"دليل السلوكيات املرورية املحمودة العشرة للطفل"
برنامج التوعية املرورية املوجه لألطفال هو برنامج توعوي يهدف تدريجيا عبر جملة من األنشطة
التعليمية و التثقيفية (املستقلة أو مدمجة ضمن أنشطة أخرى) إلى تنمية إدراك الطفل لبعض
مكونات املشهد املروري و مساعدته تدريجيا على بلورة سلوك مروري سليم.
 هذا البرنامج موجه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3و  5سنوات.
 هذا البرنامج يتكون من  10أهداف فرعية سمي كل واحد منها "سلوك مروري محمود".
 هذا الدليل البيداغوجي تمت صياغته ليساعد املنشطين العاملين في ميدان الطفولة على
الوصول بالطفل إلى إكتساب السلوكيات املرورية املحمودة العشرة و ذلك بإرشادهم إلى
الطرق البيداغوجية املثلى و األكثر نجاعة.
 يعتمد املنشط خالل كل األنشطة املرتبطة بهذا الدليل على املجسمات و األدوات املبينة في
امللحق.
السلوك املحمود  : الوعي باملحيط و املخاطر على الطرقات
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
املعارف
األنشطة
املستعملة
 اإلستعانة بصور
اإلدراك البصري
حقيقية ,ثم اإلنتقال
إلى املجسمات و
ملكونات املحيط
األدوات التابعة للعدة.
(املعبد ,الرصيف,
السيارة ,الدراجة
 التنقل على البساط
النارية ,الحافلة,
البالستيكي للتعرف
 ترديد أسماء هذه املكونات و إستكشاف
الشاحنة ,العالمات
على املكونات.
خصائصها اللونية و الشكلية.
املرورية ,املفترق,
 إفتعال محادثات و
 تقليد األصوات بالفم.
الخطوط) :أشكالها و ألعاب أدوار تتطلب
 يتجول ببصره للبحث عن املعلومة.
ألوانها و أحجامها.
تسمية مختلف
املكونات.
اإلدراك السمعي
ملكونات املحيط
 اإلستعانة بتججيل
(صوت املحركات,
أو محاكاة بالفم.
صوت املنبه ,ناقوس

الدراجة العادية).

إدراك مختلف األدوار:
سائق ,راكب ,مترجل.

 تمثيل أدوار على
البساط للتعرف على
الفرق بينها.
 إبراز الترابط بين كل
دور و بعض مكونات
املحيط.

 امليل إلى دور من األدوار.

السلوك املحمود  :اإلنتباه إلى اإلشارات الضوئية و فهم معانيها
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
املعارف و املهارات
األنشطة
املستعملة
 تركيز مجسمات
التعرف على املعاني
األضواء املرورية على
التي تدل عليها
البساط و تفسير
اإلشارات الضوئية
 تحديد الخطر من خالل الشكل و اللون األحمر.
املعلومات التي نتلقاها
الخاصة بالسيارات أو
عبر األضواء (األحمر,
باملترجل.
األخضر و األصفر).
 ألعاب تحاكي
اإلمتثال ألوامر
التوقف.
 تدريب الطفل على
اإلستئناس و التعود
طريقة لكبح حركته
 القدرة على السيطرة على نفسه في إنتظار
على اإلمتثال لإلشارات عند عملية اإلنتظار من
الضوء األخضر.
الضوئية.
خالل تدريبه على بعض
األنشطة البسيطة التي
يشغل بها نفسه (العد,
إنشاد أغنية ,تالوة
سورة.)...

السلوك املحمود  :التنقل اآلمن على وسيلة النقل العائلية
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
املعارف و املهارات
األنشطة
املستعملة

 ال ألح على أبي ألركب
بجانبه بل أركب دائما
 تفسير بسيط حول
في املقعد الخلفي.
 أطلب دائما من أبي جدوى حزام األمان.
أن يضع لي حزام
األمان.
 إعتماد ألعاب لكي
يتمكن الطفل من
إدراك مفهوم الخطر
ال أقوم أبدا بمشاكسة من خالل مفهومي
أبي عند قيادته السيارة السرعة و التوقف
حتى ال أعرض العائلة فجأة.
للخطر.
 تمثيل أدوار لتحفيز
إبداء األطفال
مالحظاتهم بخصوص
تصرفات خاطئة.
 تمثيل أدوار لتحفيز
ال أفتح باب السيارة
إبداء األطفال
للنزول إال بعد أن يأذن
مالحظاتهم بخصوص
لي أبي.
تصرفات خاطئة.

 إستيعاب جميع املالحظات بخصوص التنقل
اآلمن على وسيلة النقل العائلية.

 إستئناس مفهوم الخطر عند قيادة السيارة من
خالل التعبير الشفوي.

