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ازدهـــــــــــــــار قـــــــــردوح

اأنــــــــ�ــــــــس الـــــــديـــــــري

ــــــي ــــة الأو�ــــــس جــــمــــان

ربــــــــــــــــــــا حــــــــمــــــــزة

حــــربــــات ريـــــمـــــا  د. 

ـــرة الـــقـــا�ـــســـي ـــي ـــم ـــس �

حـــمـــود فـــــريـــــال  د. 

ـــي ـــالت ـــس مـــحـــا�ـــســـن �

ـــوي ـــم ـــح ال مــــنــــى  د. 

ـــــا مـــنـــ�ـــســـور ـــــرن ـــــي م

ـــي ـــس ـــا� ـــب ـــــــاهـــــــدة ع ن

ـــــــــــوار الـــــحـــــريـــــري ن

ـــــمـــــر هــــــديــــــل الأ�ـــــس

ـــة ـــي ـــل ـــك ـــي هــــــــــــــزار ه

وعــــــــــــــد محـــــــمــــــد

وفـــــــــــــاء �ـــســـلـــيـــمـــان

يـــا�ســـــــــــميـن عــيــــــــود

وردت الأ�سماء بح�سب الترتيب الهجائي

لجنــــــة الّتاأليـــف

املـــطـــلـــق ـــان  ـــم ـــي ـــل ـــس � فـــــــرح  د. 

ــــــد الـــــحـــــكـــــيـــــم حـــــمـــــاد ــــــب ع

مــــرتــــ�ــــســــى �ـــــــســـــــلـــــــوى  د. 

ــــــيــــــا�ــــــس ال ــــــــا  ــــــــم ــــــــس اأ� د. 

اإبــــراهــــيــــم ـــري  ـــب ـــس � مــــنــــال  د. 

اهلل لـــــــــطـــــــــف  عــــــــــــفــــــــــــاف 

ـــــــة زهـــــــــــــــــور عـــــــدي ـــــــي غـــــــال

اهلل نــــــــ�ــــــــســــــــر  ـــــــــــان  ـــــــــــن ح

الّتقويـــم
 
لجنــــــة
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املقدمـة  

ينطلق  منهاج رياض األطفال من االتجاهات الحديثة في العالم وما توصلت إليه الدراسات في 
هذا المجال، بما ينس��جم  مع اتجاهات السياس��ة التربوية لهذه المرحلة العمرية في سورية  واعتمد 
التخطيط لألنش��طة على أس��س التعلم النش��ط الذي يسمح للطفل اكتس��اب مجموعة من المهارات 
والمع��ارف والقي��م التي تمكنه من االس��تقاللية  في التعل��م  والقدرة على حل المش��كالت الحياتية 

والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.

الأ�ص�ض الفل�صفية ملنهاج ريا�ض الأطفال:

اعتم��د منهاج رياض األطفال المدخل النمائي للطفل، واالحتياجات النمائية للمرحلة العمرية، 
والمدخل الحقوقي، والنظريات الحديثة في التعلم.وفيما يلي األسس الفلسفية المعتمدة:

•خصائ��ص األطفال في هذه المرحلة العمرية مع مراعاة المرونة في اختالف معّدالت نموهم،  	
والفروق الفردية بينهم، وبما يتفق مع اهتماماتهم، وإمكاناتهم، بما يلبي حاجاتهم ودوافعهم مع 

مراعاة بيئاتهم وتنوعها. 

•اعتم��اد مب��دأ الخبرة المتكاملة، حيث تتداخ��ل المواد التعليمية في منه��ج متكامل يرتكز حوله    	
النشاط، ويتوجه إلى نواحي نمو الطفل كافة، مراعياً الفروق الفردية التي تظهر بشكل واضح 

في    هذه المرحلة، وينعكس ذلك في تنوع الوسائل، والمرونة في اختيار األنشطة.

•احترام حقوق الطفل واعتبار رعايته وتربيته حقاً أساس��ياً الذي يتصدر الئحة حقوق اإلنس��ان  	
التي كرست مبدأ احترام الطفولة في شتى البنود التي منحها اإلعالن الدولي لحقوق الطفل. 

•اعتم��اد مدخ��ل المهارات، القائم على تنمية مهارات الطفل من خالل تطوير اس��تعداده للتعلم،  	
وتنطلق مما يس��تطيع القيام ب��ه، وما يمكنه تحقيقه، واالعتراف بأهمي��ة الدافعية الداخلية التي 
تقوده إلى المبادرة للقيام بالمهارات المطلوبة المتنوعة، من خالل األنشطة التي تتداخل بشكل 

متوازن لتنمي مختلف جوانب شخصية الطفل.
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تعريف منهاج ريا�ض الأطفال:

يعرف منهاج رياض األطفال بأنه »مجموعة الخطط، واألنش��طة المترابطة المتكاملة الشاملة 
لمواقف  تربوية تتركز حول الطفل بتوجيه معلمة الروضة لتحقيق أهداف الروضة في بيئة تربوية 
ممتعة«. ويتسم هذا المنهاج بسمات مميزة، لها خصوصية في بنيتها، ومحتواها تجعلها  تنظم كل 
ما يجري في الرياض ) البيئة, الوسائل، الطريقة، التقويم، المعلمة، اإلدارة، الطفل ، األهل .....(، 
فمنهاج رياض األطفال يوجه االهتمام األكبر إلى تنمية الجوانب المختلفة لشخصية الطفل في سن 

تعد من أهم مراحل عمر اإلنسان، وأكثرها حاجة للرعاية.

املفاهيم اجلديدة التي متت مراعاتها يف املنهاج اجلديد:

تضمين منهاج رياض األطفال مبادئ، ومواد اتفاقية حقوق الطفل. 1 -

/ م��ن حق الطفل المع��وق في التعلي��م، والتدريب في  إب��راز أه���م م�ا ورد ف��ي المادة /28- 2
مخرجات التعلم.

المواد التي وردت في اتفاقية )إزالة كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل(. 3 -

تضمين مفاهيم  التربية / الوطنية - البيئية - المرورية - السكانية/ ذات العالقة بالطفل. 4 -

/ التي أشارت إلى أن  مراعاة ما حددته منظمة األمم المتحدة لحقوق اإلنس��ان في المادة /26- 5
الهدف من التربية هو ))تفتح الشخصية اإلنسانية تفتحاً كاماًل((، وذلك من خالل:

•جعل األطفال يمارسون النشاط البدني، والتفاعل مع الحياة البيئية السليمة. 	
•مساعدة األطفال على أن يكونوا قادرين على استخدام قدراتهم العقلية، والعاطفية. 	

•تمكين األطفال من أدوات المعرفة، أي من المفاهيم األساس��ية التي ال يمكن بدونها تحقيق أي  	
تكوين عقلي.

•م��ن أجل إع��داد مواطنين قادرين على االش��تراك - في تدعيم التفاهم بين الش��عوب، والبلدان  	
والسير قدماً  بالعالم نحو عصر من السالم، والتحضر يحل محل عصر العنف، والحروب.

المرجع:•وثيقة•المعايير•والمخرجات•التعليمية•لمنهاج•رياض•األطفال.•
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اإ�ضاءات

عزيزتي املعلمة:

أنك أول شخص يتعامل مع الطفل خارج إطار أسرته، لذا فأن المعلمة والمربية  تذكري دوماً 

والمرشدة والملهمة، ولك الدور الكبير في تنمية مداركه ومواهبه وإطالق العنان لخياله، كما أن لك 

الفضل في حل المشكالت والصعوبات التي تواجهه في هذه المرحلة المبكرة من حياته، لذا ينبغي أن 

تكوني مستعدة للقيام بهذا الدور على أفضل وجه.

لهذا تحتاج معلمات رياض األطفال لمعرفة عميقة بأصول تربية الطفل وعلم النفس وأمور 

الصحة والتغذية واألساليب التربوية الحديثة بما يمكنهن من مواكبة نمو الطفل وتوجيهه الوجهة 

الصحيحة في مرحلة تعتبر من أكثر مراحل النمو اإلنساني حساسية حيث تتشارك معلمة الروضة 

مع األسرة بشكل رئيسي في بناء القاعدة النفسية والمعرفية والقيمية األساسية لإلنسان وما لها من 

أثر كبير في حياته المستقبلية.

عزيزتي املعلمة تذكري دومًا:

•مهمتك هنا هي مساعدتهم على إيجاد موقع لهم ضمن هذه البيئة الجديدة ليتكيفوا معها وينسجموا  	
مع مختلف األنشطة.

•ستحتاجين الكثير من الصبر فمهمتك لن تكون سهلة وبقدر ما تكوني ملمة بطرائق التعليم والتعلم  	
وأساليبه الحديثة بقدر ما تستمتعي بالعمل مع أطفالك.

•من أساسيات عملك التربوي إدارة مجموعات األطفال وضبطهم مع إتاحة مساحة من الحرية  	
لتشجيعهم على التشارك مع الجماعة، مع تطوير االستقاللية واالعتماد على النفس.

•تنمية اإلبداع والروح االبتكارية عند الطفل من خالل حرية الحركة واالستكشاف والتجريب. 	
المتعة  من  عالم  إلى  أساس  انطالق  نقطة  لألطفال  والعرائس  الدمى  ومسرح  القصص  •تشكل  	

والتعلم.

•اللعب والفنون بمختلف أشكالها )الرسم والغناء، التشكيل، الرقص، الموسيقا....( حاجة أساسية  	
للتعلم بمختلف الخبرات.
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تلبية  على  تعتمد  التي  األطفال  رياض  لمرحلة  الحديثة  التربوية  االتجاهات  من  المنهاج  •انطلق  	
الطفولة  تنمية  األساسية الستراتيجية  األهداف  مع  ينسجم  بما  الروضة  لطفل  النمائية  الحاجات 

المبكرة في سورية ورعايتها، وبالتالي فهو يراعي•النقاط•اآلتية:

•التكامل والشمول والمرونة والتوازن بمختلف الخبرات واألنشطة وإجراءات كل النشاط. 	
•قدرات األطفال وحاجاتهم النمائية. 	

التركيب،  التحليل،  التصنيف  القرار،  اتخاذ  المشكالت،  )حل  المختلفة  التفكير  مهارات  •تنمية  	
المالحظة...(.

•تنمية ثقتهم بأنفسهم بإفساح المجال لهم للمبادرة، العمل التشاركي والتعبير عن الذات. 	
• تنمية المهارات اللغوية والفن والرسم من خالل مختلف األساليب الحديثة.	

وقد•تضمن•المنهاج•الخبرات•التعليمية•اآلتية:

الفصل•األول:

1-•خبرة•أنا•وروضتي.
3-•خبرة•أسرتي•وبيتي.

5-•خبرة•الشتاء.

2-•خبرة•الخريف.
4-•خبرة•غذائي•وصحتي.

6-•خبرة•وطني.

الفصل•الثاني:
1-•النقل•والمواصالت.

3-•الربيع.
5-•الحيوانات.

7-•الكون•والطبيعة.

2-•النباتات.
4-•المهن.
6-•الصيف.

8-•األعياد•)يتم•توزيعها•على•جميع•أيام•السنة(.

عزيزتي•معلمة•الروضة•أن من أهم المبادئ التي سترتكزين عليها في تعاملك مع المنهاج هو 

الثقافية  البيئة  مع  يتناسب  بما  وإثراؤها  األنشطة  تكييف  حرية  فلك  معاً،  آن  في  والتنظيم  المرونة 

االجتماعية المحيطة بالطفل وذلك بما فيه دعم فعاليات البرنامج اليومي.

