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مرحباً..  عادت المدراس وعادت الزيارات الممتعة إلى متحف األطفال من جديد!

أعزاؤنا المعلمون، نود أن تعتبروا متحف األطفال األردن مصدرًا للتعلم الممتع الذي يدعم الحصة الصفية، 
حيث يمكنكم االستفادة مما نقدمه من خالل: زياراتٍ ذاتية، وورش عملٍ مبتكرة، وفعالياتٍ متعددة.

منا لكم هذا العام مجموعة من الموارد التي تضم معلومات مفيدة، لتكون  لنساعدكم بالتخطيط لزيارتكم؛ صمَّ
الة وممتعة للجميع. الزيارة فعّ

يلعب الطالب ويستكشفون بشكل فردي أو جماعي في قاعة المعروضات التي توفر 
ا تفاعليًا تعليميًا (معروضة) في مواضيع المنهاج الدراسي  أكثر من ١٨٥ مجسمً

وتنمية المهارات.

لتكون زيارتكم ال تنسى، يساعدكم الميسرون التعليميون من خالل التفاعل مع 
طالبكم وإجابة أية استفسارات لديكم، وتوجيهكم خالل الزيارة.

ا المشاركة في األنشطة المرتبطة بالمنهاج  ولتوسيع نطاق الزيارة، يمكنكم أيضً
الدراسي، والتي نقدمها في استديو الفن والمكتبة ومختبر االختراع وقاعة 

المعروضات؛ كعروض السيد واي. 

المكتبةاستديو الفن قاعة المعروضات

يعبِّر الطالب عن 
أفكارهم ومشاعرهم 
بطرق فنية متنوعة.

مدة النشاط:
٢٠ دقيقة

يستمع الطالب إلى قصص 
ا بطريقة  أو يشاهدون أفالمً

غامرة.

مدة النشاط:
١٥ - ٢٠ دقيقة

نرفق لكم خريطة قاعة 
المعروضات مع األعمار 

المناسبة لكل معروضة.

ننصح بـ ١٠ دقائق 
كحد أدنى لكل 

معروضة 

يتعلم الطالب مفاهيم 
علمية من خالل التجربة 

والخطأ، من خالل صناعة 
قطع يدوية بمواد مختلفة.

مدة النشاط:
٢٠ دقيقة

مختبر االختراع

الزيارة الذاتية

للمعلِّمين..

اقرأ عن أنشطة الفصل الدراسي األول في التقويم الفصلي.
يمكنك طلب التقويم الفصلي من مسؤول الحجوزات عبر اإليميل أو من

مكتب االستقبال.
يمكنك الدخول إلى المتحف مجانًا لتخطيط زيارتك. (اسأل مسؤول الحجوزات).

تحتاج كل معروضة ما ال يقل عن عشر دقائق من التفاعل، شجعوا طالبكم على 
السؤال والمراقبة واللعب بما يثير اهتمامهم، ومن دون استعجالهم.

أنتم المرجع األول لطالبكم ومصدر اإللهام لهم، لذا من المهم أن تتفاعلوا معهم 
بقدر ما ترغبون أن تكون زياتهم ممتعة ومفيدة. 

ط لزيارتك خطّ

تتطلب جميع الزيارات الحجز المسبق.
مدة الجولة في المتحف ساعة ونصف.

نستقبل الطالب من البستان وحتى الصف السادس.
تتزامن زيارتكم مع عدة مدارس أخرى. 

تأكدوا أن ال يقل عدد المرافقين عن مرافق واحد لكل عشرة طالب.
المتحف  في  معينة  لمناطق  ترفيهية  تعليمية/  زيارة  تخطيط  بإمكانكم 

لربطها مع الوحدة الدراسية في المنهاج. 
مثال: موضوع البيئة للصف السادس يمكن ربطه بمنطقة التنوع الحيوي 

ومنطقة أنا التغيير.

مواعيد الزيارة

األحد واإلثنين واألربعاء والخميس

ا (مدة الجولة ساعة ونصف) ٩:٠٠  صباحً
ا (مدة الجولة ساعة ونصف) ١١:٠٠ صباحً

السبت

ا ١٠:٠٠ صباحً

تذاكر الدخول:
ديناران للطالب (للمدارس غير األعضاء)، شاملة للمرافقين.



