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املعلمون األفاضل واملعلامت الفاضالت،

نحن معكم؛ ألن أهدافنا مشرتكة، ورشاكتنا مستمرة يف كل األوقات، أيًّا كانت الظروف والتحديات. 

نحن معكم، يف بيئة صحية آمنة تضمن معايري السالمة والتباعد اإلجتامعي.

التفاعلية مبا يالئم الظروف االستثنائية  لقد عمل فريق املتحف خالل الفرتة املاضية عىل تطوير برامجه 

تشمل  والتي  الجديدة،  خدماتنا  إىل  التعرف  ميكنكم  الدليل،  هذا  ويف  كورونا.  جائحة  علينا  فرضتها  التي 

تقديم ورشنا وأنشطتنا التفاعلية مبا يدعم سري العملية التعليمية؛ سواء كانت وجاهية يف داخل الصف، 

أم إلكرتونية عن بعد، إىل جانب ما نقدمه من برامج وورشات يف املتحف كاملعتاد يف حال عودة الزيارات 

املدرسية. والرحالت 

معكم يف املدرسة 

وجاهًيا وإلكرتونًيا

ورش العمل التفاعلية 

تستطيعون اآلن حجز ورش العمل املقدمة يف متحف األطفال 

داخل مدرستكم سواء وجاهيًا أو إلكرتونيًا. كل ما عليكم فعله 

يف  العمل  ورش  قامئة  من  بها  ترغبون  التي  الورشة  اختيار  هو 

صفحة رقم “٣”.

العروض العلمية

يقدم لكم املتحف عروًضا علمية مميزة يتفاعل معها طالبكم ويتعرفون من خاللها إىل مفاهيم العلوم وحقائق 

عىل  االطالع  ميكنكم  واملعرفة.  الفضول  عىل  وتشجعهم  بالعلوم  تحببهم  كوميدية  بطريقة  مثرية  علمية 

تفاصيل عروضنا العلمية يف قامئة العروض العلمية يف صفحة رقم “٨”.

األنشطة التفاعلية يف األيام املفتوحة واملناسبات  جديد!

التعلم من خالل اللعب ملتحف األطفال األردن ولكن يف مدرستكم. كجزء من مهمة املتحف  تخيلوا تجربة 

لفريقنا  الرسمي، ميكن  الرسمي وغري  التعليم  الفجوة بني  أجل سد  التعلّم، ومن  النوع من  تعزيز هذا  يف 

املشاركة ودعم فعاليات مدرستكم املوسمية إلضافة نكهة خاصة تعليمية وترفيهية مع العلم أنه تم تصميم 

تفاصيل  عىل  االطالع  ميكنكم  العامة.  والسالمة  االجتامعي  التباعد  اجراءات  ضمن  مناسبة  لتكون  األنشطة 

أنشطتنا التي نقدمها لكم يف قامئة األنشطة التفاعلية يف األيام املفتوحة واملناسبات يف صفحة رقم “١١”.

منصة التعلم التفاعيل  جديد!

يستطيع املعلمون واملعلامت االستفادة مجانًا من الفيديوهات التعليمية التي يتم تصويرها من قبل فريق 

املتحف يف مواضيع مختلفة من العلوم والفنون واألدب، والتي تدعم الحصة الصفية وتساعد عىل فهم املنهاج 

املدريس. ملشاهدة الفيديوهات، يرجى زيارة قناة اليوتوب الخاصة باملتحف

www.youtube.com/user/ChildrensMuseumJO 
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نادي العلوم الخطرية!  جديد!

نسلّط الضوء يف هذا النادي االفرتايض عىل مواضيع وتجارب علمية ال ميكن القيام بها يف املنزل إال مع 

السيدة واي، إحدى شخصيات متحف األطفال األردن املحببة. وترتكز الورش يف هذا النادي عىل منوذج 

STEAM  حيث نجمع بالورشة الواحدة العديد من األنشطة املتنوعة والتي تناسب الفئة العمرية املحددة. 
ويهدف هذا النادي إلثارة فضول الطالب نحو العلوم وتشجيعهم للقيام بتجارب علمية مسلية وربط العلوم 

بحياتهم اليومية.