هناك•مجموعة•من•األمور•توفر•عليك•الكثير•من•الجهد•وتضعك•على•الطريق•الصحيح•مع•إتاحة•

الفرصة•إلبداعاتك•وفق•ما•يتطلبه•الموقف•أو•الموضوع•أواحتياجات•األطفال،•وهي•كاآلتي:
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وهذا•يتطلب•قراءة• • خصوصية كل خبرة تعليمية تتماشى مع مبدأ تكاملها مع باقي خبرات المنهاج 	

موضوعات•الخبرة•واألنشطة•الموجودة•في•الدليل•قبل•بداية•الخبرة•من•أجل•تحديد•ما•تحتاجه•

المعلمة•من•مواد•وأدوات•ووسائل.

• صور شخصية للطفل   يخصص لكل طفل باالشتراك مع أسرته ملف•خاص•فيه: )حوالي 8	

وعائلته تحتاجها المعلمة خالل العمل في أنشطة الخبرات - معلومات حول الطفل مثل مشكالت 

صحية أو اجتماعية أو سلوكية إن وجدت........(.

المطلوبة قبل العمل بأي خبرة أما الوسائل البسيطة تحضر بالتعاون  • تحضير األدوات•والوسائل•	

مع االطفال  ويخصص لها مكاناً للعرض على مستوى نظرهم ضمن قاعة النشاط كي يستمتعوا 

األطفال  لعمل معرض جماعي إلنجازات  بها  االحتفاظ  مع  في كل مرة  واستبدليها  بإنجازاتهم 

خالل عام.

• التي توضع بكف اليد لتكون مدخاًل للكالم والحديث مع أي  يمكن للمعلمة أن تبدع دميتها•الخاصة	

طفل عند الحاجة.

اللون  يوم   - األلوان  كيوم  تسمية محددة وفق موضوعات كل خبرة  يعطى   • الحر	 المكمل• اليوم•

يمثلون  أو  األطفال  فني )كرنفال( يحضرها  األخضر... ويكون على شكل مسرحية، مهرجان 

فيه... زيارة لمكان لدعم موضوعات الخبرة أو ابتكار عدة أنشطة مالئمة ومثرية لها. مع االنتباه 

على أن كل خبرة تحتوي على يوم مكمل حر على األقل.

• يستوحى شكلها من الخبرة على أن تمأل تباعاً من مختلف األنشطة، ثم  يصنع لكل خبرة لوحة	

تعلق على الجدار المخصص.

•يستفاد من الخامات المتوافرة بحيث يخصص في كل غرفة نشاط أشياء أساسية يمكن صنعها  	
ببساطة من علب كرتون كبيرة الحجم هي:

فترة  أطول  عليها  ليحافظ  يجلد  ثم  ويلون  الكرتون  من  )يصنع  الهندسية  األشكال  صندوق  �  

ممكنة(.

 �صندوق األحرف.

 �صندوق األعداد.

 � صندوق صيد السمك.



9

 �صندوق المفاجآت يستدل مظهره الخارجي كل فترة من وحي كل خبرة.

 �مسرح لدمى العرائس والقفازات.

ثابتاً  نشاطاً  المستهلكة وخصصي  المواد  بقايا  كل  فيه  يوضع  البيئية  الخامات  تدوير   � صندوق 

إلعادة استخدامه من قبل األطفال ضمن البرنامج االسبوعي.

 �الصلصال والمعجون والرمل.

 �الورق الملون.

سم  مدينة•الحروف: لوح من الخشب الخفيف أوالكرتون المقوى بطول 100سم وعرض 100 �

وإلصاق علب كرتونية بشكل صندوق مفتوح مع ترك مساحات وفراغات على شكل مدينة لصنع 

مدينة الحروف التي ترافق األطفال طوال العام الدراسي وفي كل علبة نضع بطاقات الحرف 

وأشكاله.

عزيزتي املعلمة:

األنشــطة•اليومية•ينبغي•أن•تأخذ•حقها•ضمن•البرنامـج•اليومي•وتحقق•األهداف•المرجوة•منها•

وهي•كاآلتي:

اأوالً: اال�صتقبال ال�صباحي

ذلك  بعد  والقوة،ثم  النشاط  ستمنحهم  التي  الصباحية  الرياضية  بالتمارين  الصباحي  االستقبال  يبدأ 

ستحدث المعلمة األطفال عن برنامج اليوم بأسلوب مشوق ومثير، ويمكن•للمعلمة•مراعاة•األمور•

اآلتية•أثناء•استقبال•األطفال:

قبل حضور األطفال تدير المعلمة موسيقى هادئة. ✯ 

الترحيب باألطفال بابتسامة كبيرة وبأسلوب محبب. ✯ 

تعويد الطفل إلقاء التحية على اآلخرين )المعلمة - الرفاق - العاملين في الروضة...( ✯ 

مساعدة الطفل على خلع مالبسه التي يلبسها فوق مالبس الروضة )معطف - وشاح..(  ✯ 

ووضعها في مكانها الخاص بشكل مرتب.

يثبت الغياب والحضور باستخدام اللوحة من قبل األطفال. ✯ 

وضع الرمز الدال لحالة الطقس على لوحة الطقس من خالل حوار المعلمة مع األطفال  ✯ 

)حار - مشمس - دافئ - بارد - ماطر...(.
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تشجع المعلمة األطفال على حوار مفتوح أثناء اللقاء الصباحي. ✯ 

تغني المعلمة مع األطفال أغنية أيام األسبوع. ✯ 

نص•أغنية•أيام•األسبوع•السبعة:

أيام األسبوع السبعة نبدأها من يوم الجمعة.

سبت، أحد، واالثنين.

يقسم أسبوعي نصفين.

سبت، أحد، واالثنين.

يقسم أسبوعي نصفين.

ثم بعد الثالثاء يأتي يوم األربعاء، ثم خميس، ثم جمعة.

أيام األسبوع السبعة.

ثانياً: فرتة الطعام )الفطور(

تهدف•فترة•الطعام•إلى:

•العناية بالنظافة وغسل اليدين قبل البدء بالطعام وبعده. 	

•إكساب األطفال الكثير من سلوكيات وآداب الطعام. 	

•تشجيع األطفال على تناول األطعمة الصحية. 	

ثالثا: االأن�صطة اليومية املقررة

)فترة ألعاب الساحة وتكون حرة أوموجهة من قبل المعلمة بين النشاط األول الرئيسي والنشاط الثاني 

الرئيسي(.
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مراحل اإعطاء احلرف:

قصة الحرف وصوته. 1 -

تجريد الحرف شكلين فقط في الفئة الثانية. 2 -

اللعب مع الحرف )تمييزه(. 3 -

تشكيل الحرف عملياً )رسم، تلوين، تفريغ الحرف، صنعه باألشغال، قص، تزينه قص صوراً  4 -

من مجالت مختلفة تبدأ بالحرف(.

5- كتابة الحرف.

مراحل التعرف على عدد اخلربة:

مفهوم الرقم. 1 -

تشيكل الرقم عملياً )تزيينه باألشغال،تشكليه بالحبوب فنياً(. 2 -

كتابة الرقم. 3 -

االأركان التعليمية:

يخصص لألركان التعليمية وقت ثابت ضمن البرنامج األسبوعي مع االنتباه إلى أنه يمكن أن تكون 

هذه األركان ثابتة أومتحركة حسب مساحة قاعات النشاط.

( دقيقة، إضافة إلى بعض األنشطة التي  يفضل أن تتراوح المدة الزمنية مابين )20 – 30 �

قد تصل إلى )60( دقيقة كالزيارات الميدانية واالحتفاالت والمسرحيات...

يفضل أن تتنوع أماكن تطبيق األنشطة بما يتناسب مع كل نشاط، كالباحة وحديقة الروضة  � 

والمكتبة وغرفة النشاط...
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خـربة �أنا ورو�ضتي

دليل•المعلمة

الفئة•الثانية

�خلـربة �لأوىل
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مقدمة اخلربة

تعّد مرحلة الطفولة في سن ما قبل المدرسة من أهم المراحل العمرية في حياة اإلنسان، 

وتبرز أهمية السنوات الست األولى من حياة اإلنسان في تكوين شخصيته التي تتأثر وتتشكل 

بدرجة عالية بحسب نوع الرعاية والتربية التي يتلقاها الطفل في بواكير حياته، وهذه الفترة 

تعّد من أهم فترات الحياة اإلنسانية وأكثرها حساسية؛ لذلك اتجه اهتمام معظم دول العالم 

إلى إنشاء مدارس لألطفال قبل سن المدرسة، وسميت رياض األطفال لتحقق مطالب نموه 

وتشبع حاجاته، وتتيح له فرص اللعب المتنوعة ليكتشف ذاته ويعرف قدراته ويعمل على 

تنميتها ويتشرب ثقافة مجتمعه فيعيش سعيداً ومتوافقاً مع ذاته ومحيطه.

في هذه الخبرة حاولنا وضع األنشطة التي تساعد على دمج الطفل في الروضة وتسهيل 

عملية التفاعل االجتماعي مع األقران وبيئة الروضة، إضافة إلى استخدام األساليب واألدوات 

التي تساعد الطفل على اكتساب الخبرات، وذلك من خالل محتويات هذه الخبرة: )أنا طفل - 

الجسم وأجزاؤه - الحواس ووظائفها - الحاجة إلى التقبل واالنتماء – التعرف إلى الروضة 

وأجزائها والعاملين فيها(.
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اأهداف اخلربة

الأهداف املعرفية:

•يذكر اسمه وأسماء رفاقه 	
• يسمي جنسه )بنت، صبي(. 	

•يقارن بين نفسه واآلخرين )الطول - لون عينين - شعر(. 	
•يسمي أعضاء جسمه. 	

•يسمي أعضاء الحواس. 	
•يقارن بين طوله وطول رفاقه. 	

•يستخدم مفاهيم )طويل - قصير- صباح - مساء - صغير- كبير- قبل - بعد(. 	
•يميز األشكال الهندسية )الدائرية والمربعة(. 	

•ينطق كلمات الخبرة بشكل صحيح. 	
•يعيد سرد جزء من القصة. 	

• يتحدث عن مشاعره حزن - فرح. 	
•يتعرف أحرف الخبرة )الباء(. 	
.) • يتعرف رقمي الخبرة )2-1	

الأهداف املهارية:

•يقوم بألعاب رياضية مستخدما األدوات واألجهزة. 	
•يتوازن في أثناء المشي على خط دائري. 	

•يميز بعض األطعمة من خالل تذوقها )حامض - حلو(. 	
•يميز أصوات بعض اآلالت الموسيقية. 	

•يميز األلوان بعضها من بعض. 	
•يميز أشياء عن طريق الملمس. 	

• يركب أشكاال مختلفة من خالل ألعاب تركيبية  	
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•يرسم رسومات حرة ترتبط بموضوع النشاط. 	
•يرسم وجوهاً متنوعة المشاعر. 	

•يشكل أعمال فنية من الخامات المتاحة. 	
•يصنف وفق معيارين )شكل - لون(. 	

الأهداف الوجدانية:

•يحافظ على نظافة جسمه. 	
•يعبر عن حبه ألفراد أسرته. 	

•يميز السلوك الجيد من السيء. 	
•يستخدم ألفاظاً مهذبة في التعامل مع اآلخرين. 	

•يحترم اآلخرين مراعياً آداب التعامل. 	
•يراعي آداب الجلوس إلى المائدة. 	

•يعبر عن انفعاالته. 	
•يشارك اآلخرين مشاعرهم. 	