المطعم
االختراعمختبر

المكتبة
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التجمع

والترحيب

المدخل

خارطة المتحف

ملعب الخيال
جميع الصفوف

يبني الطالب عوالم خيالية من 
حيواناتٍ وسفن ومتاهات باستخدام 

قطع البناء الكبيرة.
مخرجات التعلم: مهارات التفكير 

اإلبداعي، ومهارات القرن الواحد 
والعشرين.

مخطط المدينة -
وسط المدينة

الصفوف: البستان والتمهيدي واألول 
والثاني والثالث

يتعلم الطالب عن الغذاء الصحي وصيانة 
السيارة وإدارة النقود وعمل الشرطة، 

ويمكنهم تقمص شخصيات مختلفة.
مخرجات التعلم: مهارات حياتية 

والخيال ولعب األدوار وحل المشكالت.

التكنولوجيا
الصفوف: الثاني

يتعلم الطالب عن طرق عمل 
الهاتف النقال ووسائل التواصل 

الحديثة ووسائل اإلعالم.
مخرجات التعلم: التواصل من 
خالل التكنولوجيا ولعب األدوار.

البناء 
جميع الصفوف

يعيش الطالب تجربةً تحاكي مواقع 
البناء الحقيقية.

مخرجات التعلم: مهارات حياتية، 
ولعب األدوار.

النجوم والفضاء
الصفوف: الثالث والرابع

يتعلم الطالب عن المجموعات 
ه القمر والفصول  النجمية وأوجُ

وتعاقب الليل والنهار.
مخرجات التعلم: العلوم 

(الفضاء)، ومهارات المالحظة.

الضوء والعدسات 
وقوس قزح

الصفوف: الثاني والرابع والسادس
يتعلم الطالب عن الظالل والمرايا 

والعدسات المختلفة والمشكال 
ومنظار األفق واأللياف البصرية.

مخرجات التعلم: العلوم 
(الفيزياء)، ومهارات المالحظة.

الرياضيات
الصفوف: األول

يتعرف الطالب على نظرية 
فيثاغورس واألحجام ويتحدون 

بعضهم بحل بعض األحاجي.
مخرجات التعلم: الرياضيات، 

والتساؤل، وحل المشكالت.

الجو والطيران
الصفوف: البستان والتمهيدي 

واألول والثاني والثالث
يقلع الطالب على متن الطائرة، 

ويعيشون تجربة الطيران من 
خالل لعب أدوار مختلفة، 

ويتعملون عن مبادىء 
الطيران.

مخرجات التعلم: مهارات 
حياتية، ولعب األدوار.

الكهرباء والمغناطيس
الصفوف: األول والرابع

يتعلم الطالب عن المولّد والمحرك  
والموصلية والمغناطيس. 

مخرجات التعلم: علوم (الفيزياء)، 
ومهارات المالحظة.

أنا التغيير 
الصفوف: األول إلى السادس

يتعرف الطالب على موارد األردن من 
المياه والطاقة ودورهم في االهتمام 

بترشيد استهالكهما.
مخرجات التعلم: علوم (البيئة)، 

ومهارات حل المشكالت.

العصور القديمة
جميع الصفوف

يتعلم الطالب عن الصخور 
وأنواعها واألحافير، ويبحثون عن 

القطع األثرية في الحفرية.
مخرجات التعلم: علوم 

(الجيولوجيا)، ومهارات معرفية، 
ولعب األدوار.

المطعم
االختراعمختبر

المكتبة

الفناستديو
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نقطة
التجمع

والترحيب

المدخل

كان يا مكان
الصفوف: البستان والتمهيدي واألول
منطقة مغلقة تنمي مهارات الطالب 

في مراحل الطفولة المبكرة.
مخرجات التعلم: تنمية المهارات 

الحركية و البصرية والمعرفية.

عبّر عن نفسك
جميع الصفوف

يلعب الطالب في مسرح 
الدمى، ومسرح خيال الظل، 

ويعزفون على طاوالت 
الموسيقى.

مخرجات التعلم: التفكير 
اإلبداعي، والموسيقى، ولعب 

األدوار.

اآلالت
الصفوف: األول والثالث

يتعرف الطالب على عددٍ من 
ال�الت البسيطة، وعلى نماذج 

مختلفة من البندول.
مخرجات التعلم: العلوم 

(الفيزياء)، ومهارات المالحظة.

