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  المقدمة
  

 

  

 ي الصحة البدنیة والعقلیة ھأي أن ،عن واقع عالمي وجودي "الصحة أھم شيء" یعبر المصطلح الدارج

الحق في الصحة ھو من الحقوق األساسیة لإلنسان والذي صیغ في وثیقة حقوق اإلنسان . أمر بالغ األھمیة

حسب ذلك  . كقوانین داخلیة- إسرائیلمنھا  -  وثم سنتھ دول كثیرة األمم المتحدة الذي تبنتھ ھیئة1948سنة 

 المسؤولیة عن الحفاظ على صحتنا أو ھل نحن وحدنا نتحمل:السؤال الرئیسي الذي علینا فحصھ ھو

المسؤولیة تقع أیضا على أطراف  أخرى؟ وھل ممارسة الحق في الصحة داخل مجموعات اجتماعیة مختلفة 

  ؟بشكل متشابھینفذ 

 القرارات التي یتخذھا ىبناء عل ،غارصحة الصریھ عندما یتعلق األمر بالحفاظ على یھذه األسئلة تصبح مص

  .الكبار

تعبیرا عن أھمیة ھذه الموضوع ھو إدراجھ على جدول األعمال التربوي من قبل وزارة التربیة والتعلیم 

 -الموضوع المركزي لھذه السنة الدراسیة“ نمط حیاة صحي " والتي قررت أن یكون ھذا الموضوع 

2012.  

 البنیة التحتیة األولیة لفھم العالقة بین الحاجة الضروریة لحمایة "الصحة أھم شيء"یة آدم لبرنامج كیخلق 

 ھو تعلیم األطفال حول المفاھیم األساسیة، وتوسیع معارفھم ھدفھ. مل المسؤولیة وااللتزام بالتنفیذالصحة تح

جوانب التي تؤثر على صحتھم في الحیاة الیومیة، وتوفر لھم األدوات الالزمة لفحص المسؤولیة في جمیع ال

  .حول  المحافظة وممارسة حقوقھم في الصحة

 سن ریاض يللصغار ف، والذي ھو مفھوم مركب "الحق في الصحة" مباشرة معالبرنامج ال یتعامل

  استعمالتنفیذھا بواسطةوفھم طبیعة الحق والمسؤولیة وم، األطفال، لكنھ یوجھھم ألھمیتھ العملیة في حیاتھ

تدرس في ریاض األطفال ضمن  ھذه المفاھیم .قراطیة، مثل االختالف والمساواةالمفاھیم األساسیة للدیم

ھذه البنیة تسھل  . والقدسنقبالفي السنوات األخیرة في ریاض " مقراطیةالخطوات األولى في الدی "برنامج

  .  مقدرة التعرف على المسؤولیة وممارستھامتطور عندھماھیة الحق في الصحة ال فھم على األطف
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   التربویةلالبرنامج والوسائ

ل لنص الكاملحق لثالث فعالیات ومخلفیة نظریة عن الحق في الصحة و"  الصحة أھم شيء"برنامج یتضمن

  : الصحةوع على جانب مختلف من موض فعالیةتركز كل. لوثیقة حقوق الطفل في إسرائیل

اآلثار الصحیة الناجمة عن ھذا و" صحة" واضح على تعریف المصطلح  تركز بشكل الفعالیة األولى

من خالل قصة، وأنشطة إبداعیة یفحص الصغار أحاسیسھم . ، وكیف یتجلى ذلك عند كل طفلالمفھوم

 ومن یستطیع ومن یجب ، أثناء المرضزمالئھمومشاعرھم العاطفیة والجسدیة مقابل مشاعر وأحاسیس 

  . یمكن أن یساعدھمكیفوالعنایة بھم، 

تكسب . ، وعلى من تقع  المسؤولیة في تنفیذ ذلكاألسنان تفحص طرق المحافظة على صحة  الثانیةالفعالیة

الفعالیة الصغار معلومات حول مبدأ  المساواة لتلقي العالج الطبي وترسخ عندھم معنى الحق في الصحة من 

  . والمحاكاة قصة، اإلبداعالخالل 

 تشمل لعبة ومحادثة ملخصة وتجسد للصغار المفاھیم المختلفة حول المحافظة على الصحة الفعالیة الثالثة

الكبار في ممارسة الحق وكیف یمكن تنفیذ ذلك ؟ المحادثة بعد اللعبة توضح قضیة المسؤولیة عند الصغار و

في إطار یوم الصحة، مما یسخرھم في خلق نمط مكن تخصیص الفعالیة الثالثة بمشاركة األھل  ی.في الصحة

  .حیاة صحي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا   مذكر صیغة استعملن ل لمذكر والقصد  فقط رلالختصا ا لمؤنث ا        .وا
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  خلفیة عن الحق في الصحة
  

