تعلن حضانة مكتبة مصر العامة بدمنهور

عن فتح باب الحجز للدفعة الجديدة من األطفال من سن  3الى  5سنوات بمراحلها
 .سنوات )  ..لتأهيل األطفال لاللتحاق بالمدارس التجريبية واللغات والخاصة والحكومية  ) – KG2 ( 5سنوات  ) – KG1 ( 4سنوات : PS ( 3
 .وذلك ابتداء من السبت  4اغسطس حتى االربعاء  55اغسطس

 :البرامج الدراسية والترفيهية الخاصة بحضانة المكتبة يقوم عليها مدرسات متخصصات لكل مادة ونشاط  ،وتتضمن
 - 1المواد الدراسية
 .لغة عربية
 .حساب
 .تربية دينية
English.
Math.
Science.
French.

 - 2تعديل سلوك ـ تنمية بشرية لالطفال
ساعة اسبوعيا ) للعمل على تدريب الطفل على المهارات الالزمة للتعامل بنجاح مع المواقف المختلفة في البيت و المدرسة و البيئة المحيطة  ،زيادة قدرته على التفاعل و التقبل
.االجتماعي وتطوير مفهوم الذات لدى الشخص و زيادة ثقته بنفسه

 -3تنمية مهارات بطريقة منتسورى
 .ساعة اسبوعيا )  ..وذلك لتنمية قدرات الطفل العقلية وتطوير قدراته ومهاراته وتنمية ابداعه عن طريق ادوات منتسورى (

 -4الرسم
 .ساعة اسبوعيا ) فالرسم هو لغة االطفال التى يعبرون من خاللها عن أحاسيسهم وأفكارهم لذا يعتبر الرسم أداة تواصل مهمة للحوار مع الطفل (

 -5األشغال يدوية
 .ساعة أسبوعيا ) فأهم ما ينصح به الخبراء هو اطالق العنان لالطفال فى مجال االشغال اليدوية لما تحمله من مزايا لتحسين معارفهم ولغتهم وتطورهم االجتماعى (

 -6الموسيقى
ساعة اسبوعيا ) فالموسيقى تساهم فى تركيز النفس وتهذيبها وتلعب دورا كبيرا فى تربية الطفل وتنمى االدراك الحسى للطفل وتسهيل عملية تعلم المواد التعليمية والدراسية (
 .وتخلص الطفل من القلق والتوتر وهذا بدوره يجعله اكثر توازنا

 -7مسرح العرائس
ساعة اسبوعيا ) وهو أحد الوسائل التربوية والتعليمية الترفيهية فى تنمية الطفل تنمية عقلية وفكرية واجتماعية ونفسية وعلمية ولغوية وجسمية وهو فن دراسى تمثيلى موجه (
 .لالطفال يحمل منظومة من القيم التربوية واالخالقية والتعليمية والنفسية

 -8ورش الحكى
ساعة أسبوعيا ) وهى تعمل على بناء المعرفة لدى الطفل وتزيد رغبة الطفل فى أن يقرأ بنفسه وتساعد على تدريب األطفال على مهارات التواصل والحديث واالنصات كما تنمي (
 .الطفل لغويا وتساهم في تدريب الطفل على الحوار واحترام الرأى والرأى األخر وتنمية القدرات االبداعية للطفل من خالل مشاركته فى الحكى

 -9ألعاب ترفيهية بحديقة المكتبة
 .حيث توفر الحضانة مجموعة من األلعاب الترفيهية التي تتناسب مع عمر األطفال من  3الى  5سنوات كما أن المساحات الخضراء تساهم في تجديد طاقة االطفال

 - 10األنشطة الرياضية
 .ساعة أسبوعيا ) وهى عبارة عن مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد في تحسين اللياقة البدنية لألطفال (

 -11حفالت شهرية – أعياد ميالد

