
دلــيل كــل
معلــــم ومعلـــمة

المختصر المفيد لفصل دراسي سعيد



لكـــل معــلـم ومـــعــلمة 
مـهــتمين بتــقديم نمط 
حياة صـــحي لــطالبهم؛ 
نقدم لكم هــذا الـــدليل 
المختصر ليرافقكم في 

هذه الرحلة.



ستجد ُهنــــا...

أسلوب التعليم. 

كيف تساهم في بناء 
نمط صحي لطالبك

كيف تعزز الصحة 
النفسية لطالبك

كيف تعزز النشاط البدني 
لـــدى طــالبك



إن مستقبل العالم 
في فصول اليوم..



يؤثر أسلوب التدريس الذي يتبعه المـعلم 
والمعلمة بشــكل كبير في قــدرة الطـالب 
على التعلم والفهم؛ بل ويـمنحه الفــرصة 
الكتــشـــاف وتنــمــيــة مــهــارات إضــافــيــة 
لطــالبــهم؛ فالتعلــيم بالــتجربة واحــد مــن 

أفضل األساليب.

لذا قالوا: «قل لي وسوف أنسى، أرني 
ولعلي أتذكر، أشركني وسوف أفهم»

لماذا يعد األســلوب 
أداة الــتأثــير األولــى 

للمعلم والمعلمة؟



 دور المعلم والمعلمة في تعزيز

النشاط البدني
لدى طالبــــهم



ببساطة، هو فرصة لزيادة مستوى 
التــركيز والحــماس لدى الطــالب عن 
طريق الحركة داخل الفصل بطــريقة 

ترفيهية ومنظمة.

 حسب الدراسات فإن ٪85 من الطالب هم من المتعلمين 
الــحركيين، لـذا من المهم تضمين الحركة كجزء من الشرح.

بالحركة تستطيع طرد الضيوف غير المرحب بهم!
مثل النوم والملل

ما هو النشاط البدني 
فــي الفــصل؟



تقلل ممارسة الرياضة  
من تعـــرض الطالب 

لالكتئاب أو القلق، وتثبت 
الدراسات ذلك. وفًقا 
لدراسة وجدت أن ثلث 

الطالب قد يتغيبون عن 
المدرسة بسبب القلق.

الصحة النفسية

وجــدت دراســـة أن 
األطفال الذين كــانوا 
نشيطين قبل االختبار

بـ 20 دقيقة يحصلون  
على درجات أعلى.

األداء االكاديمي 
أظهرت األبحاث أن 
األطفال النشيطين 

بدنًيا يتمتعون 
بقدرات أكبر من 
التذكر واإلدراك.

الذاكرة والتركيز

يساعد النشاط البدني أثناء 
اليوم الدراسي الطالب على 
التصرف بشكل أفضل، تشير 
بعض األبحاث إلى أن بقاء  
األطفال نشيطين يمكن أن 

يساعد في منع التنمر.

سلوك الفصل الدراسي

لماذا يجب على المعلم والمعلمة
الحرص على النشاط البدني

بيـــن الطالب؟ 

ألن النشاط البدني يحّسن من:



 خــطـــوات تمــكــنك مــن5
 تطبـــيـق النشاط البدني

 بين طـــالبك بنــجاح

مشاركة طالبك فوائد النشاط البدني
والغالب أنهم على أهبة االستعداد!

 
تثقيف اآلباء عن مدى فائدة النشاط البدني

وأن دورهم مهم في ذلك. 

جعل النشاط البدني جزء أساسي من شرح الدرس
فهو باب مختصر لقلوب طالبك.

استغالل األحداث الرياضية
يمكنك محاكاة سباق عالمي ومشاركته مع الطالب 
فيه  الطالب  لمشاركة  محلي  نادي  مع  التعاون  أو 

كجزء من األنشطة المدرسية. 

احتفل بالعادات الصحية للطالب أو أوجد بعضها
اإلشادة والتشجيع هي طريقة سحرية مجربة 

لتعليم األطفال تكرار سلوكيات معينة وتحويلها 
إلى عادات.



 نصائح لضمان نشاط8
بدني فعال

اختيار أنشطة مناسبة لهم جسدًيا.

ابتكر طريقة تساعد فيها الطالب على شرب 
الماء قبل وأثناء وبعد اللعب.

ال تستخدم النشاط البدني كعقاب.

احرص على ارتدائهم المالبس والحذاء المناسب. 

ال تجعلهم يمارسون رياضة واحدة فقط طوال 
العام، التنوع يلبي رغــبات الطــالب ويــمنحهم 

فرصة التجربة. 

احرص على اإلحماء قبل النشاط البدني، 
لتحميهم من إصابات المالعب.

عند تقسيم الطالب إلى مجموعات حاول أن 
تكون متساوية في القدرات لزيادة المنافسة.



أنــشطة بـــدنية 
يمــكن تطبيقها 

بين الطالب



مثلها لعبة عرفنا عليكلعبة فكر أسرع

دمج الحركة في 
الدروس األكاديمية

اقرأ كتاًبا بصوٍت عاٍل 
ثم اطلب من الطالب  

تمثيل الكلمات 

 األفكار قد تتضمن: 
احضار شيًئا أحمًرا 

موجوًدا في الفصل،
أو أداة تستخدم لرسم 

الخط

اطلب من كل طالب 
يقدم نفسه وُيعّرف 

بنشاطه البدني 
المفضل، يقوم 
الفصل بتطبيق 
نشاطه البدني

المدة 5-20 دقيقة المدة 5 دقائق

أنشطة بدنية يمكن تطبيقها بين طالب 
المرحلة االبتدائية 



األنشطة الهوائية

هي التي  تزيد من معدل ضربات 
القلب وتجعل النفس أصعب. 

