
 إدارة التنمیة األسریة
 مراقبة التوجیھ األسري

 قسم الطفولة
 

 

 قسم الطفولة :
ھو أحد أقسام مراقبة التوجیھ األسري بإدارة التنمیة األسریة ویخدم الفئة العمریة 

 .من ستة سنوات إلى احدى عشر سنة

 

 أھداف قسم الطفولة :
 –اجتماعیة  –دینیة المساھمة في إثراء ثقافة الطفل من جوانب مختلفة (  -1

 أخالقیة وتربویة )
تدریب الطفل على تحدید أھدافھ وانتقاء القدوات التي ترفع ھمتھ وإكسابھ  -2

 مھارات كافیة إلعداد جیل واع مثقف .
تزوید الطفل بمھارات تربویة ونفسیة منوعة تخص تنمیة الذات لدیھ وتعزیز  -3

 الروح القیادیة وحب الوحدة الوطنیة .
ر التربوي للمؤسسات التربویة التي تعتني بشؤون الطفل في استكمال الدو -4

 المجتمع الكویتي بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام .

 

 الشریحة :
 المرحلة اإلبتدائیة بنین و بنات 

 

 العدد :
 طالب  30 – 25صف دراسي واحد بین 

  



 برامج قسم الطفولة :

 

 زاد الطریق برنامج :

 

غرس في الطفل أھمیة الصالة فھي عمود الدین وتعلیم الفتات أھمیة الحجاب الشرعي  الھدف :
 وتعوید الطفل على النظافة و ربط الطفل بأسماء هللا الحسنى ومعناھا وتطبیقاتھا في الحیاة .

 

 

 المضمون اسم الورشة

 الصالة و أھمیتھا مسك الحیاة

أھمیة الصالة وطریقة  نور حیاتي
 والصالة الصحیحةالوضوء 

 الوضوء والصالة الصحیحة أرحنا بھا یا بالل
أھمیة الصالة وطریقة  بھا تحلو الحیاة

 الوضوء والصالة الصحیحة
 الستر والحجاب الشرعي كالجوھرة

 الستر والحجاب الشرعي كوني ملكة
خاصة للفتیات النظافة  سكر بنات

 والبلوغ
النظافة على نھج رسولنا  كالورد

 مالكری
 سلسلة أسماء هللا الحسنى اسقني حبك

 

  



 ركاب إیمانیة برنامج :

 

تعریف الطفل على األعمال التي حثنا علیھا دیننا اإلسالمي مثل بر الوالدین وطاعة  الھدف :
 األم والتعرف على سیرة أفضل خلق هللا والتخلق بخلقھ الكریم فھو قدوتنا .

 

 المضمون اسم الورشة

 األعمال الصالحة سفرة العمر

 بر الوالدین طول عمرك
 بر األم أمك ثم أمك
 تعریف برسولنا الكریم أتتبع خطاه

مفھوم نماء الصدقة وتحویل العادة  من سیربح الملیون
 لعبادة

 رسولنا الكریم و قدوتنا لو كان بیننا
 صلة الرحم وأھمیتھا صلة الرحم
 الدعاء وأھمیتھ فإني قریب

 اسم هللا الخالق ونبذ التنمر كأسنان المشط
 بر الوالدین برھم جنة

 سلسلة توعویة دعویة بدیني ارتقیت
 

 

 

  



 برنامج : مفاتیح القلوب

 

الھدف : تأسیس األطفال على القیم اإلسالمیة لخلق جیل واعي سلیم جسمیًا وعقلیًا یعتمد على 
 نفسھ ویتعاون مع اآلخرین .