اللياقة البدنية
جميع الصفوف

يتعلم الطالب عن الهيكل 
ا في  العظمي، ويتسابقون معً

تحديات جسدية متعددة.
مخرجات التعلم: علوم 

(األحياء)، ومهارات حياتية.

جسم اإلنسان
الصفوف: األول، الخامس، 

السادس
الحواس الخمس والجهاز الهضمي 

والصفات الوراثية ومفهوم شجرة 
العائلة. 

مخرجات التعلم: العلوم (األحياء) 
و مهارات حياتية (لعب األدوار).

التنوع الحيوي
في األردن

الصفوف: األول إلى السادس
يتعلم الطالب عن طبيعة األردن، 

وحيواناتها ونباتاتها وصخورها وبعض 
الظواهر الطبيعية كالزالزل.

مخرجات التعلم: العلوم (البيئة، 
الجيولوجيا)، والمواطنة.

المنطقة الخارجية
جميع الصفوف

يمكن للطالب االستمتاع بجولةٍ بين 
معالم سياحية مختلفة، واللعب 

باأللعاب المائية، وأنانيب الصوت، 
وغيرها.

مخرجات التعلم: علوم (الفيزياء)، 
ومهارات معرفية، ولعب حر.



منا لكم ورش عمل يتعلم خاللها الطالب مفاهيم من المناهج الدراسية  امتداداً للتعلم داخل الحصة الصفية، صمَّ
م تتالءم مع مفاهيم وأعمار  بطريقة تطبيقية. يقود الورشة ميسرون تعليميون، ولكل ورشة عمل ثمة أساليب تعلُّ

الطالب المستهدفين من الورشة.

ورش العمل

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

أنا وجراثيمي

للصفين: البستان والتمهيدي

يساعد الطالب المحقق بؤبؤ باكتشاف عالم الجراثيم 
النافعة والضارة، وكيف تنتقل وطرق الوقاية منها، 
ويرقصون على أنغام أغنيته الخاصة بغسل اليدين.

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

للصفوف: التمهيدي واألول

يستخدم الطالب المكعبات الخشبية لقياس أطوال 
وارتفاع مواد مختلفة الستيعاب مفاهيم التشابه 

واالختالف والطول، ثم يقيسون أطوالهم وأطوال 
أصدقائهم في النهاية.

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

أنا وحواسي

للصفوف: البستان إلى الصف األول
يساعد الطالب المحقق بؤبؤ باكتشاف عالم الحواس 

حيث يجمعون ثمار البرتقال السحرية، ويرقصون على 
أنغام موسيقى الحواس، ويصنعون دوالب الحواس 

الخمس.

كم يبلغ طولي

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

مكتشفو الطبيعة

للصفوف: البستان إلى الصف األول

يوظف الطالب حواسهم الخمسة في استكشاف 
الحديقة السرية وما تخفيه، ويقارنون بعدها أوراق 

النباتات من حيث األلوان واألحجام واألشكال المختلفة.

منا لكم ورش عمل يتعلم خاللها الطالب مفاهيم من المناهج الدراسية  وامتداداً للتعلم داخل الحصة الصفية، صمَّ
م تتالءم مع مفاهيم وأعمار  بطريقة تطبيقية. يقود الورشة ميسرون تعليميون، ولكل ورشة عمل ثمة أساليب تعلُّ

الطالب المستهدفين من الورشة.

ط لورشة العمل: خطّ
مدة الورشة ساعة واحدة للصفوف:

األول - السادس.
مدة الورشة ٤٥ دقيقة للبستان والتمهيدي.

ا في الورشة (بحد أقصى ٣٠ طالبًا). ا واحدً نستقبل صفً
يمكن تقديم بعض الورش باللغة اإلنجليزية.

ال تشمل الورشات جوالت ذاتية داخل متحف األطفال.

مواعيد ورش العمل:
األحد واإلثنين واألربعاء والخميس

ا الورشة األولى:  ٩:٠٠ – ١٠:٠٠    صباحً
ا الورشة الثانية:  ١٠:٣٠ – ١١:٣٠ صباحً
ا هرً الورشة الثالثة:  ١٢:٠٠ – ١:٠٠    ظُ

ورش العمل

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

أنا وجراثيمي

للصفين: البستان والتمهيدي

يساعد الطالب المحقق بؤبؤ باكتشاف عالم الجراثيم 
النافعة والضارة، وكيف تنتقل وطرق الوقاية منها، 
ويرقصون على أنغام أغنيته الخاصة بغسل اليدين.