ھو من الحقوق األساسیة لإلنسان والذي تم االعتراف بھ دولیا والذي تم إدراجھ في القانون  الصحة في الحق

 الموافقة تمت والذي ،"اإلنسان حقوق بموضوع يالعالم اإلعالن"علیھ في  منصوص وھو .یلي أیضااإلسرائ

 جمیع الدول األعضاء ومن ضمنھا  تبنت اإلعالن.1948 األول كانون من العاشر في المتحدة األمم في علیھ

  .دولة إسرائیل

 ،الغذاء مثل. بیتھ ءأبنا مع ورفاھیتھ لصحتھ ،مناسب معیشة مستوى في الحق إنسان لكل "

 حاالت في ،األمان في الحق ،المطلوبة االجتماعیة الخدمات ،الطبي العالج ،المسكن ،الملبس

 غیر بظروف آخر نقص أي أو الشیخوخة ،الترمل ،العمل على القدرة عدم ،المرض ،البطالة

   .1"بھ منوط

  
 عامھ ویعطیھ ةم اإلنسان بصوربل یدع" ن تكون معافىأالحق ب"ھذا الحق كیفما عرف ال یتعامل مع 

  .   األدوات التي تضمن عافیتھ

 تشمل التي" والحضاریة االجتماعیة ،االقتصادیة العالمیة الوثیقة"على إسرائیل دولة صادقت 1966 سنة في

  : "الوثیقة في 1 بند ":الصحة في الحق

 الصحة من بمستوى االستمتاع في الجمیع بحق تعترف الوثیقة ھذه في المشاركة الدول"

   ."2علیھ الحصول ممكن الذي األعلى والنفسیة الجسدیة

  
تم االعتراف في الحق في الصحة كحق أساسي لوجود وتطور كل إنسان صغیرا أو كبیرا حسب البندین 

  . 1989 نوفمبر 20 من وثیقة حقوق الطفل العالمیة والتي اعترفت بھا األمم في 25\24

 وصیغ الحق في 1991حقوق الطفل العالمیة في دولة إسرائیل على وثیقة صادقت "

التمتع بمستوى  في بحق كل طفل تعترف الدول األعضاء"  :24الصحة في البند 

                                                
  )1 (24بند  اإلنسان، حقوق بموضوع العالمي اإلعالن .  1
   )1(12بند  والحضاریة، االجتماعیة االقتصادیة، العالمیة الوثیقة .  2
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 تحاول الدول.  والتأھیل الصحي ،الصحیة والعالج من األمراض من الخدمات  عالي

" طفل من أن یحصل على خدمات وعالج صحي أياألعضاء ضمان عدم حرمان
3
   

   : في البندین إسرائیل في وثیقة حقوق الطفل في  في الصحةیظھر الحق

من حق كل طفل أن یحصل على العالج الطبي والعقلي والنفسي عند الحاجة حاال قدر . 10

  .غیر طبیعيوكل تطور  ، واإلعاقات،المستطاع من اجل الوقایة من اإلمراض

صول على التربیة خر الحآمن حق كل طفل یعاني من إعاقة أو مرض أو أي ضرر . 11

. لضمان ممارسة قدرتھ ومھارتھ مع التطلع لدمجھ الكامل في المجتمعالمالئمینوالعالج 
4

  
  

ھذا یعني أن الدولة تأخذ على عاتقھا تطبیق حق الصحة من خالل سن قوانین مثل قانون التأمین الوطني 

ت الصحیة واعفاء الدولة مع ھذا ما زال ھناك نقاش حول خصخصة الخدما. االلزامي لمواطني الدولة

  .من مسؤولیتھا حیال تطبیق الحق في الصحة

  

 ال یتجزآ من ا الحق في الصحة جزءاعتبارأن شرط ممارسة الحق في الصحة لكل إنسان في إسرائیل ھو 

  ".  منظمة اطباء من أجل حقوق االنسان في اسرائیل" كما أكدت مجمل حقوق اإلنسان

الحق .إسرائیل ترتكز على االعتراف بقیمة اإلنسان وقدسیة حیاتیة وحریتھ الحقوق األساسیة لإلنسان في "

في الصحة مرتبطا ارتباطا وثیقا بھذه القیم ویكون شرطا ضروریا لقدرة اإلنسان لتحقیق جمیع الحقوق 
المجلس القومي للسالمة " من حقوق الطفل كیفما صیغ في األولورد ھذا المفھوم في البند  ".الممنوحة لھ

." وأعیش في عائلة محبھ –من حقي أن أحیا بأمان وسالم وصحة ": حیث جاء فیھ" لطفلا
5
   

  

  
  
  
  

                                                
  ) 1(24بند  ،وثیقة حقوق الطفل العالمیة .  3
  .10،11ل في اسرائیل، بنداعالن حقوق الطف .  4
  المجلس القومي للسالمة الطفل :1حقوق الطفل، بند .  5
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  ما ھي الصحة؟: الفعالیة األولى
  

  

  األھداف

 .الصحةاستیضاح معنى مصطلح   - أ

  .الوقف على الفرق بین حالة المرض وحالة المعفاة  - ب

 ..استیضاح االختالف في مشاعر وسلوك المرضى  - ت

  

  المواد 

  األختان سلمى وأمل :النظافة من اإلیمان"قصة". 