•يعتمد على نفسه في أداء المهام المطلوبة. 	
• يتقبل أقرانه.	
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ضتي•
أنا•ورو

فئة•ثانية/•األسبوع•األول

اليوم•األول/•اسمي
اليوم•الثاني/•رغباتي

ف
اليوم•الثالث/أنا•مختل

صغار•–•كبار
••••اليوم•الرابع/•

س/•يوم•مكمل•حر
اليوم•الخام

صباحية
حلقة•

نشاط•اول•-•علمي
صفورة•سوسو

صة•الع
ق

صباحية•-•نشاط•أول
حلقة•

أتمنى•أن
صباحية•-•نشاط•أول

حلقة•
ف•نفسه

ص
•••••••••••سمير•ي

صباحية•-•نشاط•أول
حلقة•

لي•عمر
نشاط•أول

صباحية
حلقة•

عمل•فردي•إدراكي•
نشاط•ثاٍن

ف•األسماء
أعر

عمل•فردي•إدراكي•–•نشاط•ثاٍن
ص
تمارين•الق

عمل•إدراكي•–•نشاط•ثاٍن
المرآة•السحرية

•••عمل•فردي•إدراكي
•نشاط•ثاٍن

••••••الخطوط•)منحني•-•مغلق(

نشاط•ثاٍن
عمل•فردي•إدراكي•

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•فترة•)1(
لعب•خارجي•فترة•)1(

لعب•خارجي•فترة•)1(
لعب•خارجي•فترة•)1(

لعب•خارجي•

نشاط•ثالث•)لغوي(
من•أنا•؟

نشاط•ثالث•)لغوي(•
ف•الباء

صة•حر
ق

نشاط•ثالث
صير(

•••••••••••مفهوم•)طويل•-•ق
نشاط•ثالث•

ف)ب(
ف•أشكال•الحر

أتعر
نشاط•ثالث

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•

لعب•خارجي•فترة•)2(•حركي
صايون

فقاعات•ال
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•

نشاط•رابع•)فني(•
ضة

نشيد•الرو
نشاط•رابع•)فني(

صورتي
صنع•إطاراً•ل

أ
نشاط•رابع•
أرسم•رغباتي

نشاط•رابع•)فني(
أسير•وأتوازن•على•الخط

نشاط•رابع

س•
نشاط•خام

صا•األمنيات•السحرية
تزيين•ع

س
نشاط•خام

ضة
نشيد•الرو

س
نشاط•خام

قائد•المجموعة
س
نشاط•خام

ف
طباعة•الك

س
نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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فئة•ثانية•/•األسبوع•الثاني

اليوم•األول/•مشاعري
اليوم•الثاني•–•أثق•بقدراتي

ف
اليوم•الثالث/•أنا•مختل

اليوم•الرابع/•الجسم•وأجزاؤه
س/•يوم•مكمل•حر

اليوم•الخام

صباحية•-•نشاط•أول•
حلقة•

وجوه•ومشاعر
صباحية•-•نشاط•أول•

حلقة•
أستطيع•أن

صباحية•نشاط•أول•)علمي(•
حلقة•

صفات•مختلفة•
لي•

صباحية-•نشاط•أول•)علمي(
الحلقة•ال

أجزاء•جسمي
صباحية

حلقة•

عمل•فردي•إدراكي-•نشاط•ثاٍن
مفهوم•العدد•)2( 

عمل•فردي•إدراكي
نشاط•ثاٍن

ف
صني

تمارين•الفرز•والت

عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن
صفات

لعبة•ال
عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن

ف•الباء
ألون•حر

عمل•فردي•إدراكي

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي)فترة1(

نشاط•ثالث•)حركي(
أشكال•الوجوه

نشاط••ثالث
)2( تشكيل•العدد•عملياً

نشاط•ثالث•
ف•)ب(

ألعب•مع•الحر
نشاط•ثالث

مفهوم•العدد•)2-1( 
نشاط••ثالث

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع
لعبة•المشاعر

نشاط•رابع
صة•بانا•تساعد•أمها

ق
نشاط•رابع•)فني(

صابع•
صمات•األ

طباعة•ب
نشاط•رابع

تشكيل•أجزاء•الجسم
نشاط••رابع

س
نشاط•خام

نشيد•األشكال•الهندسية
س
نشاط•خام

ضلة•
سباق•األلعاب•المف

س•)لغوي(
نشاط•خام

•••••••نشيد•االشكال•الهندسية
س•)•فني(•

نشاط•خام
أنا•أنمو

س
نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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ضتي•
جدول•توزيع•الخبرة•/•أنا•ورو

••••فئة•ثانية/•األسبوع•الثالث

صل•إلها؟
ف•أ

ضتي•كي
اليوم•األول/•رو

ضتي
اليوم•الثاني/•هذه•رو

ضة
اليوم•الثالث/•العاملون•في•الرو

س
اليوم•الرابع/•حاسة•اللم

س/•
اليوم•الخام

يوم•مكمل•حر

صباحية•-•نشاط•اول
حلقه•

ضتي•)اسمها•وموقعها(
رو

صباحية•-•نشاط•أول•
حلقة•

ضتي
هذه•رو

صباحية•نشاط•أول•
حلقة•

ضة؟
من•يعمل•في•الرو

صباحية•نشاط•أول
الحلقة•ال

س
حاسة•اللم

صباحية•-•نشاط•
حلقة•

أول•)لغوي(

•••••عمل•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن
ف•الباء

••••التشكيل•العملي•لحر
عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن

ضتي
أعدد•أقسام•رو

عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن
صباح•-•مساء(

مفهوم•)

عمل•فردي•إدراكي•-•
نشاط•ثاٍن

س•األشياء•
أتلم

عمل•فردي•إدراكي

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي)فترة1(

نشاط•ثالث
•••••••••••مغهوم•)قبل•-•بعد(

نشاط•ثالث
ضتي

حديقة•رو
نشاط•ثالث

ضة
ألعب•بألعاب•الرو

نشاط•ثالث
ف•الباء•

كتابة•حر
نشاط•ثالث

••••••••••لعب•حر•باألركان•
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع•
ضة

طباعة•اسم•الرو
نشاط•رابع•-•نشاط•)فني(

كتاية•العدد•)2-1(
نشاط•رابع

أرسم•أرجوحتي
نشاط•رابع•

س
صق•القطع•حسب•المالم

أل
نشاط•ثالث

س
نشاط•خام

التشكيل•العملي•للعدد•)2-1(
س
نشاط•خام

كتاب•الدائرة
س
نشاط•خام

زيارة•المكتبة•

س
نشاط•خام

ف•على•آالت•موسقة•
العز

بسيطة
س
نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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ضتي•
جدول•توزيع•الخبرة/•أنا•ورو

••••فئة•ثانية/•األسبوع•الثالث

ف
ضتي•كي

اليوم•األول/•رو
صل•إلها؟

أ
ضتي

اليوم•الثاني/•هذه•رو
اليوم•الثالث/•العاملون

ضة
في•الرو

س
اليوم•الرابع/•حاسة•اللم

س/
اليوم•الخام

يوم•مكمل•حر

صباحية•-•نشاط•اول
حلقه•

ضتي•)اسمها•وموقعها(
رو

صباحية•-•نشاط•أول•
حلقة•

ضتي
هذه•رو

صباحية•نشاط•أول•
حلقة•

ضة؟
من•يعمل•في•الرو

صباحية•نشاط•أول
الحلقة•ال

س
حاسة•اللم

صباحية•-•نشاط•
حلقة•

أول•)لغوي(

•••••عمل•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن
ف•الباء

••••التشكيل•العملي•لحر
عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن

ضتي
أعدد•أقسام•رو

عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن
صباح•-•مساء(

مفهوم•)
عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن

س•األشياء•
أتلم

عمل•فردي•إدراكي

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي)فترة1(

نشاط•ثالث
•••••••••••مغهوم•)قبل•-•بعد(

نشاط•ثالث
ضتي

حديقة•رو
نشاط•ثالث

ضة
ألعب•بألعاب•الرو

نشاط•ثالث
ف•الباء•

كتابة•حر
نشاط•ثالث

••••••••••لعب•حر•باألركان•
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع•
ضة

طباعة•اسم•الرو
نشاط•رابع•-•نشاط•)فني(

كتاية•العدد)2-1(
نشاط•رابع

أرسم•أرجوحتي
نشاط•رابع•

س
صق•القطع•حسب•المالم

أل
نشاط•ثالث

س
نشاط•خام

التشكيل•العملي•للعدد•)2-1(
س
نشاط•خام

كتاب•الدائرة
س
نشاط•خام

زيارة•المكتبة•
س
نشاط•خام

ف•على•آالت•موسقة•بسيطة
العز

س
نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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ضتي•
جدول•توزيع•الخبرة/•أنا•ورو

فئة•ثانية/•األسبوع•الرابع

اليوم•األول•/حواسي•الخمسة•/السمع/
اليوم•الثاني•/أتذوق•وأشم/

صر/
اليوم•الثالث/•حواسي•الخمسة•/الب

اليوم•الرابع/••يوم•مكمل•حر

صباحية•-•نشاط•أول•
حلقة•

أسمع•بأذني
صباحية•نشاط•أول•

حلقة•
أتذوق•

صباحية•-•نشاط•أول•
حلقة•

أعيننا•نوافذنا•للعالم•الخارجي•
صباحية•-•نشاط•أول•

حلقة•

عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن
صوت•؟

ما•هذا•ال
عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن

رسم•حر
عمل•فردي•إدراكي•-•نشاط•ثاٍن

فريق•التحري
عمل•فردي•إدراكي

فطور
فطور

فطور
فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط•ثالث
••••••••••••••••نشيد•األعداد

نشاط•ثالث
أشم•بأنفي•

نشاط•ثالث
أسماء•األلوان

نشاط•ثالث

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع
صنعي

آلتي•الموسيقية•من•
نشاط•رابع•

زجاجات•الروائح
نشاط••رابع
تشكيل•العين

نشاط••رابع

س
نشاط•خام

صة•أنا•أسمع
ق

س
نشاط•خام

ف•على•آالت•موسقية•بسيطة
العز

س
نشاط•خام

نشيد•األلوان
س
نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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مو�ضوعات اخلربة

أواًل:•أنا•طفل

•مفهوم النمو. 	
•كل إنسان له )اسم - عمر- جنس(. 	

•التصنيف حسب )لون الشعر- الطول - العمر(. 	

ثانياً:•الجسم•وأجزاؤه

•أقسام الجسم. 	
•إدراك حاجة الجسم للنظافة والترتيب. 	

•تمييز األشكال الهندسية بعضها من بعض. 	

ثالثاً:•الحواس•ووظائفها

•الشم- السمع- البصر- الذوق - اللمس. 	

رابعاً:•الحاجة•إلى•التقبل•واالنتماء

•أحب أسرتي. 	
•أحزن وأفرح. 	

•أحترم اآلخرين، وألقي التحية. 	
•أنتمي إلى أسرتي. 	

•أقدر ذاتي. 	
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اإ�ضاءات اخلربة

•جميع األنشطة المقدمة في هذه الخبرة مختصرة ويمكن للمعلمة التوسع فيها وإضفاء روح المجتمع  	
ومكتسبات الطفل إليها.

• )ملف اإلنجاز لكل طفل ليضع فيه الصور والرسوم  يفضل أن توجه المعلمة إلى وضع ملف•خاص	

الخاصة به.

• بالنسبة لألناشيد يمكن للمعلمة أن تكررها في مختلف األوقات أثناء األنشطة اليومية. 	
• يمكن للمعلمة إعادة المفاهيم األيام السابقة لتثبيتها والتركيز على عدد وحرف   بالنسبة•لليوم•المكمل	

الخبرة، وإضافة أنشطة مناسبة للخبرة.

