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                                                          tAbstrac
The research aimed to know the effectiveness of a 
proposed program based on lyric poetry in developing the 
values of volunteer work among kindergarten children. The 
research sample consisted of a group of kindergarten children 
(the second level KG2), whose number reached (37) children. 
For the purpose of the research, the researcher prepared a list 
of the values of voluntary work, a proposed program based on 
lyric poetry, a measure of the values of voluntary work. By 
comparing the performance of the children of the research 
group in the pre and post applications, to measure the values 
of voluntary work, it became clear that there are differences 
between the two applications, in favor of the post application, 
as the value of "T" (21,26), and these differences are a 
statistical indication at the level (05,0) Also, it was evident 
from the statistical treatment of the effectiveness of the 
proposed program in developing the values of volunteer work 
among the children of the research group, and this was 
proven by calculating the ratio of the adjusted gain for Black 
that exceeded the correct one, reaching (38.1). In the light of 
these results, the research recommended a set of 
recommendations, including: the need to pay attention to 
promoting the culture of volunteerism through its inclusion in 
the document of educational goals for kindergarten directly 
and explicitly, and the need to pay attention to musical and 
musical activities and activate them in kindergarten as an 
educational method that contributes to providing children 

with concepts, values and information. 

                                       
voluntary work values  -lyric poetry  -: The program Key words

- kindergarten children.              
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