 ألوان وأوراق للرسم. 

 انظري األمثلة في نھایة الفعالیة(مكتوب علیھ أمثلة تتعلق بالصحة) بروستول(ورق مقوى.( 

 

  سیر الفعالیة

  :استیضاح معنى مصطلح الصحة لدى األطفال بمساعدة األسئلة التالیة:  االفتتاحیةمحادثة -1

  ؟) معافى وصاحب صحة جیدة( سلیما ما معنى أن تكون 

 متى نشعر أننا أصحاء ومعافین؟  

 شبعانون، ء كثیرة، شعور جیدأقویاء، نملك القوة لفعل أشیا( كیف نشعر عندما نكون أصحاء ،

 ؟...)سعیدون

  ؟تشابھة أم مختلفة عن بعضھا البعض األطفال مإجاباتھل 

  الصحة؟ األطفال حول مصطلح إجاباتلماذا یوجد اختالف بین 

 والمكتوبة تعرض المعلمة عدة أمثلة تتعلق بموضوع الصحة(ھل تعرفون أمثلة تتعلق بالصحة؟ 

 ).انظري األمثلة في نھایة الفعالیة: ، وتستفسر مع األطفال معناھاعلى الورق المقوى
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  :طفالثم تسأل األ" األختان سلمى و أمل: النظافة من اإلیمان"تقرأ المعلمة قصة  :قراءة القصة   -2

 ماذا حدث ألمل؟ 

 كیف شعرت؟ 

 لماذا مرضت؟ 

 كیف شعرتم؟لماذا؟ ھل مرضتم مرة؟  

 من اعتنى بكم؟ 

 ماذا تحبون أن تفعلوا عندما تمرضون؟ 

  بكم؟ىیعتنكیف یجب أن  

 ؟.....)لروضةااألھل، (  من یجب أن یتحمل المسؤولیة عندما تمرضون  

 
 كل طفل برسم نفسھ عندما كان یقوم .ان على الطاولة یستلم كل طفل ورقة وتضع المعلمة األلو:رسم  -3 

  .مریضا ویرسم من اعتنى بھ

  
  :محادثة في المجموعة  -4

 یشرح كل طفل ما رسمھ.  

 صفوا ماذا فعلتم عندما كنتم مرضى!.  

  صفوا من اعتنى بكم!  

 من كان یجب أن یعتني بكم؟  

 رسومات؟ما ھي نقاط التشابھ واالختالف بین المرضى الذین یظھرون في ال  

 ) التشابھ واالختالف قد یكون في طرق العالج، األدویة،نوع الفحص، مستوى الطبیب، مكان

  ..)العالج

  
 بالمشاعر، : من الجدیر التأكید على االختالف بین طرق التعبیر لدى األطفال عن أمراضھم 

  .بالرغبات بالتمسك بمن یعتني بھم

  
  صحة؟ماذا تعلمتم عن مصطلح ال  :  التلخیص   -5
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 :مالحظات
  تنتبھ  وأن . المجال لألطفال أن یعبروا عن كافة اآلراء في محادثة االفتتاحیةإفساحعلى المعلمة

 كانت تفسیرات األطفال لمصطلح الصحة متشابھ أو مختلفة، وأن تقوم بعرض نقاط التشابھ إذا

  .واالختالف بین تفسیراتھم وتؤكد شرعیة االختالف وأسبابھ

 أكید على االختالف بین تفاسیر األطفال لمعنى األمثلة التي یسوقونھا أو التي من الجدیر الت

االختالف في اآلراء  .ھذا النوع االختالف یجب تشجیعھ ألنھ یمكن األطفال. تعرضھا المعلمة

 .واجتماعیة نابع عن أسباب شخصیة، عائلیة، ثقافیة

  مساواة اجتماعیة، اقتصادیة ثقافیةیجب أن تنتبھ المعلمة أن ھناك اختالف آخر ناتج عن عدم .

 والتألم طفل ی قدمثال،  . أو على األقل تخفیفھإزالتھھذا النوع من االختالف غیر مقبول ونحاول 

یتألم وال یفصح عن ذلك فقد أما طفل آخر . یفصح عن ذلك ألنھ یعرف أن أحدا لن یستمع الیھ

 .ألحد ألن لدیھ قدرة تحمل كبیرة لأللم

 یمكن أن تسأل " الخطوات األولى في الدیمقراطیة"لتي تم العمل معھا في برنامج في الروضات ا

المعلمة األطفال عن المواضیع التي تعلموھا حول االختالف بین الصغار في اآلراء، المشاعر 

، "الھویة"، "تجسید شخصیة: " أمثلة لفعالیات( اختالف خارجي واختالف داخلي : والسلوك

، ثم تشرح نوعي االختالف "...)ساعة المشاعر"، "الختالف في المشاعرا" ، "عصفورة النفس"

 . الذكرانفي

 تقوم المعلمة بتعلیق األمثلة على الحائط . 

