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COVID-19  قواعد المنزل للحمایة من فیروس الكورونا



الھدف من المشروع

التعریف بفیروس كورونا،عوارضھ ووسائل الوقایة من ھذا الفیروس▪
تنمیة مھارات وقدرات التواصل ▪
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 الفئة المستھدفة:  4-7 و 11-8 



المواد المطلوبة

أوراق▪
أقالم تلوین▪
قلم رصاص▪
صابون▪
بھار أسود▪
صحن  عدد 2▪
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التعرف على فیروس كورونا▪
تعلم طرق الوقایة من ھذا الفیروس ▪
التعرف على كیفیة إنتقال ھذا الفیروس▪
زیادة المعرفة اللغویة لدى المتعلمین▪
فتح آفاق الخیال العلمي وإثارة دافعیة االستكشاف العلمي لدى المتعلمین▪
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األھداف
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مخرجات التعلم

لغة عربیة :إكتساب مفردات جدیدة ▪
إرشاد صحي :التعرف على أھمیة النظافة الشخصیة▪
ریاضیات :تقدیر المسافات في طرق الوقایة من مرض الكورونا▪



أھداف الیوم األول:

 التعرف على عوارض الرشح•

التعرف على المعلومات التي یملكھا الطالب عن الفیروس باالضافة الى •
االفكار الخاطئة عن الفیروس و مخاوفھم 

التعرف على فیروس الكورونا وعن كیفیة الحفاظ على الصحة الجیدة•

إكتشاف أھمیة إرتداء الكمامة لحمایة أنفسنا وكیفیة إستخدامھا•
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1
 الیوم األول: التعرف على فیروس كورونا
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1 فیروس كورونا
ھل تعلم ما ھو فیروس كورونا  COVID-19 ؟1.
كیف یلتقط \ ُیصاب الناس بھذا الفیروس؟2.
كیف یمكن أن تحمي نفسك من فیروس كورونا؟3.

7-4: اطلب من التلمیذ ان یجیب على السؤالین 1 و 2 بتسجیل 
صوتي و یرسم جواب السؤال 3 و  یرسل االجوبة  الى األستاذ على 

Whatsapp
11-8: اطلب من التلمیذ ان  یكتب إجاباتھ، إذا أمكن، و یرسلھا الى 

االستاذ عبر الWhatsApp. اذا لم یتمكن التلمیذ من الكتابة، فیمكنھ 
تسجیل االجابات بصوتھ و ارسالھا الى االستاذ

یستمع األستاذ إلى بعض األجوبة ثم یرسل تسجیال أو فیدیو یشرح 
فیھ اجابات االسئلة. فیدیوھات مقترحة:

https://youtu.be/cMOWaUS54PE

 https://youtu.be/Enu3JpP22tA

الّرشح
ما ھو الرشح؟ 1.
ھل عانیت من الرشح سابقاً؟2.
عندما تعاني من الرشح، أي أجزاء \ 3.

أعضاء من جسمك تؤلمك؟
ھل بإمكانك أن تتنفس جیداً عندما تكون 4.

مصاباً بالرشح؟
كیف تكون قابلیتك للطعام عندما تكون 5.

مصاباً بالرشح؟
ماذا ینصحك الطبیب أو أمك حین تكون 6.

مصاباً بالرشح؟

ھذه األسئلة یناقشھا التلمیذ مع أھلھ.

بعض اإلرشادات لألھل:

✔ً ابق ھادئا
طمئن أطفالك✔
إستمع ألسئلة األطفال و جاوبھا✔
تجنب إٍستعمال تعابیر تدل على ✔

لوم اآلخرین إلصابتھم أو نقلھم 
الفیروس، فكلنا معرضون للعدوى

إغسل یدیك جیداّ عدة مرات في ✔
الیوم ال سیما عند الدخول الى 

المنزل
إلتزم التباعد االجتماعي✔
إرتِد ماسكاً لحمایة نفسك و ضع ✔

ماسكاً ألوالدك

https://youtu.be/cMOWaUS54PE
https://youtu.be/Enu3JpP22tA
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ھذه الفیروس ینتقل من خالل السعال أو العطس. عندما یعطس أو یسعل 
شخص مصاٌب بالفیروس، تخرج بعض الجراثیم (الفیروس) من جسمھ الى 
الھواء عبر رذاذات العطس و السعال. و قد تقع ھذه الرذاذات على األسطح 

كسطح الطاولة او الكرسي مثال.