الرسوم: ٨0 ديناًرا للطالبـ/ـة.

مدة النادي: ١0 ورش، مبعدل ورشة واحدة أسبوعياً مدة كل ورشة ٣0-40 دقيقة.

الفئة العمرية: من الصف األول إىل الصف السادس.

السعة االستيعابية: 20-25 طالب.

يوفر املتحف األدوات التي يستخدمها الطالب خالل الورش يف صناديق منفردة. لالستفسار عن

آلية االستالم والتوصيل، يرجى التواصل مع مسؤولة الحجوزات. 

معكم يف املتحف

الزيارة الذاتية

نستقبلكم من جديد يف بيئة آمنة مع مراعاة قواعد السالمة العامة ورشوط التباعد االجتامعي يف متحفنا.

يلعب الطالب ويستكشفون بشكل فردي أو جامعي يف قاعة املعروضات التي توفر أكرث من ١٨5 معروضة 

لديكم  استفسارات  أي  وإجابة  طالبكم  مع  التفاعل  خالل  من  التعليميون  امليرسون  يساعدكم  تعليمية. 

ولتوجيهكم خالل الزيارة. ولتوسيع نطاق الزيارة، ميكن لطالبكم أيًضا املشاركة يف األنشطة املرتبطة باملنهاج 

التَْنَكرَة وقاعة املعروضات. الفن واملكتبة واستديو  الدرايس، والتي نقدمها يف استديو 

ورش العمل التفاعلية

املناهج  من  مفاهيم  الطالب  خاللها  يتعلم  عمل  ورش  لكم  صممنا  الصفية،  الحصة  داخل  للتعلم  امتداًدا 

تتالءم مع  تعلم  التعليميون، ولكل ورشة مثة أساليب  الورشة ميرسونا  الدراسية بطريقة تطبيقية. ويقدم 

املستهدفني. الطالب  وأعامر  مفاهيم 

لالطالع عىل تفاصيل الورش التي نقدمها يف املتحف، يرجى االطالع عىل قامئة ورش العمل يف صفحة رقم “٣”.
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قامئة ورش العمل التفاعلية

يف املتحف

يف املتحف إلكرتونيًا عن بُعد وجاهيًا يف الصف

وجاهيًا يف الصف

أنا وجراثيمي - البستان والتمهيدي

هل جميع الجراثيم ضارة؟ هل بإمكاننا حامية أنفسنا من الجراثيم؟ مبساعدة 

املحقق بؤبؤ سيتمكن الطالب من التمييز بني الجراثيم الضارة والنافعة 

ويتعلمون بعًضا من طرق انتقالها وطرق الوقاية منها عند مامرسة الطرق 

الصحيحة لغسل األيدي.

أنا وحوايس - البستان إىل الصف األول

بؤبؤ  السيد  يرافق  آخر؟  يشء  أم  برتقال  رائحة  ناعم؟  أم  خشن  ملمس 

الطالب يف رحلة الستكشاف عامل الحواس الخمسة. يقطف الطالب مثار 

الحواس.  أغنية  السحرية ويرقصون عىل  الربتقال 

كم يبلغ طويل - التمهيدي واألول

يستخدم الطالب املكعبات الخشبية لقياس أطوال وارتفاع مواد مختلفة 

أطوالهم  يقيسون  ثم  والطول،  واإلختالف  التشابه  مفاهيم  الستيعاب 

النهاية. يف  أصدقائهم  وأطوال 

مكتشفو الطبيعة - البستان إىل الصف األول

وما  الرسية  الحديقة  استكشاف  يف  الخمسة  حواسهم  الطالب  يوظف 

تخفيه، ويقارنون بعدها أوراق النباتات من حيث األلوان واألحجام واألشكال 

املختلفة.

