
www.massira.jo



372.21
إكرام حمودة اجلندي

أنشطة وتطبيقات في الصحة والسالمة لطفل ما قبل املدرسة

2016/6/2704
التعليم ما قبل املدرسة/السالمة/األنشطة املدرسية

عمان – دار المسيرة للنشر والتوزيع 

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف ا�ولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

 
  –   والتوزيع للنشر  المسيرة  لدار      
         
             

Copyright  c  All rights reserved
No part of this publication may be translated,

reproduced, distributed in any form or by any means,or stored in a data base 
or retrieval system , without the prior written permisson of  the publisher 

عنوان الدار

الرئيسي :  عمان - العبـدلـي - مقـابل البنك العـربي    هاتف : 5627049 6 962+    فاكس : 5627059 6 962+
الفرع : عمان - ساحة املسجد احلسيني - سوق البتراء    هاتف : 4640950 6 962+    فاكس : 4617640 6 962+

صندوق بريد 7218 عمان - 11118 األردن
 E-mail: Info@massira.jo   .  Website: www.massira.jo

ــة األولـى  2017م – 1438هـالطبع

التصميم واالخراج بالدار - دائرة االنتاج

www.massira.jo



 
 

www.massira.jo





5

pbÌÏn0a@êäËœ
املقدمة........................................................................ 9




19 ...............................................  أهداف أنشطة املهارات احلياتية
21 ....................................................................... التغذية
27 ......................................................... صحة وسالمة الغذاء
29 .............................................................. الطعام الصحي 
33 ............................................................ النظافة الشخصية 
41 ................................................ إحذر هذه األخطار-يف املنزل  
العادات السليمة- يف املنزل ................................................... 46
50 ....................................................................... النظافة 
53 ............................................. إحذر هذه األخطار - يف الروضة 
العادات السليمة - يف الروضة ................................................ 61
66 ................................................................... محاية البيئة 
72 ............................................................... الباعة اجلائلون 
77 .................................................................. تلوث اهلواء
80 ................................................................. إعرف وتعلم




 93 ............................. أهداف أنشطة التغذية والعادات الغذائية السليمة 

www.massira.jo





6

اليوم األول: أمهية الغذاء...................................................... 95
98 .................................................... اليوم الثاين  : الغذاء وقود 

اليوم الثالث : جمموعات الغذاء ............................................... 102
اليوم الرابع :   سالمة وصحة الغذاء........................................... 106
111 .......................................... اليوم اخلامس : الوجبات غري املفيدة 
114 ........................................... اليوم السادس : أمهية وجبة اإلفطار
اليوم السابع : الوجبة املتوازنة................................................. 117
اليوم الثامن : اخلضـروات.................................................... 122




أهداف أنشطة النظافة الشخصية .............................................. 127
اليوم األول: نظافة اجلسم..................................................... 128
135 ........................................... اليوم الثاين  : االسنان عنوان اجلامل 
اليوم الثالث : أمهية نظافة االيدي ............................................. 141
اليوم الرابع :  نظافة العني..................................................... 147
اليوم اخلامس : نظافة األنف .................................................. 151
اليوم السادس : نظافة القدم................................................... 154
اليوم السابع : نظافة الشعر.................................................... 157




163 ...................................... أهداف أنشطة العادات الصحية السليمة 
اليوم األول: ممارسة الرياضة عادة صحية سليمة............................... 164
اليوم الثاين  : هيا نتعلم هذه العادات .......................................... 168
173 ................................... اليوم الثالث : استخدام املنديل عادة صحية 
اليوم الرابع :  ال ترمي القاممة عىل األرض..................................... 177

www.massira.jo





7

182 ................................... اليوم اخلامس : عادات تتعلق بتناول الغذاء 



189 ............................... أهداف أنشطة الوقاية من احلوادث واالصابات 
اليوم األول: أمهية دور الطبيب................................................ 191
195 .................................. اليوم الثاين  : حوادثخاصة باآلالت احلادة 
199 ................................................ اليوم الثالث : حوادثاحلريق 
204 ................................................ اليوم الرابع :  حوادث التسمم
209 ................................... اليوم اخلامس : حوادث السقوط والتزاحم 
اليوم السادس : حوادث املرور................................................ 214




221 ............................................. أهداف أنشطة املحافظة عىل البيئة 
اليوم األول: مصادر التلوث يف اهلواء.......................................... 223
اليوم الثاين  : محاية اهلواء من التلوث .......................................... 227
اليوم الثالث : محاية املاء من التلوث ........................................... 230
اليوم الرابع :  محاية الغذاء من التلوث......................................... 236
241 ............................ اليوم اخلامس : محاية البيئة من التلوث الضوضائي 




249 ..................................... أهداف أنشطة الصحة والسالمة يف املنزل 
النشاط األول: األدوية ، املنظفات، املبيدات احلرشية خطر قاتل................ 251
254 ............ النشاط الثاين  : بعض احليوانات واحلرشات املنزلية تنقل األمراض 
257 ............................................... النشاط الثالث : إحذر من النار 

www.massira.jo





8

النشاط الرابع :  أخطار الكهرباء يف بيتي....................................... 261
264 ...................................... النشاط اخلامس : أخطار مرتبطة بطعامنا 
268 .............................. النشاط السادس : إحذر اللعب باألدوات احلادة 




273 ................................... أهداف أنشطة الصحة والسالمة يف الروضة 
النشاط األول: إحرتس من السقوط........................................... 275
النشاط الثاين  : أخطار ناجتة عن ألعاب األطفال ............................... 278
280 ............................... النشاط الثالث : كن حذراً أثناء اللعب يف الفناء 
النشاط الرابع :  إحذر؟ هذه األشياء تسبب االختناق.......................... 283
النشاط اخلامس : أخطار ناجتة عن اللعب يف املياه .............................. 285
287 .............................. النشاط السادس : أشياء غريبة يف فتحات اجلسم 




النشاط األول: املرور يف شوارع بلدي......................................... 293
296 ....................... النشاط الثاين  : إحذر تناول األطعمة من الباعة اجلائلني 
299 .............................................. النشاط الثالث : حروق الشمس 
302 ............................. النشاط الرابع :  أخطار ناجتة عن عوادم السيارات
305 ....................... النشاط اخلامس : التعرض إليذاء احليوانات واحلرشات 
املراجع....................................................................... 309

www.massira.jo