إذا كنت قریباً من ھذا الشخص المصاب، قد تدخل ھذه الجراثیم إلى جسمك 
عبر أنفك او فمك عبر تنفس الھواء الذي یحتوي على ھذه الرذاذات

و إذا وضعت یدك على األسطح التي علیھا ھذه الرذاذات، ثم وضعت یدك 
على وجھك (عینیك او فمك او انفك) قد یدخل الفیروس الى جسمك. و 

بالتالي ستصاب ب COVID-19 فیروس.

كیف تتم عدوى فیروس COVID-19؟

إجابات مقترحة یقدمھا االستاذ للتلمیذ بطریقة سھلة
ما ھو فیروس كورونا؟

فیروس كورونا ھو فیروس virus یمكن أن یجعلك تشعر باإلعیاء. واألمر 
یشبھ اإلصابة بإنفلونزا أو نزلة برد شدیدة. وقد تصاب بالحمى أو السعال أو 
الشعور بالتعب. و ھو فیروس معٍد contagious أي ینتقل من شخص إلى 

آخر.
الكلمات التي یجب أن یتعلمھا التلمیذ ھي: فیروس و معٍد

ما ھي اإلجراءات التي یمكن إتباعھا لحمایة أنفسنا من فیروسCOVID-19؟

إن أفضل طریقة للوقایة من المرض ھي تجنب التعرض لفیروس كوفید 19. توصي مراكز مكافحة 
األمراض والوقایة منھا CDC)) ومنظمة الصحة العالمیة (WHO) باتباع النصائح التالیة:

التزم بالتباعد االجتماعي. یمكن للجراثیم في الھواء أن تنتشر بسرعة لمسافة مترین تقریباً -
(مسافة أكبر من طولك) و لھذا یجب ان تبق على بعد 2 مترعن أي شخص خارج نطاق 

القاطنین في منزلك.

اغسل یدیك بالماء والصابون، عند خروجك من التوالیت، قبل و بعد تناول الطعام، بعد عودتك -
الى المنزل. تذكر أن تعد لل 20 و انت تغسل یدیك حتى تزول الجراثیم عن یدیك. یمكن لألھل 

أن یساعدوا التلمیذ في العد لل20 ربما من خالل اغنیة. ھذه فؤصة لیتعلم فیھا الطفل العد لل20 
بطریقة مسلیة.

 - استخدم مطھًرا یدوًیا یحتوي على الكحول بنسبة 60٪ على األقل. 

َغطِّ فمك وأنفك بمرفقك أو بمندیل عند السعال أو العطس. تخلص من المندیل بعد استخدامھ.-

تجنَّب لمس العینین واألنف والفم. ھذه یمنع الجراثیم من االنتقال الى من حولك.-

- نظف وطھر یومًیا األسطح التي تلمسھا بشكل متكرر.
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الیوم الثاني: وسائل الحمایة

أھداف الیوم الثاني:▪

التعرف على أھمیة غسل الیدین إلبعاد الفیروس والحفاظ على صحة جیدة▪

إكتشاف أھم الطرق التي یجب أن نقوم بھا عند العودة للمنزل▪
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https://www.unicef.org/lebanon/coronavirus 

https://www.unicef.org/lebanon/coronavirus


10

التباعد االجتماعي: تعلم كیف تقیس \ تحدد مسافة مترین

قف ثابًتا وحدد موقعك.•
خذ 4 خطوات عادیة.•
اطلب من والدیك قیاسھا والتأكد ان المسافة تساوي مترین.•
إذا لم یكن لدى الوالدین شریط قیاس ، فاعلم أن الخطوتین للطفل = 1 م.•
2 متر = 4 خطوات أطفال عادیة•

الكمامة: ماذا یجب ان افعل و ماذا یجب ان ال أفعل؟

استخدم كمامة خاصة بك: جدیدة و نظیفة•
ال تستبدل كمامة مع احد من أصدقائك•
وضع الكمامة یحمیك من التقاط فیروس كورونا: نحن نصاب بالفیروس حین تدخل •

الرذاذات التي تحتوي على الفیروس الى جسمنا عن طریق الفم او االنف. حین نغطي فمنا 
و انفنا بالكمامة، نمنع الفیروس من الدخول الى الفم و االنف. و بالتاي نحمي انفسنا من 

االصابة لفیروس كورونا.

