التقرير الشهري لنادي سلوة
يناير 2018
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تستمر الدورات التي يقدمها نادي سلوة المتمركز بمدينه عيسى المقدمه لذوي االحتياجات الخاصه
وتقسم كالتالي:
.1الحاسوب
.2الحرف
.3الرياضه
.4اللعب والترفيه
.5األكاديمي
يتضمن النادي اقسام عدة وتنجز االعمال حسب مستوى كل فرد كالتالي:

االبداع االلكتروني
•المدربة /هبة عبدالله
تستمرانشطه نادي سلوة في صف األبداع األلكتروني لترفيه وتعليم الطلبه من خالل عده برامج :
*مشاهده الطلبه انواع مختلفه ومتنوعه من اشرطه كارتونيه وتعليميه .
*قراءه قصص تعليميه قرآنيه وتليخصها وعرضها في برنامج  power pointو.word
*تعرف على اساسيات الحاسوب .
*تزويد الطلبه بتمارين حسب مستوياتهم وقدراتهم .
*تلوين رسومات كارتونيه على السبوره التفاعليه.
*عرض سيدات خاصه للحاسوب وتفاعل الطلبه من خالل تطبيقات عمليه.
* سماع آيات من القرآن الكريم صباحا.
* تفعيل برنامج  paintواظهار مواهب بعض الطلبه في الرسم .
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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 يناير:2018
األهداف:
-1أن تكون األنشطه المعطيه تناسب القدرات الفرديه لكل طالب.
-2أن يكون اللعب بطريقه تعليميه هادفه.
-3تعزيز الثقه عند الطالب وتشجيعه .
األشغال اليدويه :
-1

تزيين العلب الفارغه.

-2

تزيين المرايا بالسيدي.

-3

تلوين الزجاج وتشكيله.

-4

عمل مسابيح.

-5

ملئ الزجاج بالرمل الملون.

-6

تلوين الفخار وتشكيله.

-7

عمل قالدة السيدي.

-8

الرسم والتلوين.

-9

الرسم على ورق الكربون.

-10

عمل لوحه.

-11

الرسم والتلوين بالسبورة التعليميه.

األنشطه والتمارين:
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-1أركان اإلسالم.
-2التعرف على صور األشياء المعطيه.
-3تمارين لغه عربيه.
-4النمط والتصنيف.
-5التفرقه بين فوق اسفل اعلى وسط.
-6التعرف على الرقم.2.3.4.5
الرياضه:
ممارسه الرياضه بحسب الوقت المدرج بالجدول
رياضه المشي ..وكره القدم ..وكره السله.
كما وتتخلل بعض األنشطه لكسر الروتين كــ :

-1لعبه التخمين والتوقع.
-2الرسم بورق الكربون.
-3مسابقات.
-4التعلم باللعب.

صف الورود
• المدربة /نصرة عبدالرسول
• المدربة /زينب سلمان
األلعاب التعليمية تشمل :
.1تعليم على الساعة واجزائها.
مثال حروف عربية وانجليزية واالناشيد
 .2برامج تعليمية في التلفاز
ً
مثال مسرحيات وافالم كرتونية
 .3برامج ترفيهية في التلفاز
ً
.4اللعب بالطين
 .5استخدام المكعبات للتنمية االدراكية
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.6مجاولة االعضاء تدريبهم على الرسم والتلوين
.7محاولة بعض االعضاء على النسخ مثل الجمل والقصص.
.8مسابقات مع االعضاء في نهاية الوقت
.9اللعب بالكرة في ساحة النادي.

البواسل
• المدربة /أسمه الهتيمي
• المدربة /فاطمة عبدالحسين

 .1تلوين الزجاج وتزيينه  +رياضة+كمبيوتر
 .2كمبيوتر  +مشاهدة فيلم
 .3عمل لوحة جماعية
 .4إعادة تدوير
 .5تابع اعادة تدوير +رياضة
 .6مشاهدة فيلم من قصص اء +بر الوالدين
 .7عمل مساكات للمطبخ
 .8تابع عمل مساكات للمطبخ
 .9مشاهدة فيلم لغتي العربية
 .10عمل قالدات بالجوخ
 .11مشاهدة قصص تعليمية
 .12تلوين +تركيب االشكال والكلمات من مجموعة الحروف
 .13عمل بالجوخ وتزيينه  +رياضة+مشاهدة فيلم
 .14ترتيب الصف وتعليق اللوحات
 .15عمل وسادة بالجوخ
 .16عمل شمعدان بالسميت
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صف االبداع
•المدربة /ماجده الذوادي

.1

عمل استاند لالوراق من العيدان.

 .2متابعة عمل االستاند  +تلوين  +رسم  +كمبيوتر
 .3عمل عجينة الورق +مشاهدة فيلم +رياضة +كمبيوتر
 .4متابعة العمل السابق +رسم حر
 .5إعادة تدوير زجاج  +مشاهدة فيلم
 .6متابعة العمل السابق
 .7إعادة تدوير برواز صور قديمة
 .8إعادة تدوير عمل وردة من الورق  +رياضة +كمبيوتر
 .9متابعة عمل وردة الورق +إعادة تدوير الزجاج  +رياضة
 .10عمل سلة من الصوف +كمبيوتر +مشاهدة فيلم+رسم وتلوين
 .11متابعة العمل على سلة الصوف
 .12عمل فني بإستخدام ملقط الفيس
 .13يوم رتفيهي  +اعمال حرة +رياضة
 .14مشاهدة فيلم  +رسم+تلوين+رياضة
 .15رسم حر  +مسابقات
 .16إعادة تدوير فريمات قديمة  +كمبيوتر
 .17مشاهدة فيلم  +ترتيب الص+كمبيوتر
 .18مشاهدة فيلم +تلوين+متابعة ترتيب الصفوف +رياضة
 .19عمل اصايص من االسمنت  +إعادة تدوير علب الروب الفارغة
 .20متابعة عمل االسمنت.
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االبتكار
• المدربة /نجيبة محمد

•المدربة /شيخه محمد
.1تفعيل السبورة التعليمية
.2حل انشطة تعليمية متنوعة
.3عمل لوحة جماعية
.4المشي في ساحة النادي
مشاهدة االفالم الكرتونية المتنوعة
رسم حر
التلوين
عمل مسابقات ترفيهية
كما احتفل الصف مع العضوه روان محمد بعيد ميالدها وسط فرحة غمرت زميالتها
االعضاء.

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 القفز
ً
 .6التمارين السويدية وتشمل
وتمارين النزول والصعود وغيرها.
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 .7ممارسة رياضة نط الحبل.
.8

ممارسة رياضة البيالتس.

 .9ممارسة العاب جماعية.

االنشطة االخرى للنادي:
االحتفال بأعياد ميالد بعض الطلبه من مواليد شهر يناير .
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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 ب شكل اسبوعي مع المدربات لمناقشه اعمال االسبوع.



تحديد يوم مفتوح لمشاركه اآلباء المعلم في معرفه أمور أبناءهم.



تنظيم زيارات لمراكز االعاقة لتبادل الخبرات.



توفير اخصائي اجتماعي للمساعدة عند حدوث تصادم بين االعضاء وعند مواجهة صعوبة بين
المدربة والطالب.
ُ

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 يناير : 2018
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