٩٠ ديناًرا٧٥ ديناًرا٩٠ ديناًرا

متوفرة فقط يف املتحف - ٩٠ ديناًرا

متوفرة فقط يف املتحف - ٩٠ ديناًرا

٩٠ ديناًرا٩٠ ديناًرا
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يف املتحف وجاهيًا يف الصف

يف املتحف وجاهيًا يف الصف

املغناطيسات الرائعة - األول والثاين

ما الرس وراء جذب املغناطيس لبعض املواد وما اليشء الذي يجعل 

املواد مغناطيسية أو غري مغناطيسية؟ من خالل مجموعة من التجربة، 

يكتشف الطالب مفاهيم متعلقة باملغناطيس. 

هرهور يذهب إىل القمر - التمهيدي إىل الثالث

القط هرهور وكيف وصل إىل  الفلكية قصة  القبة  يشاهد الطالب داخل 

القمر، ومن ثم يصنعون صاروًخا خاًصا بهم.

ألعاب وقيم - األول إىل الرابع

كالتعاون  تربوية،  قياًم  وتعزز  تشجع  حركية  ألعابًا  مًعا  الطالب  يلعب 

والقبول واحرتام التنوع، ويتعلمون كيفية توظيفها يف حياتهم اليومية.

٣ دنانري للطالب

٩٠ ديناًرا٩٠ ديناًرا

٣ دنانري للطالب

يف املتحف إلكرتونيًا عن بُعد وجاهيًا يف الصف

متوفرة فقط إلكرتونًيا عن بُعد - ١٠٠ دينار

صناعة الدمى املتوازنة - األول إىل الثالث  جديد!

يصمم ويصنع الطالب دمى تتوازن يف أي مكان باستخدام مواد متنوعة من 

الخشب والكرتون، وينمون مهارات التفكري اإلبداعي وحل املشاكل لديهم.

٩٠ ديناًرا٧٥ ديناًرا٩٠ ديناًرا
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يف املتحف

يف املتحف

إلكرتونيًا عن بُعد

إلكرتونيًا عن بُعد

وجاهيًا يف الصف

وجاهيًا يف الصف

جاك والفاصولياء - الثاين والثالث

يستمع الطالب إىل قصة »جاك والفاصولياء« ويتعلمون من خالل ترشيح 

النبتة عن أجزائها ووظائفها، وكيف تصنع الغذاء، وعن احتياجاتها لتنمو.

متوفرة فقط إلكرتونًيا عن بُعد - ١٠٠ دينار

صناعة اآلالت الحركية - األول إىل الثالث   جديد!

الكرتون،  من  مصنوعة  أَْذُرع  من  الخاصة  آالتهم  الطالب  ويصنع  يصمم 

ويتعلمون عن القوى والحركة والروافع، وينمون مهارات التفكري اإلبداعي 

املشاكل. وحل 

٩٠ ديناًرا٧٥ ديناًرا٩٠ ديناًرا

٩٠ ديناًرا٧٥ ديناًرا٩٠ ديناًرا

حكاية مملكة - الثاين والثالث  جديد!

يقابل الطالب الشيخ خالد القادم من املايض، لريوي لهم حكاية اململكة 

األردنية الهاشمية والثورة العربية الكربى، ليعزز مشاعر االنتامء للوطن 

ويعرفهم أيًضا عىل رموز العلم.

متوفرة فقط إلكرتونًيا عن بُعد - ٧٥ ديناًرا

صناعة الساليم - الثاين إىل الخامس  جديد!

يتعلم  العلمية  التجارب  من  مجموعة  خالل  من  غاز؟  أم  صلب  أم  سائل 

كام  ألخرى،  حالة  من  تتحول  وكيف  الثالثة  املادة  حاالت  عن  الطالب 

والسائلة.  الصلبة  الحالة  بني  تجمع  رابعة  حالة  عىل  يتعرفون 
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يف املتحف وجاهيًا يف الصف

اآلالت الراقصة - الثالث إىل السادس

يتعلّم الطالب عن الدارات الكهربائية أثناء تصميم وصناعة آالتهم الراقصة 

باستخدام البطاريات واملحركات وأقالم التلوين. 

