
 نصائح للتخطيط لألنشطة

عند التفكير في كيفية دمج أنشطة العطالت من جميع أنحاء العالم ، أو تلك التي يحتفل بها 
داخل مجتمعك من العائالت والمشاركين ، فكر في ما هو مهم في تعلم األطفال عن هذه 

 العطلة. وهناك بعض األسئلة التي تسأل نفسك قبل البدء؛
 

 هل هو مناسب من الناحية اإلنمائية لمن هم في المجموعة؟ 
 لماذا هو مهم ألطفال وأسر معينة؟ 
 هل األنشطة ذات مغزى لألطفال؟ 
 هل يتم تلبية احتياجاتهم واهتماماتهم؟ 
هل النشاط هو استخدام قيم لوقت األطفال؟ 

 دمج العطالت في برنامج رعاية طفلك

تشجيع األطفال على تبادل 
المعلومات والمشاعر حول األعياد 

إجراء محادثة مع التي يحتفلون بها. 
المجموعة بحيث يمكن لألطفال تناوب تقاسم. 
وهذا سيسمح لألطفال بالتمييز بين التعلم عن 
طقوس عطلة شخص آخر مع تكريم طقوسهم 

الخاصة. وهذا يساعد على وضع األساس 
لألطفال للمشاركة كـ "ضيوف" في أنشطة 
العطالت التي ال 
تشكل جزًءا من 
 ثقافتهم الخاصة.

شرف كل مجموعة ممثلة في الفصول 
هذا ال يعني أنه يجب االحتفال الدراسية. 

بكل عطلة لكل مجموعة، وإال قد تحتفل الفصول 
الدراسية طوال الوقت! 

وهذا يعني أنه بمجرد أن 
تقرر األسر والبرامج ما 

هي العطالت لالحتفال، 
ال ينبغي التعامل مع أي 
منها كما لو كانت "غير 

وينبغي لألطفال أن يدركوا أن العطالت  -10عادية". 
التي ُيتاحها كل فرد مهمة وذات مغزى من الناحية 

 الثقافية. 
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إشراك اآلباء واألمهات، وال المبالغة 
العمل مع اآلباء على في القيام بذلك. 

وضع استراتيجيات لألطفال الذين تسمح 
معتقدات أسرهم بالمشاركة في احتفاالت 

العطالت. السماح لألسر بالمشاركة في إيجاد 
بدائل مرضية للطفل داخل الفصول الدراسية.  

باإلضافة إلى ذلك، ركز على االحتفال بالعطالت 
بطرق ذات مغزى دون إنفاق المال. نرحب األسر 

لجلب التحف الثقافية، أو إلعالم عن األنشطة 
 بحيث يتم تصوير العطلة نفسها بدقة. 

إظهار الوعي داخل بيئة الفصول  4
أنشطة العطلة وكيف تختار الدراسية.  

لالحتفال يجب أن تثبت حقيقة أن ليس 
كل شخص في نفس المجموعة العرقية 

يحتفل بالعطالت بنفس الطريقة. السماح 
للعائالت بتقديم أو عرض أمثلة لتقاليدها 

الفريدة. تأكد من أن المنهج الدراسي الخاص 
بك يظهر احترام جميع العادات دون تسليط 
الضوء على أكثر من مجموعة معينة واحدة. 
وإذا كان األطفال يحتفلون بعطالت مختلفة 

في نفس الوقت، فينبغي االعتراف بقيم 
 وتقاليد ثقافة كل طفل.
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موارد إضافية
 الكتب 

 
 تقييم التنوع: السنوات االبتدائية. 

 ماكراكن Bبقلم ج.
 

وسيضع األطفال الذين يتعلمون التنوع البشري ويقبلونه وُيقّدرونه نهجاً منفتحاً ومرناً في 
 الحياة. 

 العثور عليه على األمازون:
  Naeyc/dp/0935989552-Years-Primary-Diversity-https://www.amazon.com/Valuing 
 

 
 العطل حول العالم
 بقلم جيف سفيريزا

 القراء رائعة مع الطرق المتنوعة الناس جمع لالحتفال والعطالت في جميع أنحاء العالم.
 العثور عليه على متجر 

 https://play.google.com/store/books/details?id=eFNiDwAAQBAJ 
 
 

 للفصل الدراسي
 تحميل) 5.00($ تقويم التنوع الثقافي   – المعلمين دفع المعلمين

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Cultural-Diversity-Calendar-2020-2021-Multicultural-
Holidays-and-Festivals-4831159 

 
 ارتباطات

 العالم (فيديو)عطالت حول  -ينغ  ريد كات ريد
https://www.youtube.com/watch?v=3Sv0ac-W8Vc 

 
 آرثر تحتفل األعياد (التفاعلية صفحة ويب)  – برنامج تلفزيوني لألطفال, آرثر

https://pbskids.org/arthur/holidays 
 

Edutopia - تقاسم تقاليد العطالت في الفصول الدراسية 
https://www.edutopia.org/article/sharing-holiday-traditions-classroom 

 
iColorin  !تعليم مستجيب ثقافياً لالحتفاالت بالعطالت واالحتفاالت الدينية (موقع  -كولورادو

 ثنائي اللغة)
https://www.colorincolorado.org/article/culturally-responsive-instruction-holiday-and-religious-

celebrations 
 

 نصائح المعلم: االحتفال بالعطالت المتعددة الثقافات في فصل الشتاء -المدرسة 
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/multicultural-celebrations/ 