  

  أمثلة تتعلق بالصحة

  .النظافة من اإلیمان

  .العقل السلیم في الجسم السلیم

  .درھم وقایة خیر من قنطار عالج

  .أول األثمار یطول األعمار

  .ول العمرالضحك یط

  .صوموا تصحوا
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  " األختان سلمى وأمل:النظافة من اإلیمان"قصة 

  
  
  

كانت سلمى تحب الترتیب وتھتم بنظافة المكان الموجودة . سلمى ھي األخت الكبرى وأمل األخت الصغرى

فیھ، فتنھض من سریرھا وترتبھ وتنظف أسنانھا وتسوي شعرھا لتذھب إلى المدرسة بأحلى وأنظف ھندام 

ما أنھا تعمل جاھدة على أداء واجباتھا المدرسیة على أكمل وجھ فترتب خطھا وھي تكتب وظائفھا حتى ك

  .ترضى عنھا المعلمة وفي المدرسة تھتم برمي القاذورات في سلة المھمالت الخاصة بتلك األوساخ

مة وال تھتم أما أمل فكانت طفلة فوضویة تنھض متأخرة على المدرسة فتترك سریرھا یعج في فوضى عار

بنظافة أسنانھا وال تمشط شعرھا وال تھتم بنظافة المكان الموجودة فیھ وال تھتم بأظافرھا فھي دائمًا سوداء 

وطویلة، وكانت األم توجھ المالحظات لسلوك أمل وتقارنھا بأختھا الكبرى سلمى المرتبة والنشیطة وتحزن 

  . عندما ترى أمل ال تعطي باًال لما تقول أمھا

وم من األیام عادت كل من سلمى وأمل من المدرسة، فسارعت سلمى لغسل یدیھا ثم جلست على مائدة في ی

لماذا لم تغسلي یدیك یا : الطعام، أما أمل فإنھا جلست مباشرة دون أن تقوم بتنظیف یدیھا، فقالت لھا أمھا

  .أمل

  . انظري....یداي نظیفتان یا أمي: أجابت أمل

 تبدوان نظیفتین ولكنھما في الحقیقة ملیئتین بالجراثیم التي تؤذینا وتسبب لنا إن یدیك: فقالت لھا أمھا

  .ولكنني جائعة یا أمي أرید أن آكل؟ وھكذا تجاھلت أمل نصیحة أمھا: فأجابتھا أمل. األمراض

في المساء أخبر األب أسرتھ أنھ سیأخذھم في الیوم التالي إلى حدیقة الحیوانات ألنھ یوم عطلة، ففرحت 

  . لعائلة لذلكا

في صباح الیوم التالي استیقظت سلمى كعادتھا نشیطة تستعد لتلك النزھة الجمیلة، أما أمل فإنھا لم تستطع 

ھكذا ألغیت نزھة حدیقة  .النھوض من سریرھا ألن حرارتھا كانت مرتفعة وتبدو علیھا عالمات المرض

ھا بأنھا مریضة بسبب الجراثیم، فنظرت الحیوانات بسبب مرض أمل، وعندما ذھبت أمل إلى الطبیب أخبر

  .  ألم أقل لك إن الجراثیم تسبب لنا أمراضًا عدیدة وتذكري یا أمل أن النظافة من اإلیمان :أمھا إلیھا وقالت لھا

 فقررت أمل منذ ذلك الیوم أن تھتم بنظافتھا والمكان المتواجدة فیھ وترتب غرفتھا حتى ال تتمكن الجراثیم 

  . من إصابتھا

  
u/attachment/com.googleusercontent.attachment-mail://https/0/:  المصدر
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  سالمة أسناني: الفعالیة الثانیة
  

  

  األھداف

  .استیضاح معنى مصطلح صحة األسنان وسالمتھا  - أ

  .من خالل قصةتجسید حالة ألم األسنان   - ب

  

  المواد

  سالمة أسناني: كیف أحافظ على سالمة أسناني"قصة". 

 أجھزة لعیادة طبیبة األسنان: لعبة. 

 على صورة وجھ أرنب) بروستول(ورق مقوى. 

