
 

 2019األنشطة الترفيهية لسنة 

 
طار يف الطفوةل لرعاية الوطين املعھديقوم   بربجمة وذكل والتثقیفیة الرتفیھیة الأنشطة من ابلعديد للأطفال السلمیة التنش ئة ا 

  .املدرس یة العطل وأأایم أأس بوع، لك من السبت أأایم ترفیھیة ورحالت اس تطالعیة خرجات

 

   2019  ورحالت خرجات

 التنفیذ عدم أأس باب املنجزة اخلرجات املربجمة اخلرجات

 النقل وس یةل توفر عدم  رحةل 19 رحةل 65

 

 خرجة لك يف یشاركو  اخلاصة احلاجیات ذوي ومن منھم الأسوایء ابملعھد املودعنی الأطفال اخلرجات ھذه اس تھدفت

 الأمھات الأحیان بعض يف الأطفال رایض ومنشطة التنش یط ومساعدي املربینی من مرافقنی 08و  طفال 22 قرابة

 أألعاب مطبخي، نشاط، برصي مسعي )نشاط داخيل نشاط 150 ابجناز اجملال ھذا يف الرتبوي الفريق قام .احلاضنات

 (... الزيتون جين ,حفالت،ايقاضیة أأنشطة ,،بستنة jeux gonflables خارجیة

 للقیام( مراكز ,مجعیات ,معاھد تالمیذ ,طلبة ) اخلارجیة الوفود بعض اس تقبال عىل 2019 س نة الفريق أأرشف كام

 ....تنش یط ،موس یقى ,خارجیة أألعاب : الأطفال مع ترفیھیة بأأنشطة

 

 املدرس یة ابلعطل خاصة أأنشطة

 :العطل مجیع الربانمج ھذا يضم

 2019  فیفري 10 اىل فیفري 04 من الثاين الثاليث نصف عطةل 

 2019 مارس 30 اىل مارس 18 من عطةل  

 2019 ماي 12 اىل ماي 6 من عطةل  

 . 2019 نومفرب 03 اىل أأكتوبر 28 من عطةل  



 2019 دیسمرب 31 اىل دیسمرب 16 من عطةل  

 وختطیط وقولبة تركیب ورشات وتلوین، تصویر وورشات وھادفة موھجة أأنشطة برجمة العطل هذه خالل تنظمی مت

 مفا وس نتنی ادلاخلیة للأنشطة ابلنس بة ومعاقنی أأسوایء فوق مفا س نة أأعامرھم تتجاوز اذلین الأطفال ضم  تو  .وخرجات

 رایض ومنشطة التنش یط ومساعدي اخملتصون املربون الأنشطة ھذه عىل ویرشف .املعھد خارج الأنشطة لبقیة فوق

 .الأطفال

 الصیف بفصل خاصة أأنشطة

  :الشاطئ ا ىل الرحالت برانمج

ىل خرجة 18 املعھد برمج  بنی املمتدة الفرتة عىل أأس بوع لك من مرات ثالث وذكل ابملعھد املقمینی للأطفال الشاطئ ا 

   : 2019وأأوت جويلیة

 العدد اخلرجات

 12  امحلامات شاطئ

 06 ابمحلامات املائیة الألعاب مدينة

 18 اجملموع

 

 والوطنیة ادلينیة الاحتفاالت

طار يف املعھد حیرص كام دماھجم عىل احلرص وبھدف للأطفال واملتوازنة السلمیة التنش ئة ا   املناخ بتوفری اجملمتع يف ا 

 :الوطنیة والاحتفاالت ادلينیة ابلأعیاد الاحتفايل

حضى، عید الفطر، عید  الوطين ابلیوم الاحتفال(، رمضان شھر يف)الأطفال ختان حفل الرشيف، النبوي املودل اال 

 ...الطفوةل عید، الشجرة عید الاس تقالل، عید التقلیدي، للباس

 موازية أأنشطة

 .ابلأطفال التعھد تدعمی ملزيد املوازية الأنشطة بعض اقرتاح املعھد أأصدقاء مجعیة مع ابلتنس یق مت

 مدرس احلصص ھذه يؤمن .املدرس یة العطل وأأثناء أأس بوع لك من والأحد وامجلعة الاربعاء يوم: مدريس دمع 

  .أأطفال س بعة النشاط بھذا وينتفع



 طفال 30 قرابة النشاط بھذا ينتفع والسبت وامخلیس الثالاثء يوم :رایضة. 

 تعبریية، خطیة، أأنشطة :يف علیھا تعمل اليت الأنشطة تتلخص :أأطفال رایض منشطة قبل من داخيل تنش یط 

 .الأحد بیوم اخلاصة الرتفیھیة والأنشطة اجملموعات وتنس یق ابالحتفاالت تتكفل كام...يدوية، براعة


