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نشيد النظافة
نظيف اأك������ون  ح���ن  احل���ي���اة  اأج���م���ل  م���ا 

ن��ظ��ي��ف دوم������ا  م��ل��ب�����س��ي  يف  ���س��ك��ن��ي  يف 

ف��ي�����س��ع��د ال�����ك�����ون وي�������س���ب���ح ن��ظ��ي��ف 

ت�����س��ع��د ال���ط���ي���ور ح����ن اك������ون ن��ظ��ي��ف 

نظيف  اك�����ون  ح���ن  ال�����س��م��اء  وت�����س��ف��و 

نظيف  ال��ع��امل  وي�����س��ب��ح  ال��ك��ون  في�سعد 
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  قال تعاىل

 زب ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋرب

               ) �سورة البقرة(  222 

النظافة هي

هي جمموعة العادات واملمار�سات التي يفعلها الإن�سان للحفاظ على �سحته، 

وعامل مهم ف�ي احرتام النا�س و مبعث احليوية والن�ساط للإن�سان. 

داد
�س

لأ
ا

ل للقذارةنعم للنظافة
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ق�سة

ميي �سكي همي 
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ق�سة 

لطيفة بطي

ر�سوم

ه�سام �سليمان

يمي شكي همي
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قالت ال�سو�سة وهي مت�سك ببطنها : همي ! ... انا جائعة ، اأريد طعاما ..! 

وقالت ال�سو�سة الثانية وهي ترجتف : �سكي ... �سكي ... �سكي ... !

اأنا بردانة ! اأريد مكانا دافئا ... ! 

اأما ال�سو�سة الثالثة فقد قالت وهي تلعق �سفتيها :

ميي ... ! ميي .. ! ميي .. ! اأنا م�ستاقة لطعم ال�سكر واحللويات 
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بحثت ال�سو�سات عن مكان يجدن ف�يه الطعام والدفء واحللويات .

اقرتبت ال�سو�سة الأوىل من فم �سارة وقالت :

هذه البنت مل تنظف اأ�سنانها، لأنني ل اأ�سم رائحة معجون الأ�سنان.
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اقرتبت ال�سو�سة االثانية وقالت : 

وبقايا الطعام ال�سهية واحللويات بن اأ�سنانها اي�سا !

قالت ال�سو�سة الثالثة بفرح : 

هيا ! لقد وجدنا مكانا دافئا ، وطعاما، وكذلك احللويات التي اأحبها كثريا ...

حجزت كل �سو�سة �سنا ف�ي فم �سارة تعي�س عليه. 
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بعد اأيام �سعرت ) �سارة ( باأمل ف�ي اأ�سنانها ف�ساحت:

 اآه...اآه...اآه...! اأمي! اأ�سناين توؤملني...

 نظرت الأم ف�ي فم) �سارة( وقالت:
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اأووه! لقد اأهملت تنظيف اأ�سنانك يا �سارة:

�سنذهب لزيارة طبيب الأ�سنان.

ردت �سارة:

لنذهب ب�سرعة يا ماما؛ فاأنا اأريد اأن تبقى اأ�سناين دوما بي�ساء وقوية!  
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حوار امل�ساعر 

مل  اأنه  وعرفن  بالهرب،  وبداأن  باخلوف،  الثلث  ال�سو�سات  �سعرت 

يعد لهن مكان ف�ي فم )�سارة(؛ التي �سمعت كلم اأمها وقررت اأن تهتم 

بنظافة اأ�سنانها.
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حوار امل�ساعر 

•مباذا �سعرت �سارة عندما اأهملت تنظيف اأ�سنانها؟ 	

•كيف كان �سعور ال�سو�س وهم بداخل فم �سارة؟  	

•ما هو �سعور والدة �سارة عندما علمت اأن ابنتها اأهملت تنظيف اأ�سنانها؟ 	

•  مباذا �سعر ال�سو�س بعدما قررت اأمل تنظيف اأ�سنانها؟ 	
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•لو كانت �سارة حري�سة على تفري�س اأ�سنانها قبل النوم؟ 	

