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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

عبد بنت  صفية  روضة  حرص  منطلق   من 
ضرورة على  الطالبات  توعية  على   املطلب 
أولياء ومشاركة  الصحي،  الطعام   تناول 
في املقامة  الالصفية  األنشطة  في   األمور 
 الروضة، مت تنظيم نشاط الصفي بعنوان )يوم
كانت وقد  الروضة،  في  العاملي(   الغذاء 
األمور أولياء  قبل  من  فعالة   املشاركة 
من العديد  إحضار  مت  حيث   والطالبات 
من تناولها  ومت  املتنوعة  الصحية   الوجبات 
مسابقات تنظيم  مت  كما  الطالبات،   قبل 
 متنوعة مت من خاللها مشاركة أولياء األمور
 مع الطالبات منها صنع أفضل طبق صحي،
وذلك يوم اخلميس املوافق 26/01/2017

ي
لم
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اء
غذ

 ال
وم

ي

عبد بنت  صفية  روضة  حرص  منطلق   من 
في والسرور  البهجة  إدخال  على   املطلب 
العاملي باليوم  واحتفاال  طالباتنا،   قلوب 
اليوم بهذا  لالحتفال  االستعداد  مت   للطفل، 
وفعاليات مسابقات  تنظيم  خالل   من 
 مختلفة للطالبات، وتزيني الساحة بالبالونات
 وتزويدها باأللعاب املتنوعة املناسبة للمرحلة
اخلاصة املكائن  وتوفير  لهن،   العمرية 
الذرة، مثل  األطفال  لدى  احملببة   باملأكوالت 
يوم وذلك  البنات،  وشعر  كورن،   والبوب 

.اخلميس املوافق 23/11/2017 ي
لم

عا
 ال

فل
ط

 ال
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 ي

 نوره راشد العذبة - النائبة اإلدارية
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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

عبد بنت  صفية  روضة  إدارة  من   حرصاً 
منذ جذابة  صفية  بيئة  خلق  على   املطلب 
 اليوم األول لدخول األطفال، و حتى يشعروا
تزخر لهم  وجذابة  مرحبة  أماكن   بوجود 
تساعد والتي  املثيرة  األنشطة  من   بالعديد 
 على جذبهم وانخراطهم في مجتمع الروضة
 ، قامت الهيئة التدريسية في الروضة حتت
 إشراف منسقات املسارين وإدارة الروضة على
وجذابة وآمنة  تعليمية صحية  بيئة   تهيئة 
 تتحقق فيها جميع شروط األمن و السالمة
 ، كما مت إثراء األركان التعليمية داخل البيئة
مت وأيضا   ، لها  املناسبة  باألدوات   الصفية 
 تهيئة اللوحات الوبرية الداخلية و اخلارجية
وذلك لألطفال  ترحيبية  وعبارات   برسومات 

.يوم األحد املوافق 10/09/2017 م ية
صف

ة 
ض

رو
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 ال
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 ال

 الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة
 عالية للمجتمع القطري

 ٢٠١٧-٢٠١٨  



5
  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

عبد بنت  روضة صفية  حرص  منطلق   من 
داخل الطالبات  وسالمة  أمن  على   املطلب 
 الروضة وخارجها مت تشكيل جلنة للسالمة
بعدة قامت  والتي  الروضة  في   املرورية 
 فعاليات خالل الفترة السابقة منها )توزيع
 ملصقات متنوعة عن السالمة املرورية في
 كافة أرجاء الروضة ، وإنشاء القرية املرورية
والتي املرورية  السالمة  ملكتبة   وتضمنها 
التوعوية والقصص  الكتيبات  بعض   تضم 
 للطالبات والتي مت احلصول عليها من إدارة
اإلرشادات بعض  أيضاٍ  تضم  كما   املرور، 
اليوم تفعيل  مت  وأيضا   ، لهن(   التوعوية 
برنامج خالل  من  احلوادث  لضحايا   العاملي 
 اإلذاعة الصباحية لتوعية الطالبات مبا يجب
وذلك الطريق  أثناء عبور  به  القيام   عليهم 

.يوم األربعاء املوافق 16/11/2017

ية
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 ال
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 ال
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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