•تستعين المعلمة بقصص من مكتبة الروضة تتعلق بموضوع الخبرات ومناسبة لعمر الطفل، ويمكن  	
أن توظف الكتساب المهارات اللغوية المناسبة، أما بالنسبة للقصة المدرجة في الخبرة يمكن للمعلمة 

التوسع بها، وتحويلها إلى حوار مستخدمة الدمى أو الصور، ويفضل أن يقوم األطفال بإعادة تمثيل 

الحوار أو أجزاء منه وترتيب الصور حسب أحداث الحوار - في حال عدم تواجد صور للحوار 

المقدم يمكن للمعلمة رسم  ما يمكن من صور.

الطفل، صور  المطلوبة )صور  األدوات  لتحضير  المعلمة  • من  تحضير•مسبق	 إلى  الخبرة  تحتاج   

للعائلة، والتي تحتاج وقتاً(. ويفضل تحضير األدوات أسبوعياً.

•تراعي المعلمة الفروق الفردية بين األطفال أثناء تنفيذ النشاط، ويمكن للمعلمة أن تبتكر الكثير من  	
األنشطة الداعمة من خالل تعاملها مع األطفال ورغباتهم ومستوياتهم وبيئاتهم.

• ليس من المطلوب أن تضعها المعلمة في يوم واحد، وإنما حسب موضوع  بالنسبة•لقوانين•الروضة	

الخبرة، ويفضل أن تستعين باألطفال لوضع القوانين، وادينا مقترح لمجموعة قوانين:

•علينا أن نأتي إلى الروضة نظيفين ومرتبي الهندام. 	
•علينا أن نعيد كل األدوات إلى مكانها الصحيح في نهاية النشاط. 	

•علينا أن نستخدم الطاوالت والكراسي بشكل صحيح. 	
•علينا أن نتحدث إلى كل الموجودين في الروضة بأدب وتهذيب. 	

•علينا أن نعمل بهدوء وأن ال نزعج اآلخرين. 	
•علينا أن ال نركض في قاعة النشاط. 	

•علينا أن نفتح الباب ونغلقه بهدوء. 	
•علينا أن ننظف مكاننا دوماً. 	
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•علينا أن نحترم مكان عمل اآلخرين وال نتعدى عليه دون استئذان. 	
•علينا أن نساعد رفاقنا عند الحاجة وأن نتعاطف معهم وأن نحبهم. 	

•علينا أن نستخدم دوماً كلمات )شكراً، عفواً، لو سمحت(. 	
•علينا أن نخرج إلى الباحة بنظام وهدوء. 	

•علينا أن نلعب دون تدافع ووفق قوانين اللعب. 	
بوقت االستقبال والتجمع الصباحي على  التعليمي يومياً  تنصح المعلمة أن تبدأ يومها  في•بداية•اليوم: 

النحو اآلتي:

التفقد اليومي. � 
الروزنامة )حالة الطقس، عد أيام األسبوع، الشهر(. � 

أغنية أيام األسبوع. � 
التحدث عن البرنامج اليومي. � 

تخصص المعلمة يومياً مساحة زمنية وافية في نشاط األركان التعليمية. � 
األنشطة  لدعم  المكتبة...  المطبخ،  البزل،  المكعبات،  المعجون،  الرمل،  حوض  تستخدم  أن  يمكن  � 

اليومية.

تخصص المعلمة يوميا مساحة وافية في نشاط األركان التعليمية حيث تقدم لألطفال حرف الخبرة مع  � 
مراعاة ترتيب•المراحل•إعطاء•الحرف:•

قصة الحرف للتعرف على الحرف وصوته.  1 -

تجريد الحرف شكلين فقط في الفئة الثانية )بشكله الكامل المنفصل - أول الكلمة(. 2 -

ألعب مع الحرف )تمييزه(. 3 -

أشكل الحرف عملياً )رسم، تلوين، تفريغ الحرف، صنعه باألشغال، قص، تزينه قص صوراً من  4 -

مجالت مختلفة تبدأ بالحرف.

5- كتابة الحرف.

نقترح: لوح من الخشب الخفيف )بالكيه( بطول 100سم و عرض 100سم و إلصاق علب كرتونية 
بشكل صندوق مفتوح مع ترك مساحات و فراغات على شكل مدينة و لتكن بعدد الحروف لنصنع مدينة 

الحروف التي ترافق األطفال طوال العام الدراسي و في كل علبة نضع بطاقات للحرف وأشكاله. 

مراحل•التعرف•على•رقم•الخبرة:
. مفهوم الرقم.    2- أشكل الرقم عملياً )تزينه باألشغال تشكليه بالحبوب فنياً(.      3- كتابة الرقم- 1
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الأ�صبوع الأول/ اليوم الأول/ خربة اأنا ورو�صتي )ا�صمي(

  ن�صاط اأول/ ق�صة الع�صفورة �صو�صو

الهدف من الن�صاط:

يميز•أسماء•رفاقه. يذكر اسمه مع الكنية.                                                 �   �

الأدوات املطلوبة:   صور•تتعلق•بالقصة

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة الحوار التالي مستعينة بالصور أو الدمى المناسبة: !

.ً اجتمعت حيوانات الغابة لتفكر في حّل•للعصفورة سوسو التي تغير أسماءهم دوما ✯

. قالت القطة بيسي:•إنها تناديني باسم صديقي فيلون ✯

. قالت البطة:•إنها تناديني باسم السلحفاة كوكو ✯

. قال الثعلب:•تزعجني عندما تناديني باسم األرنب جزور ✯

قال الحمار:•ما رأيكم لو نقف تحت الشجرة التي تسكنها العصفورة سوسو ونغني أسماءنا ✯ 

بصوت عال جداً•فرح األصدقاء بالفكرة وذهبوا إلى بيت العصفورة وبدأ كل واحد يغني اسمه 

بأعلى صوته.

خجلت سوسو من نفسها،•وقالت لهم:•أعتذر يا أصدقائي كنت أمزح معكم لن أغير أسماءكم ✯ 

بعد اليوم.

تطلب منهم  تحاور المعلمة األطفال حول الموقف المقّدم وتشجعهم على تقليد أصوات الحيوانات ثم  !

أن يمثلوا الحوار )لعب أدوار( وأن يغنوا أسماءهم بصوت عاٍل.

ن�صاط ثاٍن/ اأعرف الأ�صماء

الهدف من الن�صاط:

•اسمه•كاماًل•)االسم•مع•الكنية(•بشكل•صحيح. ينطق �

يسمي•رفاقه•في•أثناء•اللعب.• �

الأدوات املطلوبة:

كرة•متوسطة•الحجم•وطرية•الملمس. �
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خطوات الن�صاط:

 !تدحرج المعلمة الكرة إلى كل طفل بدوره.
تطلب منه أن يذكر اسمه مع الكنية بوضوح، وال مانع من ! مساعدة الطفل في ذلك.

ومن ثم تمرر الكرة لألطفال كل بدوره، وتطلب منهم أن يذكروا أسماءهم وأسماء رفاقهم مع الكنية ! 

على اليمين واليسار أو رفاقهم الجالسين بالمقابل وهكذا... حتى يتعرف األطفال أسماء بعضهم بعضاً 

ويصبحوا قادرين على تذكر أسمائهم مع الكنية.

التقويم:•••ورقة•عمل1:  أزين اسمي.

)تكتب المعلمة على الورقة األولى من الكراس اسم الطفل وكنيته بخط عريض )بحدود 1سم(، تساعد كل 

طفل في تزيين اسمه بتلوينه أو لصق قصاصات من ورق األشغال أو الكورنيش... ضمن حدود اسمه(.

وقت اللعب/  فقاعات ال�صابون ال�صحرية

الهدف من الن�صاط:      يشارك•رفاقه•اللعب•الجماعي.

الأدوات املطلوبة:      صابون•سائل•-•ماء•-•أداة•نفخ.

خطوات الن�صاط:

تجهز المعلمة لكل طفل أنبوباً فيه ماء مع صابون ! سائل.

تتطاير فقاعات الصابون على شكل كرات سرعان ما  تري األطفال كيف ينفخون في أداة النفخ كي  !

تتالشى بالهواء. ثم تشجع كل طفل على النفخ بأنبوبه.

ن�صاط ثالث/ من اأنا

الهدف من الن�صاط:

يحدد•اسم•الطفل•الذي•يتكلم•من•خالل•الستار•سمعياً.•••••••••••••�  يشارك•رفاقه•اللعب. �

الأدوات املطلوبة:    •حاجز•أو•ستار

خطوات الن�صاط:

يقف خلف الستار، ويتحدث بعدة جمل يختارها، وعلى األطفال  تطلب المعلمة من أحد األطفال أن  !

أن يتعرفوا اسمه وكنيته.

تكرر المعلمة النشاط مع جميع األطفال حتى يتعرف الجميع أسماء بعضهم بعضاً. !
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ن�صاط رابع/  ن�صيد الرو�صة

الهدف من الن�صاط:

يذكر•أنه•يتعلم•ويلعب•في•الروضة. �

الأدوات املطلوبة:     اآلالت•الموسيقية•البسيطة.

خطوات الن�صاط:

تردد المعلمة أمام األطفال النشيد عدة مرات، ثم تشجعهم على ترديده معها، ثم ! منفردين مستخدمين 

اآلالت الموسيقية البسيطة وباللحن الذي يختارونه.

منقار ذات  تغّرد فرحاً على األشجارعصفورة 

ي��ا صغار الروض��ة تبن��ي األجيالهيّ��ا هيّ��ا 

حي��ن������اً ح��ي�ن��������اًن��لع������ب  ن��ت�ع�ل�������م 

باألشغال عماًل  نبدع 

ن�صاط خام�ض/  ع�صا الأمنيات ال�صحرية

الهدف من الن�صاط:

يزين•األطفال•العصا•السحرية. �

الأدوات املطلوبة:

ورق•أشغال•ملون•-•الصق•-•أعواد•خشبية•-•شريط•عريض. �

خطوات الن�صاط:

تقص المعلمة مسبقاً نجمتين من ورق األشغال ! الملون لكل طفل، وبقياس مالئم ليد الطفل.

اللسان  )خافضات  العصا  طرف  على  بعضهما  عكس  النجمتين  إلصاق  على  األطفال  ! تساعد 

الخشبية(.

بالغراء، ومن ثم كيف يغمسونها بالمادة  تعرض لألطفال كيف يقومون بدهن النجمة من الطرفين  !

الالمعة أو بأوراق الشوكوال.

تربط الشريط الملون على شكل عقدة حول كل عصا قرب ! قاعدة النجمة، وتتركها لتتدلى.

تسجل على طرف كل نجمة اسم الطفل الذي قام بإنجازها. !
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الأ�صبوع الأول/ اليوم الثاين/ خربة اأنا ورو�صتي )رغباتي(

  ن�صاط اأول/  اأمتنى اأن

الهدف من الن�صاط:

يعبر•األطفال•عن•مشاعرهم•وأفكارهم•بحرية. �

الأدوات املطلوبة:

العصا•السحرية•التي•قام•األطفال•بإعدادها•مع•المعلمة•في•اليوم•السابق. �

خطوات الن�صاط

عصا سحرية؟ لكنت أتمنى أن.... تحفز األطفال على  تثير المعلمة خيال األطفال: ماذا لو كان عندي  !

إكمال الجملة: »لو كان عندي عصا سحرية، لكنت....« وتسجل إجاباتهم.

التقويم:•  ورقة عمل1:   لو كان معي أقالم تلوين، لكنت رسمت...

ن�صاط ثاٍن/  متارين الق�ض

الهدف من الن�صاط: 

يستخدم•المقص•بشكل•آمن•وصحيح.•••••••••••••••••••••••••••••••�  يبتكر•أشكااًل•متنوعة. �

الأدوات املطلوبة:

سلة،•مقص•بالستيكي•مخصص•لألطفال،••قطع•ورق•مقوى•)كرتونية(. �

خطوات الن�صاط

تجلس المعلمة مع األطفال على شكل حلقة، وتمرر عليهم المقص، لكي تدربهم على الطريقة المثلى ! 

