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Prerequisite:
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Level:
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Credit Hours:

Module Description

: وصف المقرر

The goals and concepts of

األىداف والمفاىيم الخاصة برعاية البيئة وتقديرىا

environmental stewardship and
appreciation and that fit a child.
A variety of technical activities,

. والتي تناسب طفل الروضة
 بشكل شيق عن أىمية، تنظيم أنشطة متنوعة فنية
البيئة وتقديرىا بما يتناسب مع طفل

interesting about the importance of
the environment and its appreciation
in proportion to the child

Module Aims
A variety of art activities,
musical form of Spry on the

: أهداف المقرر
 موسيقية، تنظم أنشطة متنوعة فنية

بشكل شيق عن أىمية البيئة وتقديرىا بما

1

يتناسب مع طفل الروضة

importance of the environment
and its commensurate with
Baby Greens
A list of active useful and
appropriate for children
Planning activities that develop
positive attitudes in children.

لمبيئة

المفيدة

بالنشطة

قائمة

تضع

والمناسبة لألطفال
تخطط أنشطة تنمي االتجاىات السموكية
. اإليجابية عند األطفال

2

3

4

Activities help to modify

تصمم أنشطة تساعد عمي تعديل

environmental behaviour in

السموكيات البيئية لدي األطفال

children

مخرجات التعميم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعممية)
يفترض بالطالب بعد دراستو ليذه المقرر أن يكون قاد ار عمى:
1

تحدد أهداف التربية البيئية

2

تحدد مبادئ التربية البيئية

3

تحدد مقومات الروضة ووظائفها

Define the objectives of
environmental education
Identify the principles of
environmental education
Defines the elements and functions

محتوى المقرر(يتم تعبئتيا بالمغة المعتمدة في التدريس)
عدد

ساعات

قائمة الموضوعات

األسابيع

التدريس

)(Weeks

)(Hours

الروضة كبيئة تربوية (أهداف الروضة –وظائف الروضة –مقومات الروضة

1

2

معممة الروضة –الكفاءات الواجب توافرها فى المعممة كأحد المكونات

1

2

)(Subjects

)

الرئيسية لمروضة كبيئة تربوية
الخصائص الواجب توافرها فى معممة الروضة –خط سير المعممة فى غرفة

النشاط كبيئة تربوية –دورها مع األطفال ومع اآلباء واألمهات لمتنسيق بين

1

2

البيئتين

أساليب تربية طفل ما قبل المدرسة بيئيا (المعب –المناقشة-األناشيد

واالغانى— الممارسة والخبرة المباشرة -طريقة المشروعات – طريقة حل

3

6

المشكالت –الرحالت – الزيارات المتحفية )
البيئة (تعريف البيئة –األهداف العامة لمتربية البيئية لطفل ما قبل المدرسة

2

4

الوعى البيئى لطفل ما قبل المدرسة

1

2

–وظائف التربية البيئية )

الكتاب المقرر والمراجع المساندة( :يتم تعبئتيا بمغة الكتاب الذي يدرس)
اسم الكتاب المقرر

التربية البيئية فى الطفولة المبكرة وتطبيقاتيا
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