تشمل:
المشي السريع 

كرة القدم 

أنشطة تقوية العضالت والعظام 

تعمل  العضالت  تجعل  التي  هي 
بنسبة أكثر من األنشطة المعتادة، 
ويعد ذلك مهًما في هذه المرحلة.

تشمل:
لعبة شد الحبل
تمارين الضغط

أنشطة بدنية يمكن تطبيقها لمرحلة 
المتوسط والثانوي

الزراعة
قفز الحبل 



 دور المعلم والمعلمة في تعزيز

األغذية الصحية
لدى طالبــــهم



التعليمية لتوعية  الدراسات إلى أن استخدام األنشطة  تشير 
الطالب في األكل الصحي هي أكثر الطرق فعالية في التعزيز 

والتأثير في التغذية الصحية.

من األفكار: عمل نشاط في كيفية عمل ساندويتش صحي 
بطريقة سريعة.

جلسة الطبخ والتذوق من الطرق التي يفضلها الطالب في 
تلقي الدروس التثقيفية عن الغذاء الصحي.

ما هــي الطــريقة 
الفّعالة لتعزيز التغذية 
الصحية بين الطالب؟ 



طــرق فّعـــــالة
لتعزيز التغذية الصحية

بين الطلبــــة

تستطيع أن ترفع من مستوى 
وعي الطالب بأشياء بسيطة 
في  ملصقات  تعليق  مثل 

الفصول والممرات. 

التغذية  عن  بنصائح  شارك 
خالل  من  البدني  والنشاط 
واجعل  المدرسية  اإلذاعة 

الطالب يتفاعلون بينهم.

هــذه  صحـــية.  قــــدوة  كـــن 
الطرق  أفضل  من  واحدة 

لتعزيز التغذية الصحية.

غيـــر  الطعـــام  تستخــدم  ال 
الصحي كمكافأة.



أمثلة لتعزيز التغذية الصحية بين 
طالب االبتدائية 

اختر حرف األسبوع

استخرج الغريب 

ناقش األطعمة الصحية 
التي تبـــدأ بالحـــرف المختــــار 
مـــن األسبوع. على سبيل 

المثال، بالنسبة للحرف "ح"، 
احضروا حليب.

قــل سلســــلة من أربــع كلمــــات 
تتضمن ثالث خضروات وكلمة 

غريبة واحدة، على سبيل المثال، 
"جـــزر، بطــــاطس، قطـة، 

بصل". اطلب من الطالب 
تحديد الكلمة الغريبة.

يوم التذوق  

خمن

هـــــذا النشـــاط يـــزيـــد إدراك 
األطفال ووعيهم بالخضروات 

المختلفة. ضع بعض 
الخضروات (حقيــــقية أو 

بالستـــيكية) في كيس. اطلب 
من الطالب أن يخمنوا أي 

الخضروات موجودة.

قدم أنواًعا مختلفة من األطعمة 
الصحية لتجربتها في يوم خاص. 
على سبيـــل المثـــال، فـــي يوم 
التفـــاح الصحـــي، يمكنك تقديم 

التفاح األخضر والتفاح األحمر.



 دور المعلم في تعزيز

الصحة النفسية
لدى الطالب 



ما أهمية الصحة النفسية في المرحلة الدراسية؟ 

تشــــير الدراســـات أن الفئـــة العمـــرية لطالب 
الـــمدرسة أكثر عـــرضة للتعـــرض لالضطرابات 
الممكن  ومن  االمتحانات  وضغوط  النفسية 

أن يؤثر ذلك سلًبا على الطالب.

عالمات وجود اضطراب نفسي:

الشعور بالحزن الشديد أو 
التغيب الكثير.

محاولة إيذاء النفس. 

خـــوف مفــــاجئ مـــن دون 
ســـبب، وأحيـــاًنا مع تسارع 

ضربات القلب.

التعارك مع الطلبة اآلخرين 
والرغبة في إيذائهم.

صعوبة في التركيز. 

تغييرات جذرية في سلوك 
الطالب أو شخصيته.



أفكــــار تحسن من الصحة
النفسية للـــــطالب

ديــــوانية الفصــــل
حدد موعد أسبوعي مدته 30 دقيقة تعطي فيه 

الطالب لمناقشة مواضيع وأمور خارج المنهج.
 

فّعل النوادي الـــطالبية 
لتستثمر األنشطة التي يهتمون بها الطالب في 

إطار منظم كنادي يشاركون فيه.
 

اجعل قلبك مفتوح لهم قبل بابك
ليشعر الطالب أن باستطاعته الحديث معك بشكل 

آمن في أي مشكلة يمر بها أو مخاوف.
 

اجعل موضوع الصحة النفسية أمل معلن ومهم
ليست  النفسية  الصحة  أن  الطالب  ليعرف 

موضوع ثانوي أو أمر يدعو للخجل. 

اربط الصحة النفسية باألنشطة 
الرياضة بشتى أنواعها تعزز من هرمون السعادة 

وتقلل االكتئاب.

امنح الفرصة لممارسة الهوايات لدى الطالب
بوجود  أمل  حياتنا  لديهم،  الجانب  هذا  وعزز 

هوايات نقضي فيها أوقات فراغنا. 

  



لمشاركة المحتوى
اضغط على األيقونات

www.ghc.sa ghcouncil @ghc_gcc

لمعلومات أكثر 
قم بزيارة حساباتنا

https://www.youtube.com/channel/UCrKbHYpmpC_OrAfZ5P_qZXA
https://twitter.com/GHC_GCC
https://www.instagram.com/ghc_gcc/
https://www.facebook.com/GHCouncil/
https://bit.ly/2ZvKDHZ
https://bit.ly/3EXZqf3