لحمل المقص.

تخبر األطفال أن الركض ممنوع في أثناء حمل ! المقص.

م القص. تعرض على األطفال ببطء شديد وبحذر كيف يتوجب عليه !

تخبر األطفال أنها سوف تحتفظ ببقايا الكرتون المقصوص ليستفاد منه في أنشطة فنية الحقة. !
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ن�صاط ثالث/   حرف الباء

الهدف من الن�صاط:

الباء. يلفظ•المفردات•التي•تتضمن•حرف• �

يلفظ•صوت•حرف•الباء•. � 

الباء. يتعرف•الشكل•الكامل•لحرف• �

يكتسب•مفردات•لغوية•جديدة. � 

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•صور•أودمى•)دب•-•بلبل(•بطاقة•حرف•الباء•-•بطاقات•كلمات•لشخصيات•القصة•-•لوحة � 

مدينة•الحروف.

خطوات الن�صاط:

 تروي المعلمة  الموقف الحواري اآلتي مستعينة بالصور والدمى المناسبة ومدينة الحروف بأسلوب تمثيلي: !

. قال•الدب للبلبل:•أنا•وأنت•يجمعنا•حرف•الباء ✯

•نعم،•إنه•حرفنا•الجميل. البلبل: ✯

شجرتنا• به• • ونزين ✯ الباء،• حرف• ونحضر• الحروف،• مدينة• إلى• نذهب• ال• لَم• حسناً• الــدب:•

الجميلة؟

•هنا،•وسأطير•أنا•إلى•مدينة•الحروف،•وأحضر• البلبل:•أنت•ضخم•جداً،•وستحطم•المدينة•ابق ✯

حرف•الباء•لنعلقه•على•الشجرة.

•ليس•مكاني. حزن•حرف•الباء•وقال•للبلبل:•لماذا•تعلقني•هكذا؟هذا ✯

•وأين•مكانك•أيها•الحرف•الصغير؟• قال•الدب: ✯

مكاني•في•الكلمات•بين•الحروف. قال•حرف•الباء:• ✯

•: قال•البلبل•لصديقه الدب ✯

. أنا•رأيت•األطفال•في•الروضة•يلعبون•مع•الحروف•ما•رأيك•أن•نحمل•إليهم•حرف•الباء ✯

كي•تحدثهم• حمل•البلبل•حرف•الباء،•وألقاه•بين•األطفال•الذين•فرحوا•به،•وحملوه•إلى•المعلمة• ✯

عنه.

سأبقى•حرفك•المفضل.• شكر•حرف•الباء البلبل•كثيراً•وقال•له:• ✯
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الكلمات الدالة عليهما، ليلف��ظ الكلمات التي   تع��رض المعلمة ص��ور البلبل والدب مع بطاق��ات  !

تتضمن حرف الباء.

األطفال على لفظ صوت حرف الباء .  تشجع  !

 تعرض المعلمة حرف الباء بشكله الكامل المنفصل  وتشجع األطفال على لفظه . !

ن�صاط رابع/  �صنع اإطار �صور مع زينة

الهدف من الن�صاط:

يقص•إطار•الصورة. � 

يزين•إطار•الصورة•بالمواد•الموجودة. �

الأدوات املطلوبة:

أو• للطفل• صورة• � الصق-• ُفــَرش-• وخشبية،• مائية• ألوان• مقص،• )كرتون(،• مقوى• ورق• قطعة•

عائلته.

خطوات الن�صاط:

تساعد المعلمة األطفال على قص ! إطار الصورة من لوح كرتون سميك.

تزيين إطاراتهم بالطالء، أو باأللوان الشمعية. تطلب من األطفال  !

يضع كل طفل بمفرده  صورته في اإلطار. !

ن�صاط خام�ض/ تكرار ن�صيد اليوم ال�صابق
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الأ�صبوع الأول/ اليوم الثالث/ خربة اأنا ورو�صتي )اأنا خمتلف(

ن�صاط اأول/ �صمري ي�صف نف�صه

الهدف من الن�صاط:

التي•تميزه•عن•غيره•من•األطفال•اآلخرين. يذكر•الطفل•صفاته• �

يمثل•دور•سمير•في•القصة. �

الأدوات املطلوبة:

دمية• �

خطوات الن�صاط:

دمية: تبدأ المعلمة النشاط مستخدمة  !

جميل،•ولي•عينان•مختلفتان•بلونهما•عن• يقول•سمير:•أنا•طفل•صغير،•اسمي•سمير،•لي•وجه• ✯

عيني•أختي•وأمي•وأبي،•شعري•أسود•وقصير،•ولون•وجهي•أسمر،•وأحب•اللعب•في•الحقل•

األخضر•وأركض•مع•الرفاق•خلف•الفراشات.

تقليد سمير مع ذكر أسمائهم وأوصافهم. تشجع المعلمة األطفال على  !

تتيح المعلمة لألطفال التحدث عن التشابه واالختالف فيما بينهم مع إضفاء جو من المرح والسعادة. !

.)( التقويم:   ورقة عمل1:••أحدد نقاط االختالف بين األطفال في كل صورة بوضع إشارة

ن�صاط ثاٍن/ املراآة ال�صحرية

الهدف من الن�صاط:

يبدي•تقديراً•إيجابياً•لذاته. �

الأدوات املطلوبة:     مرآة•صغيرة•تلصق•في•قاع•صندوق•مغلق•له•فتحة.

خطوات الن�صاط:

تمرر  أحبه:  ! الذي  الطفل  الصندوق صورة  هذا  يوجد ضمن  لهم:  وتقول  األطفال  المعلمة  تحاور   

قائلة انظر في الصندوق، والحظ وال تذكر اسم من  الحلقة  الصندوق على كل طفل جالس ضمن 

ترى.. إنه سر!

 سيعلم األطفال أن كل واحد منهم هو طفلها المحبوب. !





تي
�ض

رو
و

نا 
ة �أ

رب
خ

 :
ىل

لأو
ة �

رب
خل

�

33

ن�صاط ثالث/  طويل ق�صري

الهدف من الن�صاط:

طويل•قصير. يتعرف•الطفل•مفهوم• �

يقارن•بين•األطوال•المختلفة. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•ألطفال•بأطوال•مختلفة. �

خطوات الن�صاط: 

الثالثة ليتمكن األطفال من المقارنة بينهم وفق الطول. تستعين المعلمة بأطفال من الفئة  !

تقوم المعلمة ! بعرض البطاقات أمام األطفال على الطاولة.

تترك المعلمة المجال للطفل ! كي يلعب بالبطاقات ويكتشفها بشكل حر.

توزع المعلمة البطاقات على األطفال، وتشجعهم على اكتشاف ما تريده منهم أن يفعلوه بهذه ! البطاقات: 

)قد يقترح األطفال تصنيفها أو ترتيبها...(.

التقويم:   ورقة•عمل2:  أدل كل من الطفلين إلى المالبس المناسبة لطوله.

ن�صاط رابع/ اأر�صم رغباتي

الهدف من الن�صاط:

يعبر•عن•رغباته•من•خالل•رسمها•على•الورق. �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•وأقالم•ملونة �

خطوات الن�صاط: 

توزع المعلمة األوراق واألقالم على األطفال، وتشجعهم على ! رسم األشياء التي يحبونها ويرغبون 

بها على الورقة.

المعلمة أن تطلب من الطفل  قد يرسم األطفال رغباتهم على أشكال غير معروفة وفق قدراتهم، وعلى  !

تسمية األشياء التي رسمها.
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ن�صاط خام�ض/  قائد املجموعة

الهدف من الن�صاط:

•صحيح. يذكر•أسماء•رفاقه•بشكل �

يشارك•رفاقه•اللعب. �

الأدوات املطلوبة:

كرة. �

خطوات الن�صاط

( وتعطي للطفل األول  توضح المعلمة لألطفال قواعد اللعبة، بأن يصطف األطفال في طابور)رتل !

كرة، ويعد قائد الرتل، ويجري الرتل كاماًل وراءه.

يقوم قائد الرتل بتسليم الكرة إلى الطفل الذي يليه، ويقف  تحدد المعلمة نقطة معينة، ما إن يصلوا إليها  !

جانباً ويصفق مشجعاً رفاقه وهكذا تدور الكرة إلى جميع األطفال.

تكرر اللعبة حتى يأخذ األطفال جميعهم لقب القائد. !

الأ�صبوع الأول/ اليوم الرابع/ خربة من اأنا ورو�صتي )�صغار/كبار( 

 ن�صاط اأول/ يل عمر

الهدف من الن�صاط:

يكتشف•أن•لكل•إنسان•عمراً. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•تمثل•مراحل•النمو. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة الصور على األطفال )طفل صغير، فتى، شاب، عجوز( وتسألهم ! كم يتوقعون أن 

يكون عمر كل واحد في الصورة؟ ثم توجه األطفال وتساعدهم.

وآبائهم، ثم في نهاية النشاط تطلب من األطفال بعد أن  تسأل األطفال عن أعمارهم وأعمار أخوتهم  !

تعرفوا على أعمارهم ان يصفوا لها المراحل العمرية التي يمر بها اإلنسان.

التقويم:   ورقة عمل1:••أدل األشخاص إلى األلعاب المناسبة ألعمارهم.
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ن�صاط ثاٍن/ اخلطوط )املنحنية، امل�صتقيمة(

الهدف من الن�صاط: 

يميز•األطفال•الخطوط•المنحنية،•المستقيمة•من•غيرها•من•الخطوط. �

الأدوات املطلوبة: 

بطاقات•رسم•عليها•خطوط•مختلفة،•أوراق•رسمت•عليها•الخطوط•بشكل•منقط. �

خطوات الن�صاط:

، وتتيح لهم المجال ليقرؤوها ثم يحزروا ما المطلوب منهم. توزع المعلمة البطاقات على األطفال !

الرمال مع تسمية الخطوط  تحدث األطفال عن أنواع الخطوط، وتشجعهم على رسمها بأصابعهم على  !

منحنية - مستقيمة.

التقويم:   ورقة•عمل•2: أساعد حافلة الروضة والبطة بالسير على الخط المناسب للوصول إلى المكان 

المناسب لها.

ن�صاط ثالث /  اأتعرف اأ�صكال حرف الباء

الهدف من الن�صاط: 

الكلمة(•. يتعرف•أشكال•حرف•الباء•)أول•الكلمة•-•آخر• �

يسمي•حرف•الباء. � 

يجرد•حرف•الباء•من•الكلمات. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•لكلمات•تتضمن•حرف•الباء•-•بطاقات•أو•مجسمات•لشكلي•حرف•الباء. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة الصور الخاصة ! بالحرف.

يكون حرف الخبرة بلون مختلف أوشكل  تحت الصور تضع بطاقات الكلمات المعبرة عنها )بحيث  !

بارز(.

قراءة الكلمات بشكل ! فردي وجماعي.

في الكلمات، وتمرير أصبعه عليه. اإلشارة من قبل الطفل إلى حرف الخبرة  !

. وضع بطاقة معبرة عن شكل الحرف تحت البطاقة التي تتضمن الكلمة من أجل استنتاج أشكاله !
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 !تثبيت أشكال الحرف.
، وتساعد األطفال في تجريد الحرف منها )إما من خالل  توزع المعلمة بطاقات لكلمات حرف الباء !

قص حرف الخبرة من بطاقات لكلمات تتضمن الحرف، أوفصل حرف الخبرة عن باقي األحرف في 

حالة الكلمات التي تكون األحرف فيها متحركة(.

تشجع المعلمة األطفال على ذكر كلمات أو أسماء ألصدقائهم تحوي حرف الباء. !