الكهرباء الساكنة  - الرابع

كام  املتحركة،  عن  تختلف  وكيف  الساكنة  الكهرباء  عن  الطالب  يتعلم 

توليدها من خالل  أثرها عىل األشياء من حولنا، ويحاولون  يتعرفون عىل 

التجارب. من  مجموعة 

١2٠ ديناًرا١2٠ ديناًرا

يف املتحف إلكرتونيًا عن بُعد وجاهيًا يف الصف

حاالت املادة - الرابع والخامس

وكيف  والصلبة،  والسائلة  الثالث:الغازية  املادة  حاالت  عن  الطالب  يتعلم 

أكسيد  ثاين  باستخدام  فواًرا  رشابًا  ويصنعون  أخرى،  إىل  حالة  من  تتحول 

الكربون.

١2٠ ديناًرا١٠٠ دينار١2٠ ديناًرا

الدارات الكهربائية املُذهلة - الثالث والرابع   جديد!

يتعلم الطالب عن موصلية املواد للكهرباء ويكتشفون أساسيات الكهرباء 

والدوائر الكهربائية من خالل تصنيف املواد إىل موصلة وعازلة، وتركيب 

دوائر كهربائية مصنوعة من معجونة موصلة، ومصابيح، وبطاريات.

متوفرة فقط إلكرتونًيا عن بُعد - ١٠٠ دينار

يف املتحف وجاهيًا يف الصف

١2٠ ديناًرا١2٠ ديناًرا
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سباق سيارات الطاقة الشمسية - الخامس والسادس جديد!

ومدى  املتجددة  وغري  املتجددة  مصادرالطاقة  عىل  الطالب  يتعرف 

تأثريها عىل بيئتنا. ويولدون طاقة كهربائية باستخدام الخاليا الشمسية 

صغرية. سيارة  لتشغيل 

طاقة من الرياح  - الخامس والسادس 

ومدى  املتجددة  وغري  املتجددة  الطاقة  مصادر  عىل  الطالب  يتعرف 

الرياح  توربينات  باستخدام  كهربائية  طاقة  ويولدون  بيئتنا.  عىل  تأثريها 

صغري. مصباح  لتشغيل 

متوفرة فقط يف املتحف - ١2٠ ديناًرا

طاقة من الشمس - الخامس والسادس  جديد!

ومدى  املتجددة  وغري  املتجددة  الطاقة  مصادر  عىل  الطالب  يتعرف 

تأثريها عىل بيئتنا. ويولدون طاقة كهربائية باستخدام الخاليا الشمسية 

صغرية. سيارة  لتشغل 

* السعة االستيعابية للورشة 20 طالبًا.

* ترتاوح مدة الورش بني 45 – 60 دقيقة.

قيمة  ملعرفة  الحجوزات  مسؤول  مع  التواصل  يرجى  فأكرث،  ورش   ٣ بحجز  الرغبة  حال  يف   *

الرسوم. عىل  الخصم 

* يف الورشات اإللكرتونية، يوفر املتحف األدوات التي يستخدمها الطالب خالل الورشة

مسؤول  مع  التواصل  يرجى  واالستالم،  التوصيل  آلية  عن  لالستفسار  منفردة.  صناديق  يف   

الحجوزات.

متوفرة فقط إلكرتونًيا عن بُعد - ١٠٠ دينار

متوفرة فقط يف املتحف - ١2٠ ديناًرا
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١2٠ ديناًرا

قامئة العروض العلمية

يف املتحف إلكرتونًيا عن بُعد وجاهًيا يف الصف

عالًيا يف الهواء - األول إىل السادس

اللعب  باألحرى  أو  التنفس،  هي  غريبة  جديدة  هواية  محمد  ميتلك 

جميع  مستخدًما  مليس  النابغة  صديقته  يتحدى  أن  ويحاول  بالهواء! 

الهواء  الهواء، وضغط  الهواء، وجزيئات  التي يعرفها حول  املعلومات 

لصالحه. ومع ذلك، فإن مليس رسيعة التعلم وستتفوق يف التحديات.

يتناول العرض موضوع ضغط الهواء ومبدأ برنويل.

غاز، سائل، صلب! - األول إىل السادس

فتنشغل  الشاي،  من  كوب  لتناول  منزلها  يف  عائشة  واي  السيد  يزور 

عائشة باستقباله ويغيب عن بالها أنها تركت إبريق الشاي عىل السخان، 

وعندما تعود إليه تتفاجأ بأن إبريق الشاي قد فرغ من املاء!