  

  سیر الفعالیة

 ."سالمة أسناني: كیف أحافظ على سالمة أسناني"تقرأ المعلمة قصة   -1
  
  : األطفال المعلمة تسأل -2

 صف أسنان حلیمة؟ 

  كیف تحافظ حلیمة على أسنانھا؟ 

 لماذا؟ ھل آلمتكم أسنانكم مرة؟ 

 كیف شعرتم؟ 

 من اعتنى بكم؟ 

 من منكم یحافظ على أسنانھ مثل حلیمة؟ 

 من منكم یزور طبیبة األسنان بشكل دوري؟ 

 من منكم یحب أن یزور طبیبة األسنان منى؟ 
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 لماذا من الضروري زیارتھا كل فترة؟  

 من یعتني بصحة أسنانكم؟ 

 ؟.....)الطفل، األھل، الدولة، جمعیة خیریة( أن یعتني بصحة أسنانكم  یجبمن 

 بماذا یتشابھ األطفال عندما تؤلمھم أسنانھم؟ 

 یختلف األطفال عندما تؤلمھم أسنانھم؟ بماذا 

  
 المشاعر، اآلالم، طرق المعالجة، مكان : یتشابھ ویختلف األطفال خالل مرض األسنان في

تقلیدي أو حدیث، عنایة األھل، عنایة الدولة، -ج، تكلفة العالج، نوع العالجالعالج، مستوى العال

  ....).عنایة الروضة، عنایة جمعیة خیریة، عنایة صندوق المرضى

  
  تمثیلیة   -3

تطلب من كل مجموعة أن توزع . تقوم المعلمة بتقسیم الصف إلى مجموعات مكونة من ستة أطفال

ب، األم، الطبیبة منى، البنت حلیمة، االبن علي مریض األسنان واألرنب األ: على نفسھا األدوار التالیة

  .على كل مجموعة أن تقوم بتمثیل أدوارھم بناء على القصة مع إضافاتھم الخاصة. أرنوب

  

  نقاش في المجموعة   -4

 كیف كان شعور الطبیبة، المریض( كیف كان شعوركم عند تمثیل أدواركم؟.(.... 

 ما الفرق ؟  اصة بكم في البیت تشبھ ما حدث في التمثیلیة؟ھل تذكرتم تجربة خ 

 ھل یجب تقدیم العالج لكل من تؤلمھ أسنانھ بشكل مساو؟ 

 من؟ لماذا؟ ھل یوجد ناس ال یستحقون العالج؟ 

 یجب تقدیم نفس العالج الطبي للمرضى؟ ھل 

 یة األھل، الروضة، صندوق المرضى، جمع( ؟ الجمیعیجب أن یتحمل مسؤولیة عالج من

 ..).خیریة
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  :التلخیص  -5

 خالل النقاش وخالل التمثیلیةإثارتھااألطفال بالنقاط األساسیة التي تمت  المعلمة تذكر . 

  أي عندما یمرض اإلنسان یستطیع التوجھ إلى العیادة . یحق لكل إنسان العالجتؤكد المعلمة أنھ

، حیث یتلقى المریض العالج یجب أن تستقبل العیادة جمیع المرضى بدون تمییز. لتلقي العالج

 .المناسب لھ

 یستحق كل المساعدة فانھ  یحق لكل إنسان أن یكون معافى لذا تنھي المعلمة التلخیص بالقول أنھ

  .والعالج المطلوبین

  

  
  :عامة مالحظات

یتعلم األطفال . موضوع الفعالیة الحق في الصحة للجمیع، والمسؤولیة لممارستھ

  :تالیةخالل الفعالیة المبادئ ال

  عالج طبيإنسانیحق لكل . 

 یمنع حرمان المریض من المساعدة والعالج. 

 مسؤولیة رعایة صحة الجمیع تقع علینا كأفراد وكمجموعة. 

  
  :تخص النقاش مالحظات

 على المعلمة أن تؤكد االختالف بین األطفال في : االختالف

 .، رغباتھم والطرف الذي تحمل مسؤولیة رعایتھممشاعرھم

 إنسانكل  .یجب توضیح ھذه المسألة لألطفال: ق للجمیعالعالج ح 

. معرض للمرض بغض النظر سواء كان قوي البنیة أم ضعیفھا

كذلك علینا معالجة عدونا لو كان مریضا كما . عندھا یجب مساعدتھ

 .نعالج الصدیق

  ،تقع مسؤولیة الرعایة الصحیة بشكل شخصي علینا، على األھل

  .  العیادات والمستشفیاتةإقامعلى المجتمع بما فیھا 
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  "سالمة أسناني: كیف أحافظ على سالمة أسناني" قصة 
  

  
  لطیفة الكندري . د

  

  . تحب حلیمة أن تطعم الحیوانات األلیفة، فھي دائما تداعب األرنب الذي یعیش في حدیقة منزلھم

  . لھ قطعة من الجزروذات یوم جلس األرنب كعادتھ أمام النافذة، فرأتھ حلیمة ولعبت معھ ثم قدمت