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

للصفوف: التمهيدي واألول

يستخدم الطالب المكعبات الخشبية لقياس أطوال 
وارتفاع مواد مختلفة الستيعاب مفاهيم التشابه 

واالختالف والطول، ثم يقيسون أطوالهم وأطوال 
أصدقائهم في النهاية.

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

أنا وحواسي

للصفوف: البستان إلى الصف األول
يساعد الطالب المحقق بؤبؤ باكتشاف عالم الحواس 

حيث يجمعون ثمار البرتقال السحرية، ويرقصون على 
أنغام موسيقى الحواس، ويصنعون دوالب الحواس 

الخمس.

كم يبلغ طولي

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

مكتشفو الطبيعة

للصفوف: البستان إلى الصف األول

يوظف الطالب حواسهم الخمسة في استكشاف 
الحديقة السرية وما تخفيه، ويقارنون بعدها أوراق 

النباتات من حيث األلوان واألحجام واألشكال المختلفة.

الرسوم:٣  دنانير للطفل، بحد أدنى ٢٠ طفل في الحجز الواحد.

هرهور يذهب إلى القمر

للصفوف: التمهيدي إلى الثالث

يشاهد الطالب داخل القبة الفلكية قصة القط هرهور 
وكيف وصل إلى القمر، ويتعلمون عن أوجه القمر، 

ا خاصا بهم. ومن ثم يصنعون صاروخً

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

للصفين: الثاني والثالث

يتقمص الطالب أدوارًا في القصة التي تروي أحداث 
الثورة العربية الكبرى، ويتعلمون تاريخ نشأة المملكة 

ونظام الحكم الملكي، ويعززون مشاعر االنتماء 
للوطن.

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

المغناطيسات الرائعة

للصفين: األول والثاني

يستكشف الطالب المغناطيس وكيف يعمل، 
ويكشفون الطرق التي يتفاعل بها مع المواد المختلفة 

ويقارنون بين قوتها ويصنفون األشياء المغناطيسية 
وغير المغناطيسية.

تاريخنا

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

ألعاب وقيم

للصفوف: األول إلى الرابع

ا تربوية،  ا ألعابًا تشجع وتعزز قيمً يلعب الطالب معً
كالتعاون والقبول واحترام التنوع، ويتعلمون كيفية 

توظيفها في حياتهم اليومية.

متوفر باللغة 
اإلنجليزية



الرسوم لورشة واحدة: ١٢٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ١٠٥ دنانير

اآلالت الراقصة

للصفوف: الثالث إلى السادس
يصمم ويصنع الطالب �التهم الراقصة باستخدام 

البطاريات والمحركات وأقالم التلوين، ويتعلمون عن 
الدارات الكهربائية والحركة والتفكير اإلبداعي.

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

أردننا

للصفين: الثاني والثالث
يحدد الطالب موقع األردن على مجسم الكرة األرضية، 

ويتعرفون على أصل تسمية المملكة األردنية 
الهاشمية ورموز العلم، ويتبارون لبناء أطول سارية 

من قطع الليغو.

الرسوم لورشة واحدة: ١٢٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ١٠٥ دنانير

للصف: الرابع
يتعلّم الطالب عن الكهرباء الساكنة وكيف تختلف

عن المتحركة، ويحاولون توليدها من خالل مجموعة 
فون على أثرها على األشياء من  من التجارب، كما يتعرّ

حولنا.

الكهرباء الساكنة
متوفر باللغة 

اإلنجليزية

الرسوم لورشة واحدة: ٩٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ٨٠ دينارًا

للصفوف: الثاني والثالث
ة "جاك والفاصولياء"،  يستمع الطالب إلى قصّ
ويتعلمون من خالل تشريح النبتة عن أجزائها 

ووظائفها، وكيف تصنع الغذاء، وعن احتياجاتها 
لتنمو.