التقويم:   ورقة عمل 3:  أحيط حرف الباء بخط مغلق.

 ن�صاط رابع/  اأتوازن واأ�صري على اخلط

الهدف من الن�صاط: 

يسير•على•الخط•الدائري•والمستطيل•بشكل•متوازن. �

الأدوات املطلوبة:

طبشور•أو•شريط•الصق. � 

موسيقا•هادئة،•ولكن•لها•نغمة•محددة•)منتظمة(. �

خطوات الن�صاط:

وشكل مستطيل ترسم المعلمة بالطبشور شكل دائرة  !

مستطيالت. تشجع األطفال على أن يرسم الذكور دوائر واإلناث  !

تشعل الموسيقا في الصف، وما إن تبدأ الموسيقا بالعزف تُْعلَِم األطفال أنه حان الوقت لكي يمشوا ! على 

الخط الذي رسموه. الذكور يمشون على الدائرة واإلناث على المستطيل.

ن�صاط خام�ض/  طباعة الكف

الهدف من الن�صاط:

•كفه•على•الكرتون. يطبع•الطفل �

يقارن•بين•األكف•أكبر•-•أصغر. �

الأدوات املطلوبة:

قطع•كرتون•ملون•مقصوصة•بأحجام•أيدي•األطفال. � 

ألوان•مائية•صحية•لألطفال. �
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خطوات الن�صاط:

تدهن كف الطفل باللون الذي ! يحبه باستخدام الفرشة، ويطبع كفه على قطعة الكرتون.

المعلمة كفها على قطعة الكرتون. تطبع  !

تشجع األطفال على المقارنة بين طبعة كفها وطبعة أكفهم من حيث الكبر والصغر مع ذكر السبب. !

اليوم اخلام�ض/ مكمل حر

الأ�صبوع الثاين/ اليوم الأول/  خربة اأنا ورو�صتي )م�صاعري(

 ن�صاط اأول/  وجوه وم�صاعر

الهدف من الن�صاط:

يعبر•الطفل•عن•مشاعره. � 

يالحظ•مشاعر•رفاقه. �

الأدوات املطلوبة:

صور•وجوه•بمشاعر•مختلفة•-•مواد•لصق•-•عيدان•خشبية• �

خطوات الن�صاط: 

كل طفل أن يختار صورة للوجه الذي  تعرض المعلمة صوراً لوجوه بمشاعر مختلفة وتطلب من  !

يعبر عن مشاعره الخاصة.

تسمية  مع  متماسكة  لجعلها  كرتون !  قطعة  على  المختارة  الصورة  لصق  على  األطفال  تساعد 

المشاعر.

بالعود الخشبي. ثم تساعدهم على لصقها  !

بعد ذلك تشجع األطفال للتحدث عن المشاعر المختلفة ! التي تظهرها الصور.

تسأل كل طفل عن سبب شعوره. !

التقويم:   ورقة•عمل1: أكمل رسم الوجوه المعبرة عن مشاعري عندما: أفرح - أحزن - أغضب .
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ن�صاط ثاٍن/  مفهوم الرقم 1

الهدف من الن�صاط:

. •أن•يتعرف•شكل•الرقم•1 �

أن•يربط•الرقم 1•بمدلوله•حسياً. �

الأدوات املطلوبة:

•مجموعات•من•األشياء•التي•تخص•الخبرة،•عدد•كل•منها)1 - 2(. �

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة األطفال إلى مجموعات، تطلب من كل مجموعة أن تختار شيئاً ! واحداً، ومن ثم تقدم 

لهم بطاقة الرقم 1.

من األشياء، وعلى كل طفل  تلعب المعلمة مع األطفال لعبة الرقم: تضع على الطاولة عدة مجموعات  !

أن يختار منها شيئاً وبطاقة الرقم واحد الدالة عليه.

التقويم:  ورقة•عمل2:  - أصل الرقم 1 بالمجموعة المناسبة له.

ن�صاط ثالث/  اأ�صكل الوجوه

الهدف من الن�صاط:

يشكل•وجوهاً•مختلفة•المشاعر•فنياً. �

الأدوات املطلوبة:

كرتون،•أشغال. �

خطوات الن�صاط:

. توزع المعلمة على األطفال قطع كرتون مقصوصة على شكل دائرة !

مع  اختاروه  الذي  الشعور  عن  تعبر  التي  ! القطع  باختيار  الوجه  أجزاء  ليشكلوا  لهم  الفرصة  تتيح 

تسميته.
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ن�صاط رابع/  لعبة امل�صاعر

الهدف من الن�صاط:

يعبر•عن•مشاعره•بحركة•جسده. �

الأدوات املطلوبة:

آالت•موسيقية•بسيطة. �

خطوات الن�صاط:

 تخرج المعلمة األطفال ! بانتظام إلى باحة الروضة.

تطلب من األطفال أن يقلدوا ! الحركات التي ستقوم بها مع األغنية المرافقة.

ً فقطب حاجبيك، وإن كنت فرحاً  تقول لهم إن كنت سعيداً مبتهجاً، صفق بيديك. وإن كنت حزيناً مكتئبا !

مبسوطاً افتح ذراعيك.

ن�صاط خام�ض/ ن�صيد الأ�صكال الهند�صية

الهدف من الن�صاط:

. يسمي•بعض•األشكال•الهندسية �

ينشد•النشيد. �

الأدوات: 

األشكال•الهندسية. مثلثات،•كستيليتات،•دف.صور•لبعض• �

خطوات الن�صاط:

 تشجع المعلمة األطفال على أن ينشدوا النشيد مستخدمين اآلالت الموسيقية البسيطة. !

المس��تطيل جمي��لأن��ا  اس����مي 

الدائ��رةصديقت��ي م��دورة س��ميتها 

وآخ����ر مرب����عل��ي صاحب مثلث

محبب��ة مرتب��ةأش��كالنا  لطيف����ة 
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الأ�صبوع الثاين/ اليوم الثاين/ خربة اأنا ورو�صتي )اأثق بقدراتي(

  ن�صاط اأول/  اأ�صتطيع اأن

الهدف من الن�صاط: 

. يذكر•قدرات•يستطيع•القيام•بها•معتمداً•على•نفسه �

يحّدد•قدراته•من•قدرات•رفاقه•اآلخرين. �

الأدوات املطلوبة:

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال أن يقف كل طفل بدوره ويقول ! أستطيع أن مثال )ألبس مالبسي وحدي - أرتب 

ثيابي - أرتب أحداث قصة - أزور أقربائي...إلخ( إلى أن يتحدث جميع األطفال عن قدراتهم .

التقويم:   ورقة عمل 1:•• أختار األدوات القادر على استخدمها .

ن�صاط ثاٍن/  متارين الفرز 

الهدف من الن�صاط:

حسب•اللون. يفرز•األشياء• �

يفرز•اأِلشياء•حسب•الشكل  �

الأدوات املطلوبة:    سلتان،•مكعبات•مختلفة•اللون•والشكل،•بطاقات•مختلفة•اللون.

خطوات الن�صاط:

. تضع المعلمة على الطاولة مجموعة من المكعبات مختلفة اللون والشكل !

سلة ومكعبات ذات ألوان مختلفة،  تقسم المعلمة األطفال إلى مجموعات، وتضع أمام كل مجموعة  !

وتشجع كل مجموعة على اختيار لون معين ووضعه في سلة، ومن ثم تسأل المجموعة عن اللون 

الذي قامت بفرزه، وكذلك بالنسبة إلى البطاقات، ثم تسمي كل مجموعة باللون الذي اختارته.

تشجع األطفال على اختيار مجموعة ! من المكعبات ذات شكل واحد، وتضعها في سلة.

تحفز األطفال على تسمية كل شكل تم اختياره، وتربط بين اسم المجموعة والشكل الذي اختارته. !
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ن�صاط ثالث /  �صباق الألعاب املف�صلة

الهدف من الن�صاط:

يسمي•األلعاب•الموجودة•في•الكيس.••••••••••••••••••••••••�  يسمي•لون•اللعبة. �

الأدوات املطلوبة:    سلتان•كبيرتان،•كيسان•يحتويان•ألعاباً•متنوعة.

خطوات الن�صاط

تري المعلمة األطفال األلعاب الموجودة في الكيس األول، وتشجعهم ! على تسمية كل لعبة مع لونها 

)كرة، دب، دمية، سيارة، طائرة، كيس حيوانات....(.

ثم تعرض عليهم محتويات الكيس الثاني. !

 ! تقسم الصف إلى فريقين.
لعبة من  الملعب على شكل فريقين، حيث يجب أن يخرج كل طفل  ! إلى  بأنهم سيخرجون  تخبرهم 

الكيس الخاص بفريقه يسميها ويصفها، ثم يركض بها لوضعها في السلة المخصصة لفريقه، ومن 

يسبق سيكون هو الرابح.

ن�صاط رابع/  ت�صكيل الرقم 1 عمليًا

الهدف من الن�صاط:

•يشكل•الطفل•الرقم•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:

ورق•أشغال•ملون•الصق،•ورقة•من•دفتر•الرسم•كتب•عليها•الرقم. �

خطوات الن�صاط:

تساعد ! المعلمة األطفال على تشكيل الرقم بالمعجون.

على لصق األشغال أو الكورنيش الملون على الرقم. تساعد المعلمة األطفال  !

تشجع المعلمة األطفال على تزيين لوحة الرقم من خالل لصق الحبوب ضمن ! حدود الرسم.

على دفاتر الرسم. يمكن قص األشغال على شكل الرقم ولصقه  !

أو يمكن تفريغ ورقة على شكل رقم الخبرة، ثم توضع فوق ورقة أخرى غير مفرغة، وبعد تلوين ! 

الجزء المفرغ بإسفنجة، نزيل الورقة المفرغة، وتبقى األساسية عليها رقم الخبرة مطبوعاً.
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ن�صاط خام�ض/  بانا ت�صاعد اأمها

الهدف من الن�صاط:

يذكر•بعض•االعمال•التي•يستطيع•القيام•بها. � 

: األدوات•المطلوبة �

صور•تعبر•عن•القصة �

خطوات الن�صاط :

تروي المعلمة لألطفال الحوار اآلتي وتستعين بالصور المناسبة: !

•في•أعمال•المنزل. قالت•بانا: ماما•أريد•أن•أساعدك ✯

•وماذا•يمكنك•أن•تفعلي؟ األم: ✯

•أن•أرتب•الطاولة،•وأضع•عليها•الصحون. بانا:•يمكن ✯

•وماذا•أيضا؟. األم: ✯

•يمكن•أن•أجفف•الصحون•دون•أن•أكسرها. بانا: ✯

األم:•وماذا•أيضا؟ ✯

ويمكن•أن•أطوي•المالبس•في•الخزانة. بانا:• ✯

•أيضاً؟ األم:•أحسنت•وماذا ✯

•يمكنني•أن•أنظف•األحذية•وألمعها. بانا: ✯

،•ماذا•أيضاً؟. األم:•رائع ✯

•يمكنك•أن•تعلميني•بعض•األعمال•األخرى•يا•أمي. بانا:•ماذا•أيضاً؟•ماذا•أيضاً؟ ✯

األم:•أحسنت•ياصغيرتي،•لقد•كبرت•كثيراً. ✯

على أن  تدير المعلمة حواراً مع األطفال في نهاية النشاط حول األعمال قامت بها بانا ثم تشجعهم  !

تمثل هي دور األم وكل واحد منهم دور بانا ليذكر األشياء التي يستطيع القيام بها؟ 
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الأ�صبوع الثاين/ اليوم الثالث/  خربة اأنا ورو�صتي )�صفاتي(

  ن�صاط اأول/  يل �صفات خمتلفة

الهدف من الن�صاط:

يذكر•الطفل•صفاته. �

الأدوات املطلوبة:

مرآة �

خطوات الن�صاط:

يراها في المرآة  تشجع المعلمة كل طفل ان يقف امام المرآة وينظر إلى نفسه، ويتحدث عن صفاته كما  !