 إميانا من روضة صفية بنت عبد املطلب في
 تعزيز الشراكة والتواصل بني الروضة وأولياء
 األمور، وملد جسور التواصل بني الروضة وأسر
التعليمي احملور  ملفهوم  وتعزيزاً   الطالبات، 
موظفات قامت  طالباتنا،  لدى   )العائلة( 
 الروضة بتنظيم فعالية يوم اجلدة، حيث مت
خالل من  الفعالية  لهذه  والترتيب   اإلعداد 
 جتهيز الساحة الداخلية للروضة الستقبال
 اجلدات، وإعداد املسابقات والفقرات املناسبة
 لهن، كما مت تقدمي الهدايا من قبل احلفيدات
في والسرور  البهجة  أدخل  مما   جلداتهم 
املوافق اخلميس  يوم  وذلك  اجلدات   نفوس 

16/11/2017

ي
ضت
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ج
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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

عبد بنت  صفية  روضة  حرص  إطار   في 
وإميانا اخلبرات،  تبادل  على  للبنات   املطلب 
 منها بالتنسيق والتعاون بني الروض األخرى
 مما يؤدي إلى دفع املسيرة التعليمية لألمام،
لألطفال، التعليمية  باخملرجات   والنهوض 
 قامت إدارة الروضة بتنظيم دروس مشاهدة
األخرى، الرياض  بحضور  للمسارين   داخلية 
 وهلل احلمد حتققت الفائدة املرجوة من تقدمي
 تلك الدروس وأثنى عليها كل الزوار ومت ذلك

في الفترة من 21-23/11 ية
خل

 دا
دة

اه
ش

 م
س

رو
 د
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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

 تضامناً مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني
واالنتماء الوالء  لقيمة  وتعزيزاً  قطر،   لدولة 
واخلير( بالعز  )أبشروا  معرض  أقيم   للوطن، 
 في روضة صفية بنت عبد املطلب للبنات
البيئة جتسد  تراثية  أركان  عدة   متضمنا 
جيل بني  التواصل  تخلق  والتي   القطرية 

.اليوم وجيل املاضي

باالحتفال صفية  روضة  موظفات   قامت 
 بهذه املناسبة عن طريق إقامة أركان تراثية
تعريفية صورة  تقدمي  إلى  نهدف   متنوعة 
الصايغ، )ركن  مثل  العريق  القطري   للتراث 
اسبيتار، القطرية،  املواهب  الدزة،   العكاس، 
الدكان، الشعبية،  األلعاب  قدميا،   املواصالت 
إضافة الشعبية(،  املأكوالت  العروس،   خلة 
طالبات قبل  من  تراثية  عروض  تقدمي   إلى 
املوافق اخلميس  يوم  وذلك   الروضة 

14/12/2017 20
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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

عبد بنت  صفية  روضة  حرص  منطلق   من 
 املطلب على أمن وسالمة منتسبي الروضة
 من طالبات وموظفات، قامت بتشكيل جلنة
 الصحة والسالمة ملتابعة اجلوانب األمنية في
 الروضة ومن ضمنها عمل إخالء وهمي مبعدل
لتدريب الواحد  الفصل  في  مرات   ثالث 
في اآلمن  االخالء  على  واملوظفات   الطالبات 

.حالة الطوارئ ال قدر اهلل

ضة
رو

 ال
ي

 ف
ي

هم
لو

ء ا
خال

اإل

 تعزيزاً للمفاهيم واحملاور التعليمية التي يتم
وتطبيقا الروضة،  في  للطالبات   شرحها 
اخلاصة والرحالت  الالصفية  األنشطة   خلطة 
زيارات إلى  الطالبات  اصطحاب  مت   بالروضة، 
 ميدانية متنوعة حتت إشراف مجموعة من
 املعلمات خالل الفصل الدراسي األول، ومنها
معرض إلى  رحلة  الساعي،  درب  إلى   رحلة 
 الكتاب، رحلة إلى مركز أبو نخلة، رحلة إلى
 أساير. وقد حتققت الفائدة املرجوة من تلك
نفوس في  اإليجابي  األثر  لها  وكان   الزيارات 

.طالباتنا
ي

ضت
رو

ت 
حال

 ر
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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