 

 المضمون اسم الورشة

 التعاون لنكسبیًدا بید 

 آداب الطعام أدبي في مائدتي
 الھدیة أسعدنا بھا
 العمل التطوعي أترك أثًرا

 العمل التطوعي بصمة خیر
 العمل التطوعي والعطاء سر سعادتي

 االھتمام بالصحة سر قوتي
الریاضة والصحة طریق المسلم  صحتك قوتك

 السلیم
 قیمة اإلحترام لنرتقي

 قیمة الحیاء كلھ خیر
 معاملة الخدم باإلسالم اخوانكم خولكم

 احترام المعلم احترم تحترم
 االحترام أعلنت احترامي

 االحترام قنون الحب
المحافظة على النعمة وعدم  احفظھا لتدوم

 اإلسراف
 الصدق واألمانة ثقتي بصدقتي
 تطبیق عملي للھدیة وللعطاء نعطي لنسعد

 

  



 برنامج : سفراء السالم

 

غرس اآلداب واألخالق اإلسالمیة التي أمرنا بھا دیننا اإلسالمي ونبذ الخلق السيء  الھدف :
 واالبتعاد عنھ .

 

 المضمون عنوان المحاضرة

 آداب الكالم كالمي عسل

 العفو والتسامح واالحترام أنا إنسان
 إدارة الغضب احتفظ بھدوئك

 التسامح ونبذ الغضب شاركني مشاعري
 والتسامحالعفو  كلمة مضیئة

 تقبل اآلخر ونبذ التنمر ماكنتوش
 أثر الكلمة الطیبة وذلك الفوز العظیم

 نبذ التنمر أقوى الناس
 إدارة الغضب من أسرار قوتي
 الكالم الطیب العصا السحریة
 الكلمة الطیبة وأثرھا حبیبات السكر

 

  



مھارات حیاتیةبرنامج :   

 

المسؤولیة والثقة بالنفس واستغالل الوقت بالمفید والتخطیط تشجیع الطالب على تحمل الھدف : 
 والتنظیم والنظرة اإلیجابیة للمستقبل .

 

 المضمون عنوان المحاضرة

المسؤولیة اتجاه نفسي و وطني و  أنا لھا
 دیني

 الثقة بالنفس أنا واثق
 أھمیة الوقت الوقت من ذھب

 ي عمل طبیقالترتیب وأھمیتھ وت أنا مرتبة
 للفتیات )( 

 تقدیر الذات كن نجًما
 اإلتكیت ( خاصة للفتیات ) ألنك أجمل
الجمال الداخلي والجمال الخارجي  أنت أجمل

 لإلنسان
 

 

  



 برنامج : قطار النجاح

 الھدف : توعیة الطالب بأھمیة الدراسة والقراءة و تزویده بأدوات التحفیز والتفوق

 

 المضمون عنوان المحاضرة

 أدوات النجاح في الحیاة والدراسة درب النجاح

ورشة تحفیزیة على القراءة  اقرأ
 والتألیف

الثقة بالنفس وأدوات النجاح  صناعة النجاح
 بالحیاة

المھارات الدراسیة وعمل  وناسة في وناسة
 الخرائط الذھنیة ( یومین )

 تحقیق الھداف أھدافي جبلیة
 احترام العلم والعلماء رحلة علم
 المھارات الدراسیة القمةتفوقي في 
التعریف بأھمیة العقل مع  أنت مبدع

 تدریبات
الذكاء وتمارین تساعد على  ماراثون الذكاء

 التركیز
 

  



 برنامج : بقلبي یا كویت 

 

الھدف : غرس روح الوطنیة في نفوس األجیال وتوعیتھم بمكانة الوطن وبث روح الوطنیة 
 الصادقة .

 المضمون عنوان المحاضرة

 حب الوطن والمحافظة علیھ في حب الكویت

أھمیة الوطن والمحافظة علیھ و  أجمل وطن
 رد الجمیل

المحافظة على البیئة وإعادة  خضرة یا بالدي
 التدویر

 حب الوطن وطني
 كویت المستقبل فوق القمة فوق القمة

حب الوطن وأھمیتھ والمحافظة  احنا عشقناھا
 علیھ

 

 

 

 برنامج : الشبكة العنكبوتیة 

 

الھدف : التعرف على وسائل التواصل اإللكترونیة وبیان فوائدھا ومضارھا وكیفیة استغاللھا 
. االستغالل األمثل دون ضرر  

 المضمون عنوان المحاضرة

االستخدام األمثل لوسائل  الشبكة العنكبوتیة
 التواصل اإلجتماعي

االستخدام األمثل لوسائل  استثمرھا صح
 التواصل اإلجتماعي

 