السلوك املحمود  :اإلنتباه إلى بعض عالمات املرور و فهم معانيها
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
املعارف و املهارات
األنشطة
املستعملة
 التنقل على البساط
 التعرف على
 التعرف على الخصائص اللونية و الشكلية لكل
بعد تركيز العالمات
العالمات العشر
عالمة.
عليه و تفسير كل
املرفقة بالعدة و فهم
 الربط بين كل عالمة و مكان تواجدها على
واحدة على حدة.
معانيها.
الطريق.
إستعمال العالمة :1
 الربط بين كل عالمة و مفهوم الخطر املرتبط بها
إشارة ضوئية
و ما يتوجب عليه من سلوكيات.
 خالل األلعاب و األدوار على البساط الطفل
يبحث و يتمعن في كل عالمة قبل القيام بتنقل.

إستعمال العالمة :2
مفترق

إستعمال العالمة :3
سكة حديدية

إستعمال العالمة :4
خروج سيارة

إستعمال العالمة :5

إستعمال العالمة :6
ممنوع على الدراجات

إستعمال العالمة :7
قف

إستعمال العالمة :8
ممر خاص باملترجلين

إستعمال العالمة :9
إنتبه حيوانات

إستعمال العالمة :10
إنتبه مرور أطفال

املعارف و املهارات
إستعمال الحواس و
إستكشاف املحيط
قبل كل تنقل.

التعرف على
اإلتجاهات.

السلوك املحمود  :التنقل اآلمن على الرجلين
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
األنشطة
املستعملة
 التنقل ببصره بين العالمات و اإلشارات
 تكرار وضعيات
تربوية مختلفة للتنقل .الضوئية و مكونات املحيط.
 ردة الفعل عند اإلستماع إلى منبه.
 إعتماد ألعاب
 قياس مدى تطبيقه للمعارف السابقة.
لتوجيه الطفل في
 التمكن من التقييم الحسن للقرب و البعد.
مختلف اإلتجاهات.
 التمكن من التوجه الصحيح دون تردد.
 إعتماد ألعاب لكي
 إستيعاب جميع املالحظات املتعلقة بعملية
يتمكن الطفل من
قطع الطريق.
تحديد إتجاه السيارة
 القدرة على التحكم في النفس و التريث عند
التي في محيطه.

التنقل على الرصيف.

 عند كل وضعية
تربوية إفتعال نقاشات
إلبداء الرأي حول
سلوك األطفال
اآلخرين.
 التذكير ببعض
العالمات التي تعترض
املترجل :خروج سيارة
من مستودع ,مفترق,
ممر خاص باملترجلين,
قطار.

التدرب على عملية
قطع الطريق.
 دائما أطلب
املساعدة من شخص
كبير أعرفه أو عون أمن
ليأخذ بيدي.
 دائما ألجأ إلى ممر
خاص باملترجلين و لو
كان بعيدا.
 إختيار املكان من
حيث أبدأ قطع
الطريق :أرى و يراني
الناس .إذا لم أكن
متأكدا من ذلك فال
أقطع الطريق.

 إعتماد أشياء
محسوسة للتمكن من
مفهوم قريب و بعيد.
 إعتماد تمثيل
وضعيات تربوية
مختلفة لعملية القطع
على البساط :وجود
وسائل بعيدة و قريبة,
ممر مترجلين ,مفترق...

اإلقتضاء.

السلوك املحمود  :إحترام اآلخر على الطريق (رجل األمن ,املعاق ,الحيوان ,املسن)
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
املعارف و املهارات
األنشطة
املستعملة
إعتماد تمثيل وضعيات
عندما أمش ي على
تربوية ملساعدة شخص
الرصيف أعطي دائما
 الشعور بالفخر عند تقديم املساعدة لشخص
معاق أو مسن على
األولوية للشخص
معاق أو مسن و التعبير عن ذلك بمختلف الصور.
التنقل اآلمن على
املعاق أو املسن.
الرصيف.

اإلستئناس و التعود
على الدور املهم لرجل
األمن على الطريق.
عندما أرى رجل أمن
على الطريق أقدم له
دائما السالم.
ال أعتدي على
الحيوانات التي
تعترضني بالطريق

املعارف و املهارات

ال ألقي بأي ش يء خارج
السيارة ,بل أحتفظ به
حتى الرجوع إلى املنزل.

عندما أستعمل
الرصيف ال ألقي بأي
ش يء على الطريق.
عندما أجد أوساخا
على الرصيف آخذها و
أضعها في سلة املهمالت
حتى ال تضر شخصا
آخر.