عبد بنت  صفية  روضة  إدارة  من   تقديراً 
 املطلب للمعلمات في “يوم املعلم العاملي”
املعلم بيوم  خاصاً  احتفاال  الروضة   أقامت 
 خالل الطابور الصباحي، وذلك من خالل توزيع
 الورود و الهدايا الرمزية التي تعبر عن الشكر
 والعرفان و االمتنان جملهود املعلمات، كما مت
 توزيع بطاقات الشكر التي حتمل توقيع مديرة
اخلميس يوم  وذلك  الروضة،  و   املدرسة 

05/10/2017. كرًا
ش

م 
عل

 ال
ول

س
ر

عبد بنت  صفية  روضة  إدارة  من   حرصاً 
األمور أولياء  وتثقيف  توعية  على   املطلب 
ومعرفتهم الصحي  باجملال   واملوظفات 
 باإلسعافات األولية، مت التنسيق مع مؤسسة
املمرضة قبل  من  للتدريب  الطبية   حمد 
بكيفية لإلملام  وذلك  املستهدفة   للفئة 
ميكن التي  الطارئة  احلاالت  مع   التعامل 
 التعرض لها في حياتنا اليومية مثل اجلروح
 والكسور واالختناق وكيفية التعامل مع تلك
االثنني يوم  وذلك  وغيرها   احلاالت 

20/11/2017.
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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

عبد بنت  صفية  روضة  إدارة  من   حرصاً 
 املطلب على أمن وسالمة الطالبات ، قامت
 إدارة الروضة بتوزيع بطاقات انصراف لطالبات
مالحظة واسم  احلافلة  رقم  حتمل   احلافالت 
املركبات لطالبات  بالنسبة  أما   احلافلة، 
 اخلاصة مت توزيع بطاقات عليها صور للطالبة
إال الطالبة  الروضة بخروج  إدارة   وال تسمح 
 عند إبراز هذه البطاقة من قبل ولي األمر ،

.وذلك منذ بداية العام الدراسي

ت
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عبد بنت  صفية  روضة  إدارة  من   حرصاً 
املوظفات وتشجيع  حتفيز  على   املطلب 

 والطالبات
 بشكل مستمر، يتم نهاية كل شهر تكرمي

الفئات التالي
الغياب باحلضور وعدم  امللتزمات   املوظفات 

 أو االستئذان
ً املوظفات املتميزات أكادمييا وإداريا

ً الطالبات املثاليات سلوكياً و أكادمييا
الطالبات امللتزمات باحلضور

صديقات احلافلة
ي 

هر
ش

 ال
يز

حف
الت

 و
م

كري
الت
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  العدد األول

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
 فعاليات وأنشطة الروضة االبتدائية للبنات

بنت صفية  روضة  إدارة  حرص  منطلق   من 
 عبد املطلب على حتفيز وتشجيع الطالبات
الطابور إثراء  الطابور الصباحي، يتم   حلضور 
وهادفة وفعاليات جاذبة  بأنشطة   الصباحي 
 للطالبات، حيث مت تخصيص يوم األحد من
 كل أسبوع لتقدمي أنشطة ال صفية متنوعة
مدار على  أسبوع  كل  من  األحد  يوم   وذلك 

.العام الدراسي

ي
صف
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شا
- ن
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ذر
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 ٢٠١٧-٢٠١٨  
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اخلمس احلواس  استخدام  ملفهوم   تطبيقا 
مرحلة في  حولنا  من  األشياء   إلكتشاف 
العلمي املسار  معلمات  قامت   الروضة 
 لقسم الروضة خالل البلوك الثاني بتفعيل
 نشاط )صنع الفوشار ( مع الطالبات ، حيث
الطعام ساحة  بتهيئة  املعلمات   قامت 
 للنشاط من خالل وضع و جتهيز كافة األدوات
قامت ثم   ، الفشار  صنع  في   املستخدمة 
ساحة إلى  الطالبات  باصطحاب   املعلمات 
 األكل ومناقشة خطوات صنع الفوشار ،مع
وأخيرا مت  ، باحلواس اخلمس    املوضوع   ربط 
الطالبات وقامت  الفشار  من صنع   االنتهاء 
 بتناوله و االستمتاع بطعمه اللذيذ وذلك يوم

اخلميس 26/10/2017
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  نورة راشد العذبة

 مدرسة وروضةصفية بنت عبد املطلب
  ٢٠١٧-٢٠١٨  االبتدائية للبنات

 الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة
 عالية للمجتمع القطري

 دمتم ساملني