)طوله - شعره - لون بشرته - لون عينيه..........( 

تتيح المعلمة الفرصة لألطفال ألن يتناقشوا حول االختالفات في الصفات والتشابه ! بين بعضهم بعضاً 

مع إضفاء جو من المرح بين االطفال.

التقويم:•   ورقة عمل1:• ألون صورتي بما يماثل لون عيناي وشعري وألوان مالبسي المفضلة.

ن�صاط ثاٍن/  وقت اللعب - لعبة ال�صفات

الهدف من الن�صاط:

يصف•نفسه. � 

يتوازن•في•أثناء•شد•الحبل. �

الأدوات املطلوبة:

حبل•ناعم•الملمس. �

خطوات الن�صاط:

 تتفق المعلمة مع األطفال قبل الخروج ! إلى باحة الروضة على قواعد لعبة الصفات، وبأنهم سوف 

يتوزعون إلى فريقين بحسب صفاتهم )لون الشعر، لون العيون،  الخ(.

 يمسك كل فريق بطرف الحبل، يشد كل فريق الحبل إلى جانبه ! )قد تضطرين لمساعدة أحد الفريقين 

في حال عدم التوازن بينهما(.
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ن�صاط ثالث/ األعب مع حرف الباء 

الهدف من الن�صاط:

يحدد•حرف•الخبرة•ضمن•مجموعة•من•األحرف•السابقة. � 

•الخبرة•ضمن•مجموعة•من•الكلمات. يحدد•حرف �

يضع•الحرف•الناقص•)حرف•الخبرة(•في•المكان•الصحيح•من•الكلمات. �

الأدوات املطلوبة:

ألحرف•سابقة•ولحرف•الخبرة•بأشكاله•المختلفة. بطاقات• �

•حرف•الخبرة بطاقات•لكلمات•تتضمن•بعضها �

بطاقات•ألشكال•حرف•الخبرة. �

•الخبرة. صور•لكلمات•فيها•حرف �

بطاقات•لكلمات•معبرة•عن•الصور•حذف•منها•حرف•الخبرة. �

خطوات الن�صاط:

على تمييز الحرف في هذه الكلمات صوتياً. لفظ كلمات تتضمن حرف الخبرة، وتشجيع األطفال  !

الطفل !  المختلفة، يطلب من  الخبرة بأشكاله  البطاقات ألحرف سابقة ولحرف  عرض مجموعة من 

اختيار حرف الخبرة، ولفظه، وتحديد شكله )أول الكلمة - آخرها(.

من الطفل اختيار البطاقة  عرض مجموعة من البطاقات لكلمات يتضمن بعضها حرف الخبرة، يطلب  !

التي تتضمن كلمة فيها حرف الخبرة، وتحديد شكله )أول الكلمة - آخرها(.

تعرض مجموعة من صور لكلمات فيها حرف الخبرة، ويكتب تحتها كلمات الصور التي حذف منها ! 

المناسب،  حرف الخبرة، توضع أمام الطفل  بطاقات لحرف الخبرة بأشكاله ليختار شكل الحرف 

ويضعه في مكانه من الكلمات الناقصة.

التقويم•:   ورقة عمل 2:      - ألون حرف الباء أينما وجد بين األحرف.

                                      - ألون حرف الباء أينما وجد بين الكلمات.

                                      - أصل حرف الباء إلى المكان المناسب من الكلمة.
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ن�صاط رابع/ طباعة ب�صمات الأ�صابع 

الهدف من الن�صاط:

تختلف•عن•بصمات•غيره. يكتشف•أن•له•بصمة• �

يكتشف•أن•له•بصمة•خاصة•به. �

الأدوات املطلوبة:

علبة•ألوان•مائية،•عدسة•مكبرة،•ورق•قطعتين•صغيرتين•لكل•طفل. �

خطوات الن�صاط:

الورقتين  أحد  على  إصبعه  بطباعة  يقوم  وبعدها  باأللوان  إصبعه  يغمر !  أن  طفل  كل  من  تطلب 

الصغيرتين.

المكبرة. تشجع األطفال على أن يستكشفوا طبعات أصابعهم باستخدام العدسات  !

تدعو األطفال البتكار رسوم من بصماتهم بشكل حر، أو تعطي األطفال صوراً مرسومة، وتطلب ! 

منهم تلوينها بواسطة بصمات اإلصبع.

ن�صاط خام�ض/ اإعادة ن�صيد الأ�صكال الهند�صية
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اليوم الرابع/ خربة اأنا ورو�صتي )اجل�صم واأجزاوؤه(

ن�صاط اأول/ اأجزاء ج�صمي

الهدف من الن�صاط:

. يسمي•أجزاء•الجسم �

الأدوات املطلوبة:

صورة•لجسم•اإلنسان. �

خطوات الن�صاط:

كل مجموعة صورة لجسم اإلنسان، وتطلب منهم  توزع المعلمة األطفال إلى مجموعات، وتعطي  !

اإلشارة إلى كل جزء وتسألهم عن اسمه.

ثم تلعب مع األطفال لعبة بشير ! يقول: دور )بادي(.

المثال  تطلب من األطفال أن يفعلوا ما تطلبه منهم، لكن فقط عندما يسمعون )بادي يقول(. فعلى سبيل  !

تقول لهم:

•يقول:•ضع•يدك•على•رأسك. بادي ✯

يقول:•المس•أصابع•قدميك...•ضع•يدك•على•ركبتيك. بادي  ✯

ضع•يديك•على•كتفيك....•ضع•يدك•على•ساعديك. بادي•يقول:• ✯

ضع•يديك•على•أذنيك....•ضع•يدك•على•صدرك. بادي•يقول:• ✯

ذكرت  ما  إذا  عليها  ويدلوا  ! أسماءها،  األطفال  يحفظ  حتى  الجسم  أجزاء  من  عدد  أكبر  إلى  تشير 

أسماؤها.

التقويم:•   ورقة•عمل•1:•••أصل األشياء بما يناسبها من أجزاء جسمي.
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ن�صاط ثاٍن/ األون حرف الباء

الهدف من الن�صاط: 

يلون•حرف•الباء•المفرغ•على•ورق. �

الأدوات املطلوبة:

حرف•الباء•مفرغاً•على•عدد•األطفال•-•أقالم•ملونة.• �

خطوات الن�صاط

المفرغ على األطفال، ثم تشجعهم على وضع  توزع المعلمة األوراق واألقالم الملونة وحرف الباء  !

الحرف على الورقة والتلوين داخله كي يكتشفوا حرف الباء ملوناً.

يقوم الطفل بعملية شف الحرف ويُْطلَُب من المعلمة أن تذكر ما إذا قام بذلك بمفرده أو بمساعدة. !

ن�صاط ثالث/ مفهوم الرقم 2

اأهداف الن�صاط:

.) يعد•شفوياً•)2-1 �

يربط•الرقم•بمدلوله•عملياً. �

الأدوات الالزمة:

•رسم•عليها•أعضاء•جسم•االنسان.•ثنائية•)أنف• مجموعات•من•االشياء•التي•تخص•الخبرة•-•بطاقات �

-•عينين•-•يدان•- ......(.

خطوات الن�صاط: 

توزع المعلمة األطفال الى مجموعات وتشجع كل مجموعة ! على عد األشياء ومن ثم اختيار البطاقة 

المناسبة للرقم .

تلعب ! المعلمة مع األطفال لعبة الرقم:

.) تضع على الطاولة عدة مجموعات من األشياء تتكون من )1- 2 !

يبدأ األطفال العد بشكل جماعي إلى أن يصلوا إلى المجموعة التي تمثل عناصرها رقم الخبرة. !

التقويم:   ورقة•عمل•2:•  أصل الرقم بالمجموعة التي تعبر عنه.
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ن�صاط رابع/ ت�صكيل اأجزاء اجل�صم

الهدف من الن�صاط:

يلصق•الطفل•المواد•المتوفرة•على•أجزاء•الجسم. �

الأدوات املطلوبة:

كورنيش،•أشغال،•صوف،•ألوان،•أوراق•رسم•عليها•أجزاء•الجسم. �

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة المواد على األطفال، ثم توضح لهم العمل المطلوب إنجازه، وتتيح الفرصة لهم ! لتنفيذ 

العمل المطلوب مع اإلشراف عليهم وتشجيعهم.

تعرض المعلمة النماذج المنفذة على لوحة الخبرة وتتيح لهم الفرصة لتقييمها. !

ن�صاط خام�ض/  اأنا اأمنو

الهدف من الن�صاط:

يرسم•كفه•على•الورق. �

الأدوات املطلوبة:

ورق•مقوى. � 

صور•لمراحل•نمو•اإلنسان. �

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال على أن يخطوا بالقلم خطوطاً حول كف ! اليد كما تفعل المعلمة ذلك، ثم تترك 

لألطفال التعليق ومالحظة والفرق بين األكف )الكفين(.

تتحدث مع األطفال حول النمو، االحتياجات ! واألساسيات مثل )الغذاء الجيد، ممارسة الرياضة، النوم 

باكراً، اللعب، النظافة، الذهاب إلى الروضة(.

بعد ذلك تقدم صوراً عن مراحل نمو ! اإلنسان وصوراً تعبر عما يساعده على النمو.

اليوم اخلام�ض/ مكمل حر
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الأ�صبوع الثالث/ اليوم الأول/ خربة اأنا ورو�صتي )رو�صتي كيف اأ�صل اإليها؟(

  ن�صاط اأول/ ا�صم الرو�صة، موقعها

الهدف من الن�صاط:

يذكر•الطفل•اسم•روضته. � 

يتعرف•الطفل•عنوان•روضته. �

خطوات الن�صاط:

زيارة ميدانية: 

بناء الروضة، ثم تشجعهم على الوقوف بشكل شبه دائري منظم  تخرج المعلمة مع األطفال إلى أمام  !

لمشاهدة اسم اللوحة التي كتب عليها اسم الروضة وينشدون االسم.

تشجع المعلمة األطفال على مشاهدة األماكن المحيطة بالروضة وذكر أسمائها ! إن وجدت.

وتذكر األطفال بالمعلومات السابقة، مع إتاحة الفرصة  تعود المعلمة مع األطفال إلى غرفة النشاط،  !

إلى  طريقهم  في  شاهدوها  التي  والمعالم  الروضة.  إلى  الوصول  من  تمكنوا  كيف  ليذكروا  لديهم 

الروضة.

التقويم:  ورقة عمل 1: أختار الطريق الذي أصل به إلى روضتي.

ن�صاط ثاٍن/ بزل �صورة الرو�صة

اأهداف الن�صاط:

يركب•قطع•البزل•ليحصل•على•صورة•روضة. �

الأدوات املطلوبة: 

قطع•بزل•لصورة•روضة. �

خطوات الن�صاط:

 !تعرض المعلمة صورة لروضة ليستعين األطفال بها في أثناء تجميع القطع.
صورة  ليشكلوا  تجميعها  أو  تركيبها  على  وتشجعهم  األطفال  على  البزل  قطع  المعلمة   !توزع 

الروضة.
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ن�صاط ثالث/ )قبل، بعد(

الهدف من الن�صاط:

يستخدم•مفهوم•قبل•وبعد•استخداماً•صحيحاً. �

خطوات الن�صاط:

لها مواقف وسلوكيات يقومون بها في الروضة  تثير المعلمة تفكير األطفال بأن تطلب منهم أن يذكروا  !