لها  للامء، ويوّضح  الفضويل عام حدث  العامل  السيد واي  تسأل عائشة 

يتناول  ألخرى.  حالة  من  تتغري  أنها  وكيف  املادة  حاالت  ممتع  بأسلوب 

وتغرياتها. املادة  حاالت  موضوع  العرض 

رحلة يف الفضاء - األول إىل السادس

عن  الكثري  رشوق  تعلم  مقّربتان.  صديقتان  واي  والسيدة  رشوق 

جسم اإلنسان لكنها تجهل ما دون ذلك. ترغب بالذهاب يف رحلة إىل 

الفضاء الخارجي وتعتقد أن بإمكانها الذهاب هناك مبجرد قفزة. ترشح 

الجاذبية األرضية  الفضولية السيدة واي مفهوم  العاملة  لها صديقتها 

وكيف أن مغادرة كوكب األرض للفضاء ال تتحقق إاّل عىل منت صاروخ.

عىل  املؤثرة  والقوى  األرضية  الجاذبية  مفهوم  العرض  يتناول 

املركبات الفضائية.

١2٠ ديناًرا

١2٠ ديناًرا

١2٠ديناًرا

١2٠ ديناًرا

١2٠ ديناًرا
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١2٠ ديناًرا

يف املتحف إلكرتونًيا عن بُعد وجاهًيا يف الصف

شارع 2٠6 عظمة - األول إىل السادس

الرياضية  األلعاب  تُحب  بالنشاط،  مفعمة  ريايض  نادي  مدّربة  رشوق 

الهيكل   – صديقها  جانب  إىل  تُحاول  باإلنسان.  يتعلّق  ما  كلَّ  وتعرف 

العضيل  بالجهاز  الجديد  متدّربها  هاّمم  تعريف  سعيد،   – العظمي 

الهيكيل لتُساعده عىل بناء عضالٍت أكرب وأن يُصبح رياضيًا مثلها متاًما!

يتناول العرض وظائف بعض أجهزة جسم اإلنسان وأهميتها. 

جاهز، استعد، تفاعل - األول إىل السادس

لطاملا أراد معروف مساعد السيد واي بأن يصبح ساحراً، ودامئاً يُحاول 

إقناعه بأنّه يستطيع أداء خدع سحرية، لكن السيّد واي يبهره بتفاعالت 

كيميائية أشبه بالسحر ترتكه يف حرية من أمره.

يتناول العرض موضوع التفاعالت الكيميائية والفيزيائية والفرق بينهام 

مع ربطهام بالحياة اليومية. 

كان يا ما كان لقمة - األول إىل السادس

األلعاب  تُحب  بالنشاط،  مفعمة  ريايض  نادي  مدّربة  رشوق 

تناول  دون  اليوم  منزلها  غادرت  مًعا!  آٍن  يف  والطعام  الرياضية 

اسمها  بالجنب  برجر  بشطرية  تعرّثت  حظّها،  ولُِحسِن  اإلفطار 

بدوره قّصة  لها  تأكله رشوق، ويرشح  بأن  يرغب هاّمم  هاّمم. ال 

حياته عرب الجهاز الهضمي يف اإلنسان!

يتناول العرض رحلة الطعام داخل الجهاز الهضمي لإلنسان.

١2٠ ديناًرا

١2٠ ديناًرا

١2٠ ديناًرا

١٠٠ دينار

١٠٠ دينار

١2٠ ديناًرا

١2٠ ديناًرا
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١2٠ ديناًرا١٠٠ دينار

يف املتحف إلكرتونًيا عن بُعد وجاهًيا يف الصف

عرض سباق ثاين أكسيد الكربون - األول إىل السادس

الوقود من النباتات، والغاز من روث الحيوانات، والكهرباء من 

الشمس. 

