف لمسة ابداع
•المدربة /مريم علي

يواصل نادي سلوة بتقديم البيئه المالئمه للطلبة  ,لتتحسن إستجابتهم وقدرتهم
على التقدم من خالل التنوع في العطاء وتدريب الطالب أكاديميا وفنيا .

وما يخص صف لمسه إبداع ,فهو كالآلتي :

األهداف :
-1

تحديد رغبه وحاجه كل طالب وتلبيتها للوصول إلى التفاعل الجيد.

-2

استمتاع وسرور الطالب بالمادة المعطية.

-3

تعلم بعض المهارات التي تساعده في الحياة اإلجتماعيه وقدرتهم على التواصل .

الخطة:
األعمال الجماعيه :
-1

عمل لوحة الصدف.

-2

عمل لوحه الورد.

-3

عمل برواز لوضع صور الطلبه فيه.

-4

كتابه المعوذات على الزجاج.

-5

كتابه أركان اإلسالم على الزجاج.

األعمال الفرديه :
-1

عمل كره ملونه من الورق.

-2

عمل أساور يد مختلفه .

-3

تلوين الرسم باللماع .

-4

تقليد الرسم المعطى لكل طالب.

-5

تزيين العلب الفارغه واستغاللها.
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األكاديمي :
-1مسابقات الكترونيه .
-2نسخ الجمل بخط جميل.
 -3تقديم درس األركان الخمسه بطريقه الزجاجه والقصاصات الملونه لتسهيل حفظها.
 -4تزويد الطالب بالمجالت والكتب والبحث عن كلمات تتضمن الحرف المحدد وقصه ولصقه.
تمرين الوجه وتركيب أجزاءه بالقصاصات المعطيه.

-6

-6دروس الكترونيه منوعه تتضمن :
 ظرف الزمان والمكان. أمام وخلف. فوق وتحت. الكبير والصغير.كما ويتم ممارسه رياضه المشي في الساحه حسب ظروف الجو ان تهيأت الفرصه  ,وتم عمل يومين
ترفيهي للطلبه خالل شهر ابريل داخل الصف .
تزيين العلب الفارغه واستغاللها.

-7
األكاديمي :

-1مسابقات الكترونيه .
-2نسخ الجمل بخط جميل.
 -3تقديم درس األركان الخمسه بطريقه الزجاجه والقصاصات الملونه لتسهيل حفظها.
 -4تزويد الطالب بالمجالت والكتب والبحث عن كلمات تتضمن الحرف المحدد وقصه ولصقه.
تمرين الوجه وتركيب أجزاءه بالقصاصات المعطيه.

-8

-6دروس الكترونيه منوعه تتضمن :
-

ظرف الزمان والمكان.

-

أمام وخلف.

-

فوق وتحت.

-

الكبير والصغير.
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كما ويتم ممارسه رياضه المشي في الساحه حسب ظروف الجو ان تهيأت الفرصه .

برنامج صف اإلبداع
• المدربة /ماجده

ً
نظرا للمجموعة الموجودة حسب إعاقتها  ،تتخللها بعض األنشطة
1لخطة هذا الشهر ترفيهية
واألعمال اليدوية البسيطة ومشاهدة األفالم واللعب مع األعضاء.

برنامج صف العصافير
•المدربة /نصرة عبدالرسول
•المدربة /زينب سلمان
-1تعليم طلبة حروف العربية بتلفزيون.
 -2القاء االناشيد .
 -3حل تمارين رياضية و عربية .
 -4عمل يدوي <ميدالية >.
 -5افطار صحي < خيار بالروب >.
 -6مشاهدته تلفزيون رسوم  ,مسرحيات  ,حلقات ,افالم رسوم .
 -7رسم و تلوين .
 -8تمارين تحديد صوره ثم تلوينها.
 -9تعليم الكلمه وعكسها مثال جميل  /قبيح .
 -10تمارين توصيل ثم تلوين.
 -11يوم ترفيهي .
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برنامج صف االبتكار

شيخة محمد

• المدربة /شيخه محمد
• المدربة /نجيبة محمد
• الخة محمد
نجيبة محمد مد
تستمر أنشطة نادي سلوة للعام السادس على التوالي من خالل البرامج الترفيهية
والتعليمية-:
.1تعلم خطوات ومبادئ الرسم.
.2حل أنشطة تعليمية متنوعة.
.3لعب كرة القدم.
.4المنافسة من خالل المسابقات واألنشطة الترفيهية.
.5اللعب بألعاب التركيب (التعلم باللعب).
.6البدء في حفظ سورة الفاتحة.
 .7رياضة المشي.
 .8التلوين في الدفاتر الخاصة.
.9مشاهدة األفالم الكرتونية والمسلسالت الكوميدية.
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برنامج صف البواسل
• المدربة /أسمه الهتيمي
• المدربة /فاطمة عبدالحسين

.1عمل عجينة السيراميك.
.2عمل استند من األعواد االسكريم .
 .3رسم في األوراق.
.4عمل رطب بعجينة السيراميك.
.5تابع عمل رطب وعمل شاي حليب مع الذرة.
.6عمل طبخ (المعكرونة).
.7رياضة .
 .8تلوين السيراميك
 .9عمل لوحة من أعواد اآليسكريم
.10مشاهدة التلفاز
.11تابع عمل سيراميك الرطب +مشاهدة تلفاز.
.12تابع عمل الرطب وتلوينه
.13تابع عمل الرطب.
.14تابع عمل الرطب
.15تابع عمل الرطب
.16رياضة  +وشماهدة التلفاز
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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.
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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.
منتظمة عن األرض ،فيحرك
ٍ
حركات
ٍ
 .5تمارين الضغط وتكون برفع اإلنسان لكامل جسمه من خالل
األكتاف واليدين والبطن.
سلسلة من التمارين التي تتضمن القفز وتمارين النزول والصعود
ً
 .6التمارين السويدية وتشمل
وغيرها.
 .7ممارسة رياضة نط الحبل.
.8

ممارسة رياضة البيالتس.

 .9ممارسة العاب جماعية.
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دورة الطبخ
• المدربه  /اسمه الهتيمي

تم تفعيل دورة الطبخ يوم بالشهر حيث قامت المدربة أسمه الهتيمي بعمل معكرونه .
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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 ابريل :
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العدد الكلي

