
Kindness Month Activities SY 2022-2023 

 

Students: 

● Gr 5-11 Kindness Ambassadors for the lower grade levels.  

Kindness Ambassadors 

GBA is looking for dedicated, kind leaders who are passionate about spreading 
kindness, helping others and setting a positive example within school community. As 
Kindness Ambassadors, students are expected to serve as positive role models and to 
assist with various school wide projects throughout the year. Students selected as 
Kindness Ambassadors are traditionally nominated by a teacher. Being selected to 
become a Kindness Ambassador is an honor and a big responsibility. The mission of 
the team is to make our school, community, ourselves and our world a better place, one 
act of kindness at a time! 

Kindness Ambassadors will work on the following: 
 - Promoting a sense of kindness all over the school  
 - Creating ways to acknowledge students and staff for random acts of kindness 
 - Inspiring younger students to be positive role models  
 - Participating in activities that will focus on spreading kindness by visiting younger 
students. Teachers should manage students visits to the classes. 

Selection: 
 - Gr5-7 representatives 

Qualifications to apply to become a Kindness Ambassador: 
 - A student who would like to be a Kindness Ambassador must demonstrate: 
 - Leadership ability (participate in class, communicate effectively and be creative) 
 - Good citizenship and positive relationships with others 
 - Positive attitude 
 - A strong work ethic (completes class work and homework assignments) 

● Kindness House: 
Art teachers will put a frame of a house at the back entrances and students will 
add their bricks that they will make at home. 
Teachers give each student from Pre-K to Gr11 an A5 construction paper (cut 
the A4 construction paper into two) to draw or write something nice and kind to 
each other. When a student brings her/his brick will go with the teacher or 
teaching assistant to add the brick to build the house. 
 



● All school Class Door Decoration Competition 
Each class decorate their class door and be creative to win a prize.  Competition 
prizes will be on grade level (KG, Elementary, Middle and High). 
 

● Kindness Tree/Bulletin board for each grade level to be done with art 
teachers. Each teacher does it her way. 
 

● Kindness Downer bracelet.  
 

● On Purple Day, Thursday, October 13 homeroom teachers have the 
student’s names in a box and have them take random ones and write 
something nice for each other. 
 

● Gr7-9 girls’ field trips to the hospice care taking gifts to them. 
 

● Each class make something nice for the nannies in the school 
throughout the month. 
 

● KG handprint Bee “Bee Kind” with Art Teacher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Collect toys to donate for orphans. 
Put a box in the reception area to collect toys, they should be in a good condition. 

 

● PowerPoint to be played during break time or any time during the day 
to discuss the kindness stories with students. 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/hospice


● M/H students go to Kindergarten students to help them in class. 
(Teachers manage with VP to arrange the visits) 

● Gr6-11 class bulletin boards! Teachers put envelops with students 
names on the class outside bulletin board, so students can exchange 
letters with kind words or encouraging each other during October. 
(Title could be “Be kind to one another”) 

 
 
 
 
 

 

● Gr6-11 Kindness Poster 
Students will write kind words on the poster and read it together, this 
poster might be hanged all school year to encourage students to be 
kind to each other. 

 

●  Ms. Dalia will prepare for a video shoot about kindness in Islam 
 

 

● Jump on board the Kindness Train  
With this super kindness display! I will print enough train carriages for 
every student in all classes. They are sized to fit a standard post-it note. 



Students will take them home to write, decorate or draw what they want to 
express about kindness and what they love to see around them. Train will 
start from the reception area and carriages will be added when students 
finish them one by one. Teacher may have their students coming to hang 
their own or collect them and hang them when they are free. 
  

● Read and Discuss a Book about Kindness. 
Pick a book about kindness to read aloud together. Afterward, spend some time 
discussing what it means to be “kind” and ways to show kindness to others. 
Challenge your students to be intentional about showing kindness throughout the 
month. 

Staff: 

● To have a mailbox outside classrooms or office or at employee desk 
to exchange kindness messages. This might be throughout the 
school year to spread positive thoughts and LOVE. 

● Staff secret giver among grade levels. 

 

 

 

 

 أنشطة شهر اللطف

 

 الطالب:

• Gr 5-11 سفراء اللطف للفصول األصغر سنا 

 سفراء الطيبة

نبحث في أكاديمية جلوبل عن قادة متفانين ولطيفين شغوفين بنشر اللطف ومساعدة اآلخرين ووضع مثال 
إيجابي داخل مجتمع المدرسة. بصفتهم سفراء الخير ، يُتوقع من الطالب أن يكونوا قدوة إيجابية وأن 

ستوى المدرسة على مدار العام. يتم عادةً اختيار الطالب الذين يتم يساعدوا في مشاريع مختلفة على م



اختيارهم كسفراء لطف من قبل المعلم. إن اختيارك لتصبح سفيًرا للعطف هو شرف ومسؤولية كبيرة. تتمثل 
مهمة الفريق في جعل مدرستنا ومجتمعنا وأنفسنا وعالمنا مكانًا أفضل ، وفعاًل واحًدا من اللطف في كل 

 مرة!

 سيعمل سفراء اللطف على ما يلي:

 تعزيز الشعور باللطف في جميع أنحاء المدرسة - 

 إيجاد طرق لتكريم الطالب والموظفين على أعمال الطيبة - 

 إلهام الطالب الصغار ليكونوا قدوة إيجابية - 

جب على المشاركة في األنشطة التي تركز على نشر اللطف من خالل زيارة الطالب األصغر سنًا. ي - 
 المعلمين إدارة زيارات الطالب إلى الفصول الدراسية.