  . أسنانك ناصعة البیاض: قال األرنب لحلیمة

  !لدیك قواطع قویة تقطع الطعام جیدا

  !وأنیاب حادة تمزق الطعام دائما

  !وضروس تطحن الطعام جیدا

  فكیف تحافظین علیھا؟

  :ا وھيھناك عدة أمور نصحتني بھا طبیبة األسنان الدكتورة منى وأنا أعمل بنصائحھا دائم: قالت حلیمة

  .أقوم بتنظیف أسناني یومیا

  .وأعتني بصحة فمي

  .وال آكل الحلوى إال في المناسبات ولكن ال أكثر منھا

  .أتناول دائما الفاكھة والخضراوات والجبن

  .أشرب الحلیب

  .أحرص على زیارة طبیبة األسنان كل ستة أشھر وكلما دعت الضرورة

  .فقد زرت طبیبة األسنان وأنا في عامي األول

  . ألن والدي كانا یخططان لزیارة طبیبة األسنان قبل اكتمال بزوغ األسنان اللبنیة عندي

  .وكنت سعیدة جدا في عیادة األسنان فالجمیع یبتسم، كما حصلت على ھدیة جمیلة

وأنا أیضا سأحافظ على أسناني وال أكثر من أكل الحلوى، فإذا ال قدر اهللا وقعت في حبال : قال لھا األرنب

  .ا الصیادون أستطیع أن أقرض الحبال بأسناني القویة وأخلص نفسينصبھ

  
  
  
  

 u/attachment/com.googleusercontent.attachment-mail://https/0/  :المصدر
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  كیف نحافظ على الصحة؟: الفعالیة الثالثة
  

  

  األھداف

 .استیضاح طرق الحفاظ على الصحة  - أ

 .استیضاح موضوع مسؤولیة الكبار والصغار في ممارسة الحق في الصحة  - ب

  

  المواد

  6)ملحقة برزمة یوم الصحة ("الصحة أھم شيء"لعبة: 

 صحة أسنان، عالج طبي، تغذیة -كل لوح یعرض موضوع الصحة من زاویة مختلفة: ستة ألواح 

 . ة نظیفة، نشاط جسماني وصحة وبیئة آمنةوغذاء صحي، نظافة وبیئ

 24 تصف كل بطاقة نشاطًا .  بطاقات تالءم أحد مواضیع األلواح4كل مجموعة مؤلفة من : بطاقة

  .یرتبط بممارسة حق الصحة من زاویة النظر المسجلة على اللوح

 ورقة تعلیمات.  

  

  أھداف اللعبة 
  .مالئمة البطاقات لمواضیع األلواح

  .تة أو اثنا عشر مشتركا وفقا العتبارات المعلمةیلعب اللعبة س

  

  سیر اللعبة

توضع رزمة .  فیأخذ كل زوج منھم لوحًا واحدًا12 كان عدد األطفال إذا. یستلم كل طفل لوحًا -1

 .البطاقات مقلوبة في مركز الطاولة

تقرأ ثم . (أن یذكر موضوع لوحھ ویصف ما یعرضھ ویمنحھ اسمًا) أو كل زوج أطفال( على كل طفل -2

  ).كل األطفال فھموا مواضیع ألواحھمالمعلمة عنوان اللوح وتتأكد أن 

                                                
  . روبین–یوسي میخال، یولندا غرینھوت وروتي برغمنت : كلیة آدمطاقم  إعدادمن اللعبة .    6
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یطلب من . ترفع المعلمة إحدى البطاقات المقلوبة، تریھا لألطفال وتسألھم ألي لوح تناسب البطاقة -3

األطفال الذین أخذوا البطاقة أن یقولوا لباقي األطفال أیة زاویة نظر حول الحق في الصحة یتحقق 

ال یوجد . (قة بالموضوع المذكور في اللوح النشاط المذكور في البطاقة، وكیف ترتبط البطامن خالل

 ). األربعة اللوح أحد أجزاءاعتبار لمكان كل بطاقة على

 
  . تنتھي اللعبة بعد أن ینجح جمیع األطفال في إیجاد البطاقات األربعة الخاصة للوحھم -4

 أم  ره، بطاقة واحدة ویفحصھا إذا كانت مناسبة للوحھ، بدوطاع األطفال القراءة فیرفع كل استإذا

   . یملك اللوح المناسب، ویضعھا علیھمنیأخذ البطاقة . البطاقة  ویسأل ألي لوح تناسب،ال

  
  نقاش في المجموعة   -5

توضح المعلمة أن كل لوح یمثل واجبا أو . تذكر المعلمة األطفال بالمواضیع المكتوبة على األلواح

  .اة على كل إنسان للحفاظ على صحتنامسؤولیة ملق

  :  التالیةاألسئلةتسأل المعلمة األطفال 

 ماذا تعلمتم من اللعبة؟ 

 كیف یمكن الحفاظ على صحتكم؟ 

  عن صحتكم؟المسئولمن  

  ؟)على الكبار والصغار(ھل تلقى الواجبات المكتوبة على األلواح بصورة مساویة على الجمیع 