تفسير دور رجل األمن
 الشعور بالثقة تجاه إشارات عون األمن و
في تسهيل و ضبط
نصائحة.
حركة املرور.
 املبادرة تلقائيا إلى طلب العون من رجل األمن.
إعتماد تمثيل وضعيات
 الشعور بالراحة و عدم الرهبة من رجل األمن.
تربوية يتفاعل فيها
 التعبير أو مناداة رجل األمن بعبارات حميمية:
الطفل إيجابيا مع رجل
عمي ,سيدي...
أمن.
إعتماد تمثيل وضعيات
 الشعور باملسؤولية و التحمس و املبادرة إلى
تربوية يوظف فيها
حماية الحيوان.
الطفل مهاراته و
 الشعور بالفخر عند مساعدة الحيوان و التعبير
معارفه إلنقاذ حيوان
عن ذلك بمختلف الصور.
من خطر الطريق.
السلوك املحمود  : املحافظة على نظافة املحيط
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
األنشطة
املستعملة
 تثمين مسؤولية
الطفل في حماية
املحيط.
 إبراز الخطر التي
تمثله النفايات على
 الشعور باملسؤولية تجاه نظافة املحيط.
مستعملي الطريق
(إنزالق مترجل ,عقبة
أمام تنقل مسن,
إصطدام ببلور
سيارة .)...إعتماد
ألعاب أدوار إلبراز ذلك.
 إعتماد حصص
محادثة بين األطفال
للتفاعل بينهم حول
الفرق بين السلوكيات  الشعور بالفخر عند رفع أوساخ من الرصيف و
السليمة و السلوكيات التعبير عن ذلك بمختلف الصور.
الخاطئة.
 تحفيز الطفل على
اإلحتفاظ بمخلفات أي

ش يء يستهلكه حتى إن
لم يجد حاوية مهمالت
على الطريق.

املعارف و املهارات
أنبه أبي إلى إشارات و
أضواء املرور.
أطلب من أبي كلما
رأيت مسنا أو معاقا أو
مترجال أن يخفض من
السرعة.
أطلب من أبي أال يلقي
أشياء خارج السيارة.

السلوك املحمود  :أنصح أبي و أمي على الطريق
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
األنشطة
املستعملة
 إعتماد تمثيل
وضعيات تربوية
مختلفة يتبادل فيها
األطفال األدوار.
 الوضوح في تبليغ املعلومة.
 إعتماد حصص
 القدرة على تمييز السلوك الخاطئ لألبوين على
مناقشة بين األطفال
الطريق.
للتفاعل بينهم حول
السلوكيات السليمة و
السلوكيات الخاطئة
آلبائهم على الطريق.

السلوك املحمود  :الوعي بنتائج األخطاء على الطريق
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
املعارف و املهارات
األنشطة
املستعملة
 القدرة على التقييم الصحيح ملفهوم الخطأ.
عندما أخطأ أقوم دوما  تمثيل وضعيات
 القدرة على الربط بين الخطأ و بين ما تم تلقيه
بالبحث عن سبب
تربوية مختلفة ثم إدارة
سابقا من معارف و مهارات.
الخطأ.
نقاشات بين األطفال.
 اإلستئناس على الشعور باملسؤولية عند الخطأ.
 إبراز أهمية ذلك
عندما أخطأ أقوم دوما
للوالدين و للطفل.
 التعبير عن ثقة الطفل في والديه و عدم الخوف
برواية ما حصل
 التركيز على بناء الثقة من اإلعتراف بالخطأ.
لوالداي.
بين الطفل و والديه.
تدريب الطفل على
عندما أخطأ تجاه
العبارات التي تمكن من
 املبادرة التلقائية لطلب املعذرة دون حرج أو
مترجل أو صاحب
التعبير عن الخطأ و
تهرب.
سيارة أعتذر.
طلب اإلعتذار .إعتماد
تمثيل وضعيات تربوية

مختلفة لذلك,

السلوك املحمود  :كيف أرعى أخي الصغير على الطريق
األساليب البيداغوجية مالحظات حول التصرفات التلقائية للطفل أثناء
املعارف و املهارات
األنشطة
املستعملة
إفتعال محادثات بين
األطفال للوقوف على
مدى قدرته على تبليغ
بعض املعارف و
أعلم أخي الصغير كل
 الوضوح في تبليغ املعلومة.
املهارات السابقة.
ما تعلمته.
 إعتماد ألعاب مبنية
على أسئلة من الطفل
املتلقي و أجوبة من
الطفل املدرب.
ألعاب أدوار مع
أطفال آخرين
عندما يرافقني أخي
إلصطحابهم على
 يقوم الطفل في جميع مراحل الدور بتوضيح ما
الصغير ال أترك يده
البساط البالستيكي في
يقوم به في كل خطوة .التصرف كراشد و مسؤول.
عمليات تنقل على
أبدا.
الرصيف و قطع
الطريق.

بطاقة تقييم خاصة بطفل
إسم الطفل:
عمره:
هل والداه يملكان سيارة عائلية؟
الهدف
الفرعي

تاريخ
الحصص
التنشيطية
و مدتها

العالمة





















