
 متوفر في متجر أبل 5.9، متجر بالي من 4.2،

 متجر ميكروسوفت ومتوافق مع ألواح الكتابة

 من ميكروسوفت 8.1. لألعمار بين 3 و 18

 تصاميم العمر محددة متوفرة. التطبيق

 شكولتاستيك أيضا يعمل حاليا. باإلضافة إلى

 التطبيق ستحتاج إلى النرد، حصيرة اللعب،

وعشرة مخاريط من أجل لعب اللعبة.

 أسئلة المعرفة: يمكن إنشاؤها بشكل

 فردي أو إختيارها من مجموعه

 محددة مسبقا. التمارين الرياضية:

 متوفره مع الصور و الفيديو، الذاكرة،

 اللغز، الكلمات الناقصه، أختر األجابه

 / اإلجابات الصحيحه، االختيار من

 متعدد، والمهام الصوتية، إوجد الفرق

وعرض الشرائح.

وحدة التمرين اليومى

طرق

محتوى
 تمارين رياضية للتنسيق والتكييف والتوازن

 والقوة والقدرة على التحمل. وباإلضافة إلى

 ذلك، يمكن إضافة أي برامج أخرى للحركة،

 أو اختيارها من المتاحه و دمجها مع أسئلة

 المعرفة. مهام المعرفة: يمكن للمعلمين

 تجميع األسئله الخاصة بهم و عرضها

بأساليب مختلفة.

نظام إدارة محتوى سكولتاستيك
 لكل منهج علمى حقوقا إدارية خاصه و لكل معلم حسابه الخاص. يمكن للمعلمين

 التعاون و تبادل المحتوى الخاص مع بعضهم البعض. سكولتاستيك متاحة بلغات

 مختلفة وهي مناسبة بشكل مثالي لتلبية االحتياجات الفردية للمناهج العلميه لفئات

عمرية مختلفة مثل رياض األطفال والمدارس االبتدائية والمدارس المتوسطة، الخ.

ما هى سكولتاستيك؟

 ويشمل برنامج الحركه اليوميه تمارين القلب وا��وعية
 الدموية، وتعزيز و تنسيق وتمدد العض�ت. كما تعزز

ستيعاب و � تمارين سكولتاستيك اليوميه إمكانية ا�
 التعلم، تعزز الوعى بالجسم و الكفاءة ا��جتماعيه.

 سكولتاستيك تجمع بين جمال اللعب التقليديه و
مرونة تكنولوجيا المعلومات الحديثه.

وحدة التمرين اليومى فى منتصف الدرس!

تطبيق سكولتاستيك

 سكولتاستيك هي اللعبه ا��ولى المستخدمة في الفصول
 الدراسية و اللتى تجمع بين التمارين الرياضية المختارة

 علميأ و المعرفة اللتى يمكن تحديدها بحرية.
 سكولتاستيك هي لعبة تسمح بمشاركة حتى خمس فرق

 ويمكن استخدامها في أي الفصول الدراسية. يمكن
 للمعلمين تحديد ا��سئلة بحريه مع أخذ المنهج بعين

 ا�عتبار. يسمح تطبيق سكولتاستيك للت�ميذ و
التلميذات بإجابة أسئله متنوعه مع التمارين الرياضية.
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