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 للصف السابعبرايكير هروتافياردور المخيم المدرسي 

 

بمرافقة معلموا الصف تبدأ رحلة التالميذ علي متن الحافلة 

ويبدأ  وقت الظهيرة رايكيرإلى  يوم اإلثنين. تصل الحافلة

البرنامج بتناول وجبة الغداء. سوف يعمل التالميذ في 

معلموا المخيم. البرنامج مجموعات بأنشطة متنوعة يرأسها 

معد مسبقا ويمكن اإلطالع عليه بصفحة المخيم المدرسي : 

www.skolabudir.is . وتكون أسبوع لمدة بالمخيم التالميذ يقيم 

 النوم صاالت معظم تستوعب الغداء. بعد الجمعة يوم العودة

 للرحلة السابق األسبوع وفي .أشخاص أربعة إلى اثنين من

 من تحديدب التالميذ مع بالتعاون الصف لموامع يقوم

 النوم. صاالت سيتشارك

 : األهداف

 الفريق روح للتالميذ، اإلجتماعية المهارات تحفيز هو المدرسي المخيم من الرئيسي الهدف

 والحصول بالوقت اإلستمتاع هو كذلك اإلقامة من الغرض المعلمين. ومع بينهم فيما والتعاون

 البيت عن بعيدا األطفال يكون حيث وتعلم بحث رحلة عن عبارة الرحلة تنسى. ال ذكريات على

 التالميذ ىيتخل بينهم فيما التواصل لتسهيل ما. حد إلى أنفسهم على اإلعتماد وعليهم يامأ لخمسة

 القيام التالميذ على يجب األلعاب. وأجهزة المحمولة كالهواتف العصرية المعدات على

 المساعدة (، النوم صاالت بفحص موظف )يقوم النوم صاالت كترتيب اليومية بالواجبات

 التفاصيل إلى األطفال انتباه تعزيز إلى ذلك على عالوة البرنامج ويهدف ل.األك وقاعة بالمطبخ

 خالل من التشجيع يأتي النتائج. واستخالص همب المحيطة المناطق في التحقيق في مهاراتهمو

 مختلفة. حياة وطريقة جديد محيط ومهمة، جديدة موضوعات

 

 رايكير: المدرسي المخيم قواعد

تجهيزات وممتلكات المخيم. يتم مسائلة الزوار عن أي ضرر يجب اإلعتناء جيدا بكل  .1

 يتسببون به.
 ال يسمح بمغادرة المخيم بدون إذن. .2
 وجوب الحضور بكل األنشطة وفي الموعد المحدد. .3
 يجب على التالميذ اإلمتثال لتعليمات الموظفين ومعلمي الصف. .4

http://www.skolabudir.is/
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اإلبتدائية في إيسلندا خرق القواعد يمكن أن يؤدي إلى الفصل.اللوائح العامة للمدارس  .5

إلزامية الحضور بجميع البرامج واألنشطة. ال يسمح للتالميذ بإحضار تطبق كذلك.

حالة الضرورة يأخد اإلذن من المعلم إلستعمال الهاتف. في الهواتف المحمولة. 

اللوحات، الحاسوب وأجهزة األلعاب ممنوعة. التالميذ مسؤولون عن مقتنياتهم 

. ضع عالمة لكاميرات، األقراص المدمجة ومشغالت الصوتكالمالبس، االشخصية 

 على مقتنياتك الشخصية ومالبسك. ممنوع جلب الحلوى للمخيم.

 

  :قائمة المالبس والمعدات 

 كيس النوم أو لحاف، وسادة وأغطية. يجب على كل فرد جلب مالبس رياضية.

 سترة وسروال المطر والريح.

 للنشاطات الخارجية.مالبس وأحذية الهواء الطلق 

 أحذية المطر إذا توفرت.

 سترة دافئة.

 مالبس النوم )بيجامة(.

 مالبس إضافية.

 مالبس السباحة ومنشفة الحمام.

 عدد كبير من المالبس الداخلية والجوارب.

 فرشاة ومعجون األسنان.

 مستلزمات النظافة.

 شباشب.

 كاميرا قرطاسية )إذا وجدت(.

 اطية.مصباح يدوي وبطاريات احتي
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 :األنشطة

يزور التالميذ المتحف المحلي ويتم إطالعهم عن موضوعين متحف التراث المحلي: 

مع التركيز على  هونافالويمختلفين، من ناحية يتعرفوا على صيد سمك القرش في خليج 

، دخول )غرفة الجلوس المتحف بمفردهم. من ناحية أخرى يكتشفون اوفايكورقارب الصيد 

والرجوع بعض القرون إلى الوراء. يتم منحهم مهمة تتضمن صورا غرفة النوم(  /

للعناصر المعروضة. يجرب التالميذ بعض األلعاب التي كان يقوم بها الصيادون بالمحطة 

 الموسمية عندما ال يسمح الطقس بالصيد.

 

 المجلس واإلقامة:

يعتاد التالميذ على العيش خارج البيت، النوم في مكان من أهداف المخيم المدرسي أن 

غريب، اإلهتمام بأنفسهم، تنظيم مالبسهم وأمتعتهم وترتيب غرفهم. يقوم معلموا الصف 

 وإرشاد التالميذ. كل  صباح تتم عملية تفتيش الغرف. وموظفوا المخيم بتوجيه

 

 الحمية الصحية والتمارين:

أهمية اختيار األكل ذائي متنوع ويسعى إلبالغ التالميذ يشدد المخيم المدرسي على نظام غ

الصحي والمغدي. التأكيد على ممارسة الرياضة داخل القاعة )الدجيم( وبالمسبح. وعندما 

 يكون الطقس جيدا فممارسة الرياضة واللعب في الهواء الطلق.

 

 البرنامج المسائي:

يقوم معلموا  ويساهم فيها التالميذ.كل مساء أثناء اإلقامة تعرض أنشطة ترفيهية يحضرها 

يؤكد على تعزيز العالقات اإلجتماعية بين التالميذ.  الذيالعرض األول إحياء الصف ب

باقي األمسيات تكون بتعاون التالميذ ومعلمي الصف. يأخد بعين اإلعتبار الطبيعة الطفولية 

 الجيدة عند اختيار محتوى وطبيعة األنشطة.

 

 العلوم الطبيعية:

ضمن قسم العلوم الطبيعية استكشاف بيئة شاطئ البحر، جمع عينات من أجل فحصها يت

 بالمنظار المجهري ومعدات أخرى.
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 التربية المالية:

في هذا القسم يتعلم التالميذ كيفية إدارة المال، الدخل والتكلفة. يشتغلون على مشروع 

ستقرة من أجل شخصي وكذلك مشروع جماعي. ينصح التالميذ بعيش حياة صحية وم

 ، تحديد األهداف وتحقيق األحالم.ادخار المال

 

 :اإلستجماممحطة 

وهناك يتم رواية تاريخ  رايكياتانكييذهب التالميذ لفسحة تاريخية إلى شبه جزيرة 

 كان نكي.برايكياتاالمنطقة. على سبيل المثال، أثناء اإلستعمار كانت هناك قاعدة عسكرية 

ثكنة. البناية القديمة للمدرسة كانت سكن  150جندي موزع على  1000حوالي  بها

وهناك تروى قصص  براكياكفيريتم أخذ التالميذ إلى الينابيع الساخنة الضباط البريطانيين. 

 من المنطقة.

  www.skolabudir.isموقع المخيم المدرسي: 

 اسم المخيم المدرسي على فايسبوك: 

 

 

 

 