جاك والفاصولياء
متوفر باللغة 

اإلنجليزية

الرسوم لورشة واحدة: ١٢٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ١٠٥ دنانير

للصف: السادس

ف الطالب على ما يحدث للطعام داخل الجهاز  يتعرّ
الهضمي أثناء مشاهدتهم للعرض العلمي الكوميدي 

الذي تحاول فيه شروق أكل شطيرة البرغر همام.

كان يا مكان لقمة

الرسوم لورشة واحدة: ١٢٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ١٠٥ دنانير

للصفين: الخامس والسادس
ف الطالب على مصادر الطاقة المتجددة وغير  يتعرّ

المتجددة، ومدى تأثيرهما على بيئتنا. ويولدون طاقةً 
كهربائية باستخدام توربينات الرياح لتشغيل مصباحٍ 

صغير.

طاقة من الرياح

الرسوم لورشة واحدة: ١٢٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ١٠٥ دنانير

حاالت المادة

للصفين: الرابع والخامس
يتعلم الطالب عن حاالت المادة الثالث: الغازية 

والسائلة والصلبة، وكيف تتحول من حالة إلى أخرى، 
ويصنعون شرابًا فوارًا باستخدام ثاني أكسيد الكربون 

الصلب.

الرسوم لورشة واحدة: ١٢٠ دينارًا
في حال حجز ٣ ورش فأكثر يصبح سعر الورشة: ١٠٥ دنانير

طاقة من الشمس

للصفين: الخامس والسادس
ف الطالب على مصادر الطاقة المتجددة وغير  يتعرّ

المتجددة ومدى تأثيرهما على بيئتنا. ويولدون طاقةً 
كهربائية باستخدام الخاليا الشمسية لتشغيل سيارةٍ 

صغيرة.



كيف تحجز لزيارتك؟ 

اتصل بنا على هاتف رقم ٥٤١١٤٧٩ ٠٦  فرعي ٢٠٩١ للتواصل مع 
مسؤول الحجوزات، ويسعدنا اإلجابة عن أية استفسارات إضافية.

الحجز المسبق مع 
مسؤول الحجوزات
للورش والزيارات

وصول الحافالت إلى المواقف 
ثم التوجه إلى الباب الرئيسي

إجراءات الدخول لدى 
مكتب االستقبال

الزيارة الذاتية:
الترحيب بالمجموعة المدرسية 

مع الميسر التعليمي

اللعب والتعلّم 
داخل المتحف

مخطط
الزيارة الذاتية

مخطط الزيارة 
لورش العمل

مخطط
الزيارة الذاتية

٥ دقائق

٤٥ - ٦٠ دقيقة

مخطط الزيارة

ورش العمل:
المشاركة في  

الورشة

٩٠ دقيقة

١٠ دقائق

تعبئة التقييم
المغادرة

أسئلة متكررة

منطقة  أو  الفن،  استديو  أو  المكتبة،  إلى  زيارةً  أحجز  أن  الممكن  من  هل 
معينة فقط؟

نعم يمكن الترتيب لشملها في زيارتكم عند الحجز، مع العلم أننا ال نقوم بإغالق هذه 
المنطقة لكامل فترة الزيارة.

هل تشمل حجوزات ورش العمل جولةً داخل قاعة المعروضات؟
ال. ولكن يمكن إضافة عشر دقائق بعد الورشة لزيارة منطقة  مرتبطة بموضوع الورشة.

هل من الممكن أن أحجز ورشة عمل لصفٍ خارج الفئة العمرية المحددة؟
نعم، في حال تماشى موضوع الورشة مع المنهاج المدرسي.

هل يوجد مكان لتناول الطعام في المتحف؟
الترتيب  يمكنكم  للطالب،  ا  مدفوعة مسبقً وجبات  تقديم  يمكنه  لدينا مطعم  يوجد  نعم، 

لذلك مع مسؤول الحجوزات عند تنسيق حجزكم.

كيف أربط الزيارة الذاتية بالمنهاج المدرسي؟
المدرسي  المنهاج  ربط  على  تساعدكم  معلومات  الفصلي  والتقويم  الخارطة  من  كل  توفر 

بالمعروضات والنشاطات المقدمة.

هل من الممكن أن يتم حجز المتحف لمدرسة واحدة فقط؟
نعم يمكن ذلك حسب سياسات الحجوزات والسعة االستيعابية للمتحف.