•اإذا ا�ستقر ال�سو�س على اأ�سنان �سارة؟ 	

•لو  مل ت�سعر �سارة بالأمل؟ 	

•لو رف�ست �سارة الذهاب اإىل طبيب الأ�سنان؟ 	

•بعد اأن تنتهي �سارة من زيارة طبيب الأ�سنان؟ 	

	•ا�ستثارة التفكري واخليال  

الت�سرف  ح�سن  على  	•التدريب 

ماذا �سيحدث ......؟

كيف تت�سرف ف�ي املواقف التالية؟ 

• راأيت �سديق لك يرمي الأو�ساخ ف�ي ال�سارع؟ 	

•جل�ست ف�ي مطعم واأردت اأن تتناول وجبتك؟ 	

اأن هناك مكان خم�س�س  •انتهيت من تناول وجبتك ف�ي اأحد املطاعم ووجدت  	

لو�سع ال�سينية؟

•كنت ف�ي ال�سينما مع والديك وانتهى العر�س ولديك طعام متبق مما ا�سرتيت؟ 	

•كنت ف�ي �سيارة والدك واأردت اأن ترمي بع�س الأو�ساخ لديك؟ 	
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يختار الطفل ال�سخ�سية املحببة لديه 
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1234

يرتب الطفل مناظر الق�سة
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ماذا تعلمنا من الق�سة

النظافةنحن

النظافة تقينا من الأمرا�س

�سجعي طفلك جلمع النجوم ليح�سل على هدايا �سالح  
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جمالت القيمة

نظافة املكان
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جمالت القيمة

النظافة ال�سخ�سية
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نظافة املاأكل وامللب�س

جمالت القيمة
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اأح�����ب

ل اأح�����ب
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ي�سل الطفل بن ال�سن واأداة التنظيف ال�سحيحة
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ماذا تفعل لو راأيت اأو�ساخ 

ملقاة على الأر�س ؟

اأح�سنت ، بارك اهلل بك 
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يحوط الطفل حول اأدوات النظافة املنا�سبة
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يحوط الطفل حول اأدوات النظافة املنا�سبة
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ا�ستخدمي اأدوات النظافة ف�ي �سنع �سخ�سيات حمببة مل�سرح العرائ�س
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عزيزتي املعلمة 

لتعزيز قيمة النظافة

•اأتيحي الفر�سة للأطفال ملمار�سة النظافة ف�ي الف�سل والرو�سة. 	

•عليك اأن تعلمي الأطفال اأن النظافة تاأخذنا اإىل طريق ال�سحة اجليدة. 	

•احر�سي على اأن ي�ست�سعر الطفل اأهمية النظافة. 	

•اأتيحي الفر�سة للأطفال ملمار�سة النظافة ف�ي الرحلت اخلارجية. 	

•اجعلي الطفل  يعتمد على نف�سه ف�ي نظافته ال�سخ�سية حتى تزيد ثقته  	

بنف�سه.

ف�ي  ي�ساعد  الذي   ) • 	squeezing the sponge( ن�ساط  اأطفالك  مع  نفذي 

ويعودهم  الأل��وان،  الأحجام،  مبلل،   )جاف،  متعددة  مفاهيم  اك�سابهم 

التنظيف( كما اإنك �ست�ساعدينهم على تقوية اأناملهم الدقيقة.

تو�سيح

منه  وتطلبن  طفل  كل  اأمام  ت�سعينه  باملاء  مليء  وعاء  عن  عبارة  والن�ساط 

وميكنك  منه...  املاء  لإفراغ  بع�سره  يقوم  ثم  املاء  ف�ي  الإ�سفنج  يدخل  اأن 

ال�ستعانة باأكث�ر من حجم للإ�سفنج وباألوان خمتلفة ثم تطلبن منه تنظيف 

�سيء ما  قد اأح�سره من منزله، م�ستخدما الإ�سفنج وال�سابون.
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