
"افتح يا سمسم"
الموسم الثالث

•    جاهز للبث التلفزيوني في الربع األول من 2019.

•    سيتعلم األطفال مع أصدقائهم من الدمى الفروية المحبوبة، نعمان وشمس وملسون وإلمو  وكعكي 

وغرغور وال ننسى حبيب الزائر من بعيد، عن كيفية تطوير العالقات االجتماعية، وعن احترام الذات و اآلخرين، 
والتسامح والتقبل والمرونة.

ينفتح عالم افتح يا سمسم على مختلف ألوان الحياة، على مستوى البشر والمناظر واألصوات، إذ تحضر فيه وتمتزج بتناغم 
وانسجام، ليثبت أن الجمال في التنوع، وأن االئتالف يكون بتقبل االختالف، هذا هو عالم افتح يا سمسم الذي يوشك أن 

يفتح أبوابه قريًبا، من خالل إطالق الموسم الثالث الذي يتمحور حول المرونة واالحترام والعالقات االجتماعية. 
ويأتي انطالق هذا الموسم بالتزامن مع عام التسامح في دولة اإلمارات، مما يجعله أكثر تأثيًرا على المستوى المحلي، كما 

أنه ينسجم مع التوجه العالمي لنبذ العنف والتطرف، وتعزيز ثقافة المرونة والتعاطف والتسامح وتقبل اآلخر، ويمثل هذا 
البعد امتداًدا أفقًيا للبرنامج. كما أنه يمتد رأسًيا إلى عمق تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا العربية اإلسالمية، التي تجعل من هذه 

القيم مبادئ راسخة ال يمكن تجاهلها أو التفريط فيها.
وسيسعد أطفال العالم العربي بحلقات الموسم الجديد من برنامج (افتح يا سمسم) التي ستمتد كل واحدة منها على مدى 

يتراوح ما بين (15- 20) دقيقة من التعليم الممتع، والمتعة التعليمية، تشمل فيما تشمل: 
•   مشاهد اإلستديو 

•   كلمات الشاشة

•   تعليم األرقام والحروف

•   األغاني
•   األفالم المصورة

•   القصص المتحركة.

وقد تمت كتابة حلقات هذا الموسم -كما في  المواسم السابقة- من ِقَبل ُكتاب محترفين في كتابة السيناريو، 
والقصص، واألغاني، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في الجوانب األدبية والتربوية والثقافية، مما يضمن أصالة 

البرنامج، وانسجامه مع الثقافة المحلية والعربية. وفي الوقت نفسه يتكئ هذا البرنامج على البعد التكنولوجي، فيحضر 
موضوًعا وأداًة، مما يقرب المسافة بينه وبين هذا 

الجيل من األطفال. 

وألن البرنامج يسعى في هدفه الرئيسي إلى تمكين األطفال من مهارتي القراءة والكتابة، وتعزيز استخدام اللغة 
العربية عندهم، فقد سعى البرنامج إلى تقديم اللغة العربية البسيطة والمعاصرة، استكماال للرؤية التي وضعها منذ 

عودته في الموسم األول عام 2014، ووفق المنهج الذي تم وضعه من ِقَبل المتخصصين مسبًقا.
م في الموسم السابق له، ويمثل  وتمثل كلمات الشاشة التي ترد في البرنامج بناء متكامال، يضيف كل موسم إلى ما ُقدِّ

كل موسم أساًسا جديًدا ينطلق منه الموسم التالي له. وهذا هدف بعيد المدى، يسعى إلى رفد األطفال الصغار 
بالمفردات والتعابير في سياقاتها الحقيقية، ضمن مشاهد إستديو أو مقاطع أغاٍن أو فقرات من نصوص قصصية ممتعة، 
تساهم كلها في جعل اكتساب األطفال للمفردات والتعابير من جهة، والتراكيب اللغوية من جهة أخرى، سهال وبسيًطا، 

كما تسهم بغرس عناصر الثقافة والهوية في نفوس هؤالء األطفال بيسر.