تطويرها  يتم  التي  املذهلة  التقنيات  بعض  سوى  ليست  هذه 

املستقبل. يف  للبيئة  وصديقة  نظافة  أكرث  طاقة  لخلق 

من خالل التجارب املثرية والتفاعلية واملتفجرة مع السيدة واي 

ومليس يتعرف الطالب عىل مصادر معظم طاقة الكوكب وملاذا 

نحتاج إىل تغيريها.

يتناول العرض موضوع مصادر الطاقة املتجددة وغري املتجددة 

وكمية غاز ثاين أكسيد الكربون التي تنتج منها. 

* السعة االستيعابية للعرض 20 طالبًا.

* ترتاوح مدة العروض بني 25 – ٣0 دقيقة.

* يف حال الرغبة بحجز ٣ عروض فأكرث، يرجى التواصل مع مسؤول الحجوزات ملعرفة قيمة 

الخصم عىل الرسوم.
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قامئة األنشطة التفاعلية يف األيام املفتوحة واملناسبات

علوم عىل الطاولة

تجارب علمية ممتعة تطرح بأسلوب تفاعيل. 

 الرسوم:

١٨0 ديناًرا/ اليوم.

 مدة النشاط:

١0-20 دقيقة، تكرر طوال اليوم.

 السعة االستيعابية:

5-20 طالبًا يف املرة الواحدة. 

االحتفال مبئوية اململكة 

احجزوا مسرية الكرنفال بشخصياتها التي ترمز إىل 

رموز أردنية أصيلة. 

حرصيًا يف شهر نيسان 

 الرسوم:

١٨0 ديناًرا/ اليوم.

ألعاب حركة ونشاط

ألعاب حركية وذهنية تنشط الطالب يف بيئة من 

املرح واللعب مثل الرباشوت، وألعاب الطاولة، 

وألعاب التييل ماتش، وألعاب من أجل حقوق اإلنسان. 

 الرسوم:

١60 ديناًرا/ اليوم.

 مدة النشاط:

20 دقيقة، تكرر طوال اليوم.

 السعة االستيعابية:

20 طالبًا يف املرة الواحدة.

لقاء العامل

يقابل طالبكم العديد من الشخصيات التي مُتثل 

املهن املختلفة وتكون لديهم الفرصة للتعرف أكرث 

عىل هذه املهن واألدوات الخاصة بها.

حرصيًا مبناسبة يوم العامل

 الرسوم:

١٨0 ديناًرا/ اليوم.

 مدة النشاط:

20 دقيقة، تكرر طوال اليوم.

 السعة االستيعابية:

20 طالبًا يف املرة الواحدة.

دراجة متحف األطفال 

تتنّقل الدراجة الهوائية يف أرجاء املدرسة وتقّدم 

عروًضا قصرية مليئة باأللعاب والخدع العلمية.

 الرسوم:

١60 ديناًرا/ اليوم.

 مدة النشاط:

١0-20 دقيقة، تكرر طوال اليوم.

 السعة االستيعابية:

5 طالب يف املرة الواحدة. 

الحكوايت 

يستمع طالبكم لقصص مختلفة يرويها الحكوايت 

لتساعد عىل تقوية مهارة االستامع وتشجع الكتابة 

اإلبداعية والتفكري اإلبداعي وحل املشكالت.

 الرسوم:

١٨0 ديناًرا/ اليوم.

 مدة النشاط:

20 دقيقة، تكرر طوال اليوم.

 السعة االستيعابية:

20 طالبًا يف املرة الواحدة.

لقاء العلامء املسلمني

لقاء شيق ومثري يعود بالطالب إىل الزمن البعيد 

ليتعرفوا عىل العلامء املسلمني وإنجازاتهم يف 

مختلف العلوم.

حرصيًا خالل شهر رمضان

 الرسوم:

١٨0 ديناًرا/ اليوم.

 مدة النشاط:

20 دقيقة، تكرر طوال اليوم.

 السعة االستيعابية:

20 طالبًا للمرة الواحدة.
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للحجز واالستفسار:
 تواصل معنا على هاتف ٥٤١١٤٧٩ ٠٦ فرعي ٢٠٩١

schoolbookings@cmj.jo بريد إلكتروني

نتمنى لكم أياًما دراسية آمنة وممتعة!