 اختيار:

 ممثلو المجموعة من فصول الخامس إلى الحادي عشر - 

 مؤهالت التقديم لتصبح سفير اللطف:

 يجب على الطالب الذي يرغب في أن يكون سفيًرا لطفًا أن يثبت: - 

 الفعال واإلبداع( القدرة على القيادة )المشاركة في الفصل والتواصل - 

 المواطنة الصالحة والعالقات اإليجابية مع اآلخرين - 

 موقف ايجابي - 

 أخالقيات عمل قوية )تكمل العمل الصفي والواجبات المنزلية( - 

 بيت اللطف:• 

سيضع مدرسات التربية الفنية إطاًرا للمنزل في المداخل الخلفية وسيضيف الطالب الطوب الذي سيصنعونه 
 المنزل.في 

)قطع ورق البناء  A5يعطي المعلمون لكل طالب من صف الحضانة إلى الصف الحادي عشر ورقة بناء 
A4  إلى ورقتين( لرسم أو كتابة شيء لطيف ولطيف لبعضهم البعض. عندما يجلب الطالب طوبته ، سيذهب

 مع المعلم أو مساعد التدريس إلضافة الطوب لبناء المنزل.

 



 بواب فئة لجميع الفصولمسابقة تزيين األ• 

يزين كل فصل باب الفصل الخاص بهم ويكونوا مبدعين للفوز بجائزة. ستكون جوائز المسابقة على مستوى 
 الصف )الروضة ، االبتدائية ، المتوسطة والعالية(.

 

شجرة اللطف / لوحات الفصول لكل مستوى صف يتم عملها مع معلمي الفنون. كل معلمة تقوم  بذلك • 
 قتها.بطري

 

 سوار الطيبة.• 

 

أكتوبر ، يضع معلمو الصف أسماء الطالب في صندوق ويطلبون منهم  13في اليوم البنفسجي ، الخميس • 
 أخذ أسماء عشوائية وكتابة شيء لطيف لبعضهم البعض.

 

 إلى دار رعاية المسنين مع تقديم الهدايا لهم. 9-7رحالت ميدانية للفتيات من المجموعة • 

 

 يصنع شيئًا لطيفًا للمربيات في المدرسة طوال الشهر. كل فصل• 

 

 بصمة نحلة "نوع النحل" مع معلمة الفنية لفصول الروضة• 
 

 

 

 

 

 



 

 جمع األلعاب للتبرع بها لأليتام.• 

 يتم وضع صندوقًا في منطقة االستقبال لجمع األلعاب ، ويجب أن تكون في حالة جيدة.

 

وقت االستراحة أو في أي وقت خالل اليوم لمناقشة قصص اللطف مع أثناء  PowerPointيتم تشغيل • 
 الطالب.

يذهب طالب المتوسط والثانوي إلى طالب رياض األطفال لمساعدتهم في الفصل. )المعلمون يديرون مع • 
 نائب الرئيس لترتيب الزيارات(

 لوحات فصول من السادس إلى الحادي عشر • 
ء الطالب على اللوحة خارج الفصل ، حتى يتمكن الطالب من تبادل يضع المعلمون أظرفًا عليها أسما

الرسائل بكلمات لطيفة أو تشجيع بعضهم البعض خالل شهر أكتوبر. )يمكن أن يكون العنوان "كن لطيفًا مع 
 بعضكما البعض"(

 لوحة لفصول السادس إلى الحادي عشر• 

فصل وقراءتها معًا ، وقد يتم تعليق هذه اللوحة سيقوم الطالب بكتابة كلمات لطيفة على لوحة معلقة في ال
 طوال العام الدراسي لتشجيع الطالب على أن يكونوا لطفاء مع بعضهم البعض.

 

 ستصور معلمة اللغة العربية أ. داليا فيديو عن اللطف في اإلسالم• 

 

 القفز على متن قطار اللطف• 

عربات القطار لكل طالب في جميع الفصول.  مع عرض اللطف الممتاز هذا! سأقوم بطباعة عدد كاٍف من
حجمها مالئم للعرض. سيأخذهم الطالب إلى المنزل لكتابة أو تزيين أو رسم ما يريدون التعبير عنه حول 

اللطف وما يحبون رؤيته من حولهم. سيبدأ القطار من منطقة االستقبال وستتم إضافة العربات عندما ينهيها 
 د يطلب المعلم من طالبهم القدوم لتعليقهم أو جمعهم وتعليقهم في وقت فراغهم.الطالب واحدة تلو األخرى. ق

 قراءة ومناقشة كتاب عن اللطف.• 

اختر كتابًا عن اللطف لقراءته بصوت عاٍل معًا. بعد ذلك ، اقض بعض الوقت في مناقشة ما يعنيه أن تكون 
 عمدين في إظهار اللطف طوال الشهر."لطيفًا" وطرق إظهار اللطف لآلخرين. تحدى طالبك ليكونوا مت



 

 

 العاملين:

أن يكون لديك صندوق بريد خارج الفصول الدراسية أو المكتب أو في مكتب الموظفين لتبادل رسائل • 
 اللطف. قد يكون هذا طوال العام الدراسي لنشر األفكار اإليجابية والحب.

 واإلداريين كل مع قسمه.ُمرسل الطيبة واللطف السري بين المعلمات والمعلمين • 


