
لكألا تاقوأ
ءاشعلا, ءاسملا ةجمل,ءاذغلا,ةجمللا ,روطفلا
يحصو ةنزاوتم نوكت نأ دب ال لكألا تابجو
ايوس لكالا يهطن وا خبطن

 تاذلا ةيانعلا زيزعت

ظافتحالا
ةسارد كانه ناكول  امك نيتورلاب
 ءانثأ اهسفن سبالملا  ءادترا مدع 
راهنلا يف امك ليللا

  لامعالا يف ةكراشملا

ةيلزنملا

- هتفرغ بيترت لفطلا ىلع بجي
 لثم هنسل ةبسانملا لامعالا ضعب يف ةكراشملا 
  سبالملا يط,  ماعطلا ةلواط دادعا, رابغلا فيضنت
خلا...

 لمعلا تيقوت

 تيبلا يف

 حيرم, ءيضم ناكم  ةمئالم ةئيب قلخ 
 ةمزاللا داوم رفوت,ءاهلالا رداصم نع ديعب,
material escolar ةساردلل

 لكب يسردملا تيقوتلا ةعباتم ـ
 نكمي يتلا ةحارتسالا تارتف
بعللا لفطلل

video llamada تيبلا يف 
 قيرط نع هل قيدصب لاصتالا,
ويديف ةملاكموا فتاهلا

ACTIVIDAD FÍSICA
Hay muchas propuestas: bailar, 

Apps, hacerse un 

circuito en casa, 

una tabla de 

ejercicios,….

غارفلا تقو

اعم هب مايقلا و هب مايقلا بجي ام
مسرلا و فرحلا
ةءارقلاو ىقيسملل عامتسلا
تاشاش/نويزغلت
تاشاشلل ضرعتلا تقو ديدحت
بعلل وا ةيؤرل مهعم قفتا
ةرسلل ةحول باعلآ

//:https ةراشالا ةغلب ويديف عطاقم
youtu.be/4-nr5ElCQAQ

 مايا ميضنت

 يف ةساردلا

تيبلا

 طيطختل هيجوتلا

ةسردم نودب   مايا

 يسارد لمع لودج ء اشنا يف لفطلا ةكراشم ـ
يعوبسا

 لمعلل ةريبك ةيمها ءاطعا, ةنورملاب يلحت ـ
اهميضنت دارملا ةطشنالاو

 تقولا طبضل ةيقيقح ةعاس لمعتسا ـ
تيبلا يف ةساردلل صصخملا

 يضميس مي لك ينمزلا لودجلا يف بطشا ـ
تقولا ةميق زيزعتل

 cartulinaقرو ىلع ينمزلا لودجلا ءاشنا ـ 
ىوقم

 ماياو عوبسالا ةياهن ةلطع نيب زييمتلا ـ 
عوبسالا

 اذا ام ىرنل ,اعم يساردلا ميضنتلا ةعجارم ـ
ال ما ةطشنالا رييغت مزل

#YoMeQuedoEnCasa
https://view.genial.ly/5e6ebd7945bfe40fc00285e5/presentation-me-organi-

zo-con-ninos-en-casa-yomequedoenmicasa
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 طيطختل هيجوتلا

ةسردم نودب   مايا
ةيفطاع ةلدابتم ةياعر

 تاملاكم قيرط نع ءاقدصالا و ةلئاعلا عم لاصتالا ىلع ضفاح
 لصاوتن ادكه٠ويديفلا

تاشدردلا قيرط نع لضفا لكشب

 عقاوم ضعب ةرتفل لقالا  ىلع موي لك عتمم و ايلسم ائيش اولعفا
ةمهملا تينرتنالا

ةريصق

 (Frena la curva: https://frenalacurva.net/)

لافطالا نس بساني ىوتسمب تدحي امع ثدحت

قلقلا ريتت  دق ىتلا ةئطاخلا تامولعملاراكنا

ةثداحملل عيضاوم نع تحبلا

ملاعلا عم لصاوتلا

#YoMeQuedoEnCasa
Documento elaborado por la Red de Orientación de Aragón