 بات الملقاة على عاتق األطفال، األھل والمعلمات لتطبیق الحق ھل یوجد اختالف في أداء الواج

ال یستطیع األطفال أن یقوموا بأعمال الكبار، على (؟ لماذا یوجد اختالف كھذا؟لصحةفي ا

 ..).األطفال أن یحافظوا على أجسامھم بأنفسھم، لیس لألطفال معرفة في الطب وھكذا

 فاظ على الصحة؟الح  من أجلمكإضافیة من عند  اقتراحاتھاتوا 

 م تطبیقھ في الروضة؟كوھا من اللعبة ومن الفعالیات السابقة یمكنتمأي من األشیاء التي تعلم 

 
  في أداء الواجبات بینھم یتساوى جمیع الناس في الحق في الصحة ولكن في الواقع یوجد اختالف

 . ھذا الحقلتطبیقالملقاة على عاتقھم 
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   ألواح وبطاقات اللعبةعن شرح
  
  
أما البطاقات فتصف طرق الحفاظ على الحق في . ثل ألواح اللعبة ست مقوالت للحفاظ على الصحةتم

  .الصحة وتطبیقھ

  : وصف لأللواح وللبطاقاتفیما یلي

  

  : البطاقات  عالج طبي :1 لوح

  .الكبار أو األھل یقومون بعالج طفل مریض .1

  .تلقي عالج طبي لدى الطبیب .2

  .التطعیم: تلقي عالج واق .3

  

تتعلق البطاقات بعالج األطفال المرضى، بعالج 

واق وبموضوع المسؤولیة والواجب لتطبیق 

  .الحق في الصحة
 .تشجیع المریض: زیارة مستشفى وأھمیتھا .4

  

  : البطاقات  غذاء وتغذیة صحیة :2 لوح

أنواع الغذاء الضروریة للحفاظ على : ھرم الغذاء .1
 .صحة الجسم

 .الكبار یعدون وجبة ساخنة .2

أطفال یتعلمون شراء مواد : استھالك غذاء صحي .3
 .غذائیة

  

تغذیة   بموضوع بعدینتعرض البطاقات

  :األطفال

  .  الستھالك غذاء صحي التربیة-ا
  .یة لتناول األطفال غذاء صحیاالمسؤول  -ب

 . منظمإطارتناول وجبة متنوعة في  .4
 

  :البطاقات   صحة أسنان :3 لوح

  .تنظیف األسنان بالفرشاة .1

معالجة األسنان لدى طبیبة األسنان أو لدى  .2
 .المختص

 .الحلویات تضر باألسنان .3

صحة   بموضوع بعدینتعرض البطاقات

  :األسنان

 طرق الوقایة لصحة األسنان وطرق -ا

  .معالجتھا

 مسؤولیة تطبیق الحق في الصحة والواجب -ب

  .في التطبیق الملقى على عاتق الكبار واألطفال

  

 .عدم تقدیم الموالح للصغارمسؤولیة الكبار  .4
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  : البطاقات  نظافة وبیئة نظیفة: 4 لوح

 .ستحمامواال غسل الیدین: نظافة ونظافة الجسم .1

مسؤولیة الكبار أو األھالي تزوید : مالبس نظیفة .2
 ).غسیل المالبس(األطفال بمالبس نظیفة

جمیع العائلة تشارك في تنظیف : نظافة في البیت .3
 .البیت

  

  : النظافةبعدین لموضوع تعرض البطاقات

  نظافة الجسم والبیئة النظیفة كجزء ال یتجزأ - ا

  .من الحفاظ على الصحة

 مسؤولیة التنظیف تقع على عاتق الكبار -ب

  . واألطفال
المعلمة، مساعدة المعلمة : تنظیف الروضة .4

 .واألطفال ینظفون ویرتبون الروضة

  

  :البطاقات  نشاط جسماني: 5 لوح

 .تمارین ریاضیة لتقویة الجسم   .1

ألعاب بالطابة وألعاب ریاضیة أخرى كنشاط    .2
  . جسماني ممتع

قبعة  لبس: الجسماني وقایة  الجسم خالل النشاط   .3
وشرب الماء ) عندما یكون النشاط في الخارج(
 ).دائما(

  

 النشاط موضوع لبعدین بطاقاتتعرض ال

  :الجسماني
  . نشاط ریاضي ممتع ویقوي الجسم-ا

ق الراحة، یحفاظ على الجسم عن طریجب ال -ب

عندما یكون النشاط في قبعة  لبسو  الماءشرب

تقع مسؤولیة تطبیق صحة الجسم خالل  .الخارج

  .النشاطات على الكبار وعلى األطفال
 بعد النشاط الجسماني مھمان استراحة ونوم .4

 .للحفاظ على الجسم وضرورین لتقویتھ

  