2 m
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لماذا یجب ان نغسل یدینا بالماء و الصابون؟ سنقوم اآلن بإجراء تجربة لنتعلم اھمیة غسل الیدین.

األدوات:
 فلفل أسود. 
كوب ماء. 

 صابون سائل. 
ا صحن.

مالحظة: سنعتبر ان الفلفل االسود ھو الفیروس.

 طریقة العمل:
 تسكب المیاه في الصحن.

 ینثر الفلفل األسود على سطح الماء. 
ضع اصبعك في منتصف الصحن. و راقب ماذا یحدث.

اخرج اصبعك من الصحن.
ضع على اصبعك القلیل من سائل الصابون.

ضع اصبعك في الصحن مجدداً. راقب ماذا یحدث.
whatsappسجل التجربة بفیدیو وانت تشرح ما یحدث ثم  أرسلھ الى االستاذ عبر ال

االستنتاج: الصحن المليء بالفلفل االسود یمثل أیدینا و ھي مّتسخة. عندما نغسل ایدینا بالماء فقط، تبقى الجراثیم على ایدینا. أما عندما نغسل ایدینا 
بقلیل من الصابون مع الماء، نتخلص من الجراثیم الموجودة على ایدینا.

https://youtu.be/3XzVUFNBoYMفیدیو شرح التجربة لالستاذ.  

https://youtu.be/3XzVUFNBoYM%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://youtu.be/3XzVUFNBoYM%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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تعلم كیف تغسل یدیك
ضع قلیال من الماء و الصابون على راحة یدیك ثم افرك یدیك بالشكل التالي:

أختر الرسمة االسھل للتالمیذ. ربما الرسمة الصغیرة لعمر 4-7 و الرسمة 
الكبیرة لعمر 11-8
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الیوم الثالث:  انشاء فیدیو \ رسمة\ ملصق لتوعیة االھل و االصدقاء. یجب ان 
یتضمن الفیدیو المخرجات التي تعلمھا التلمیذ في الیومین السابقین حول كیفیة 

حمایة نفسھ من فیروس كورونا.
عمر 7-4

یراجع التلمیذ ما تعلمھ في الیومین السابقین.▪
یكتب\ یرسم التالمیذ مجموعة من وسائل الوقایة التي یجب إتباعھا▪
یناقش التالمیذ ھذه األفكار مع األھل.▪
یصور االھل التلمیذ (فیدیو) وھو یشرح عن طرق الحمایة من الكورونا، و یرسلون الفیدیو ▪

الى االستاذ.
یقوم التالمیذ بنشاط مشترك مع االھل عن طریقة غسل الیدین الصحیحة▪

عمر11-8
یقوم التالمیذ بتحضیر ملصق  لتوعیة اھلھ و جیرانھ . یكتب في الposter كیف یحمي ▪

الناس انفسھم من الفیروس. و یضیف رسمات ملونھ لمزید من الشرح. یصور التلمیذ 
الposter  یرسل الصورة الى االستاذ. ثم یلصق الposter داخل المنزل او في الحي 

الذي یعیش فیھ. یجب ان یتضمن الposter ما تعلمھ التلمیذ في الیومین السابقین.
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التوقعات
مشاركة فعالة من قبل المتعلمین▪
وعي تام بشكل مبسط عن الموضوع المقترح▪
قدرة المتعلمین على حمایة أنفسھم▪
زیادة قدراتھم التعبیریة▪
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التحدیات

المدة المحددة قد تكون غیر كافیة إلیصال المعلومات الكاملة للتالمیذ --< یمكن اضافة یوم او ▪
یومین.

عدم مباالة األھل وعدم إھتمامھم بالموضوع --< ارسال فیدیوھات قد یساعھم في زیادة ▪
اھتمام االھل والتالمیذ

عدم قدرة التالمیذ على اإللتزام بالوقت بسبب عمل أفراد األسرة --< یمكن زیادة یوم رابع▪

ملل التالمیذ وعدم إھتمامھم بسبب صغر عمرھم▪
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اإلقتراحات

زیادة المدة المحددة عن 3 أیام▪
إرسال قصة  تساعد على توضیح األفكار المراد إیصالھا▪

رسم الفیروس ینمي الجانب الحسي والفني لدى المتعلمین▪

https://youtu.be/fv3kJ0q9tUI قصة جمیلة مقترحة للصغار عن فیروس الكورونا و الرشح: 

https://youtu.be/fv3kJ0q9tUI