  :بطاقات ال  صحة وبیئة آمنة: 6 لوح

  .قطع الشارع فقط بمرافقة كبیر .1

 .ربط حزام األمان في السیارة .2

على الرأس ولبادات  ركوب الدراجات مع خوذة .3
 .للركب

  
یتعلق جزء من تطبیق الحق في الصحة 

تعرض البطاقات . بموضوع الحذر على الطرق

 الجسمانیة والكدماتأھمیة تجنب الجروح 

المختلفة الناتجة عن النشاطات المختلفة التي 

 تقع مسؤولیة. یقوم بھا األطفال في حارتھم

تطبیق الحق في الصحة بموضوع الحذر على 

  .على األطفال على الكبار والطرق
  

  .لعب في ملعب آمن .4
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  :ملحق
    إسرائیل في الطفلوثیقة حقوق 

  
  

  .بنفسھو الھدف  ھ–الطفل لیس وسیلة لتحقیق األھداف  . منذ والدتھوإنساني كامل إنسانو الطفل ھ

على الكبار في السن  .صة وانتباه مشددبسبب عدم بلوغ الطفل جسمانیا ونفسیا ، فھو بحاجة لكفالة خا
  . المحافظة على حقوقھ بطریقة تؤكد سالمتھ وتطوره السلیم في الحاضر والمستقبل

،  ووثائق دولیةلألمم المتحدة  الطفل حقوقإعالنساس أ وعلى إسرائیل دولة إلقامةن سنة یربعأبعد 
   :عن نعلن بھذا -  الكنیست- ، نحن الطفل منظمات دولیة من أجلتوصیاتوروبا وأقرارات مجلس 

  

،  للنمو وللتطور جسمانیا، روحانیا، نفسانیا، عقلیاواإلمكانیةحق لكل طفل انتھاز الفرصة ی .1
   .واالحترامواجتماعیا بصورة سلیمة وصالحة وبشروط الحریة 

ال .  حمایة، حب وتفاھم، أھلھ والحصول على طعام، تربیةربیة والترعرع في بیتحق لكل طفل التی .2
یحق للولد بالحصول على بیت مالئم، في حالة كھذه .   بظروف شاذةإالأھلھ  عن یتم فصل الطفل

  .الطبیعیة، مع المحافظة على اتصال مع العائلة مشابھ لبیت األھل

  .ومواطنة حق لكل طفل منذ والدتھ الحصول على اسم ی .3

 حسب القانون، ویشمل معاشات، خدمات وعالج طبي، لھ االجتماعيحق لكل طفل التمتع باألمن ی .4
  .وبعدھا، قبل الوالدة وألمھ

 إنھاء وبجودة قصوى من جیل الحضانة وحتى بإطارحق لكل طفل الحصول على تعلیم مجاني ی .5
    تعلیمھ

 –و اھانة أ، ظلم ، استغالل، تنكیلالإھمحق لكل طفل الحصول على حمایة كافیة ومفیدة من ی .6
  .و خارجھا أ داخل األسرة –نفسیة  وأجسمانیة 

یة وبعالقات ا، الدعاستغالل غیر منطقي في التجارة: أن یكون تحت حمایة منحق لكل طفل ی .7
   .السلیمو بتطوره أ أن یمس بصحتھ، تعلیمھ العمل ممكن .اقتصادیة
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ة تمثیل وحمای:  القانون ویشملالمحاكم وسلطةاز جھحق لكل طفل التمتع بمعاملة خاصة من ی .8
. طفل في الجلسات القضائیةولویة لمبدأ مصلحة ال أإعطاء. قضائیة في كل جلسة قضائیة تخصھ

ذى أالحصول على عالج مھني وعدم الكشف عن التحقیق بالشرطة والشھادة في المحاكم في حالة 
  . و مخالفھ تخصھأ

ة وحتى  من المسؤولیة الجنائیإعفاءه، بالحسبان بجیلھ وبحالتھخذ أ، حق لكل طفل یتجاوز القانونی .9
ما تطبق  عندن بالغین مجرمینعفصل ال، ویشمل اص، ولعالج مالئم وخد في القانونحدالجیل الم

  . علیھ المسؤولیة الجنائیة

، عجز أجل منع مرض، ونفسي وقت الحاجة من طبي، عقليحق لكل طفل الحصول على عالج ی .10
  .صالحر غیر أو تطو

أو نقص معین، الحصول على تربیة وعالج مالئم، ، مرض حق لكل طفل یعاني من عجزی .11
   .المجتمعمن اجل دمجھ في وتشخیص قدراتھ ومواھبھ 

   .الطوائو  الكوارثأوقات بالدفاع واإلنقاذ في  أفضلیة بالعالجحق لكل طفل الحصول علىی .12

  

ي أو أ، ساس الجیل، القومیة، الدیانةأ بدون تفریق على إسرائیل في طفالھذه الحقوق تتعلق بجمیع األ

 .خرآ أساس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