مستخدمين كلمة )قبل وبعد( مثاًل متى نغسل أيدينا؟ 

ن�صاط رابع/ فني )طبع ا�صم الرو�صة(

الهدف من الن�صاط:

يطبع•الطفل•اسم•روضته•باأللوان. �

الأدوات املطلوبة: 

كرتون•مفرغ•باسم•الروضة،•ألوان•مائية. �

خطوات الن�صاط:

الروضة على الورق. تشجع المعلمة على تلوين الجزء المفرغ على الورق باأللوان، ليتشكل اسم  !

ومن ثم يقوم األطفال بتزيين إطار اللوحة من خالل طبع بصمات أصابعهم عليه باأللوان. !

ن�صاط خام�ض/ الت�صكيل العملي للرقم )2(

اأهداف الن�صاط:

•يشكل•الطفل•الرقم•عملياً. �

الأدوات الالزمة:

ورق•أشغال•ملون•الصق،•ورقة•من•دفتر•الرسم•كتب•عليها•الرقم. �

خطوات الن�صاط:

على تشكيل الرقم بالمعجون. تساعد المعلمة األطفال  !

تساعد المعلمة األطفال على لصق األشغال ! أو الكورنيش الملون على الرقم.

تشجع المعلمة األطفال على تزيين لوحة الرقم من خالل لصق الحبوب ضمن حدود الرسم. !
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. يمكن قص األشغال على شكل الرقم ولصقه على دفاتر الرسم !

توضع فوق ورقة أخرى غير مفرغة، وبعد تلوين  أو يمكن تفريغ ورقة على شكل رقم الخبرة، ثم  !

الجزء المفرغ بإسفنجة، نزيل الورقة المفرغة، وتبقى األساسية عليها رقم الخبرة مطبوعاً.

الأ�صبوع الثالث/ اليوم الثاين/ خربة اأنا ورو�صتي )هذه رو�صتي( 

 ن�صاط اأول/  هذه رو�صتي

الهدف من الن�صاط:

تتعلق•بالروضة•وبيئتها. •يذكر•األطفال•مفردات• �

يسمي•الطفل•أقسام•الروضة. � 

يبدي•حرصاً•للحفاظ•على•روضته. �

الأدوات املطلوبة:

زيارة•داخل•الروضة. �

خطوات الن�صاط:

التعرف إلى الغرف الموجودة فيها، وتسمية   تقوم المعلمة بجولة مع األطفال في الروضة، وتتيح لهم  !

كل غرفة.

مقابل الجميع  تعود المعلمة مع األطفال إلى غرفة النشاط، وتجلس معهم على شكل صندوق مفتوح   !

في الوسط.

شيء أو غرض في الروضة وعليهم أن يسّموا المكان أو الغرفة أو  توضح لألطفال بأنها ستذكر اسم  !

القسم الذي شاهدوه فيه.

المستطاع كي يصبح األطفال مدركين ألقسام.. ومحتويات الروضة. تنوع المعلمة باألسئلة قدر  !

يدور حديث بين المعلمة واألطفال حول أهمية الحفاظ على كل أقسام الروضة . !

التقويم:   ورقة•عمل•1: ألون الدائرة تحت الصورة المعبرة عن سلوكي الصحيح في الروضة.
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ن�صاط ثاٍن/  اأعدد اأق�صام رو�صتي

اأهداف الن�صاط:

يسمي•أقسام•الروضة•من•ذاكرته. �

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال على أن يتذكروا زيارتهم السابقة ألجزاء الروضة، وأن يذكروا لها أقسامها ! 

ويسموا مرافقها بجمل بسيطة وصحيحة.

التقويم:   ورقة•عمل•2:• ألون غرفة نشاطي في الروضة.

ن�صاط ثالث/  حديقة رو�صتي

الهدف من الن�صاط:

يسمي•األطفال•األشياء•الموجودة•في•حديقة•الروضة. �

الأدوات املطلوبة:     اشياء•ووسائل•من•الروضة.

خطوات الن�صاط:

المعلمة األطفال إلى باحة الروضة بانتظام وهدوء على شكل رتل. تخرج  !

في حديقة الروضة، مثل  تشجع المعلمة األطفال على تسمية ووصف جميع األشياء التي يشاهدونها  !

أشجار نباتات  صنبور المياه- خرطوم مياه - أدوات زراعة، وعّدها عمليا.

ن�صاط رابع/  كتاب الدائرة

الهدف من الن�صاط:

يشير•لشكل•الدائرة•أينما•وجدت•من•حوله. �

الأدوات املطلوبة:

. أوراق•أشغال•فنية،•ملون•بّراق،•نجمات•الصقة،•خرازة،•مقص،•أعواد•بنهايات•قطنية،•ألوان•شمع �

شرائح•من•الورق.

خطوات الن�صاط:

 !تعرض المعلمة الشكل الدائري على األطفال لتسميته.
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تشجع األطفال على إعداد كتيب خاص باألشكال الهندسية )وضع مجموعة من األوراق الملونة فوق ! 

بعضها ثم تثبيتها ثقب أطرافها ووصلها بخيط ملون(.

 !تشجع األطفال على أن يقصوا أشكااًل دائرية.
الدائرية على دفتر األشكال الهندسية . تشجع األطفال على إلصاق األشكال  !

تكتب على الصفحة األولى من دفتر األشكال الهندسية - الدائرة من إعداد )اسم الطفل(. !

التقويم:    ورقة عمل3:  أبحث عن الدائرة وألونها.

الن�صاط اخلام�ض/ كتابة العدد )2-1(

اأهداف الن�صاط: 

يكتب•الرقمين•2-1. �

الأدوات املطلوبة:

•صندوق•الرمل•-•دفاتر•األطفال. �

خطوات الن�صاط: 

ثم   تحفز المعلمة  األطفال على كتابة رقم الخبرة  على الرمل، ثم في المرحلة الثانيه  على السبوره  !

تشجع المعلمة األطفال على كتابة الرقم منقطاً على دفاترهم، ثم بدون تنقيط.

التقويم:•••ورقة•عمل•4:•••••-•ألون الرقم 1، 2 أينما وجد. 

                                   - أكتب الرقم 1، 2.
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الأ�صبوع الثالث/ اليوم الثالث/ خربة اأنا ورو�صتي )العاملون يف الرو�صة(

 ن�صاط اأول/ من يعمل يف رو�صتي

الهدف من الن�صاط:

•عملهم. يذكر•مهام•العاملين•في•الروضة•حسب•أماكن �

يبدي•تقديراً•واحتراماً•لجميع•العاملين•في•الروضة. �

الأدوات املطلوبة:

خطوات الن�صاط:

النشاط األخرى،  تصطحب المعلمة األطفال في جولة داخل الروضة ! بحيث يزور األطفال غرف 

النظافة  فيه عمال  الذي يوجد  المكان  إلى  المعلمات. وبعد ذلك يذهب األطفال  التحية على  ويلقون 

يحيّونهم  وبعد ذلك يذهب األطفال إلى غرفة المديرة ويلقون عليها التحية وهكذا بالنسبة لباقي العمال 

في الروضة إن وجدوا.

 !تعود المعلمة مع األطفال إلى غرفة النشاط وتحاورهم في مهام العاملين في الروضة إلى أن تتوصل 
معهم إلى تسمية مهام جميع العاملين فيها.

التقويم:•••ورقة•عمل•1:  أحيط بخط مغلق صورة األشخاص الذين يعملون في روضتي.

ن�صاط ثاٍن/   �صباح - م�صاء

الهدف من الن�صاط:

يتعرف•األطفال•مفهوم•صباح•/•مساء• �

الأدوات املطلوبة:      مسجل،•بطاقات•ألعمال•تدل•على•الصباح،•وأخرى•تدل•على•المساء.

خطوات الن�صاط: 

والعمال  الصباح،  في  بها  يقومون  التي  األعمال  عن  يتحدثوا  كي  الفرصة  ! لألطفال  المعلمة  تتيح 

األخرى التي يقومون بها في المساء.

بالصباح فقط، والمساء فقط. يربط األطفال بعض أفعالهم  !

التقويم:•••ورقة•عمل•2:   أصل الصورة المعبرة عن سلوكي بالوقت المناسب لها.
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ن�صاط ثالث/ األعب باألعاب الرو�صة

الهدف من الن�صاط:

•يشارك•رفاقه•اللعب. �

الأدوات املطلوبة:

األلعاب•المتوفرة•في•ملعب•الروضة. �

خطوات الن�صاط

تذكر المعلمة األطفال بقواعد اللعب في الخارج )النظام، عدم التدافع، الحفاظ على الدور ! والوقوف 

بنظام(.

تخرج األطفال رتاًل واحداً إلى الباحة، وتطلب من كل واحد أن يختار اللعبة التي يريد اللعب بها. !

تشجع األطفال على اللعب التعاوني، وتراقبهم عن كثب، وتسجل مالحظاتها ! حول تطورهم العضلي 

واالجتماعي والعاطفي.

ن�صاط رابع/ اأر�صم اأرجوحتي 

الهدف من الن�صاط:

يسّمي•األلعاب•الموجودة•في•الروضة. � 

يرسم•لعبته•المفضلة. �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•وأقالم•ملونة. � 

صور•أللعاب•الروضة•بعضها•منقط•واآلخر•ملون. �

خطوات الن�صاط:

تشجع ! المعلمة األطفال على أن يرسموا لعبتهم المفضلة بعد أن تعرض عليهم صور مبسطة أللعاب 

الروضة.
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ن�صاط خام�ض/ زيارة املكتبة وقراءة ق�صة

الهدف من الن�صاط:

يسمي•أقسام•المكتبة. � 

يذكر•شروط•االستعارة•من•المكتبة. �

الأدوات املطلوبة:    مكتبة•الروضة•أو•مكتبة•عمومية•أو•صور•لمكتبة•في•روضة•ما.

خطوات الن�صاط:

.  تحفز المعلمة  األطفال لزيارة مكتبة الروضة !

تعطي األطفال فكرة موجزة عن المكتبة وقواعد ! زيارتها، حيث تذكر لهم أن:

أن•نحترم•ذلك•فندخل•ونخرج•بهدوء. المكتبة•مكان•هادئ،•وعلينا• ✯

•ما•نجده•مناسباً،•ولكن•بعد•إخبار•أمينة•المكتبة. بإمكاننا•تصفح•الكتب•وانتقاء ✯

الجديدة• بالكتب• تنصحنا• ✯ أن• وبإمكانها• بالمكتبة.• يعمل• الذي• الشخص• اسم• المكتبة•هو• أمينة•

والممتعة.

•معها،•فهي•تعرف•كيف•تحضر•األنشطة•اللطيفة• أمينة•المكتبة•قد•تدعونا•لقضاء•وقت•ممتع ✯

للجميع.

تقوم مع األطفال  أو  بالصور  أو يستعاض عنها  المكتبة في حال وجودها  أن تزور  للمعلمة !  يمكن 

بتصميم ركن للمكتبة في غرفة قاعة النشاط.

الأ�صبوع الثالث/ اليوم الرابع/ خربة اأنا ورو�صتي )حا�صة اللم�ض(

 ن�صاط اأول/ اأتعرف ملم�ض الأ�صياء

الهدف من الن�صاط:

يحدد•الطفل•ملمس•األشياء•)ناعم،•خشن(.•••••••••• � •يسمي•الطفل•الجزء•المسؤول•عن•حاسة•اللمس. �

الأدوات املطلوبة:

حوض•رمل•ناعم•)مساحة•رملية(،•حوض•فيه•حصى•ناعم،•أقمشة•متنوعة•الملمس. �

خطوات الن�صاط:

لتلمس المواد الموجودة في األحواض التي أعدتها مسبقاً. تترك المعلمة لألطفال الفرصة  !
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الكرتون  من !  مربعات  على  الملمس  مختلفة  مواد  بوضع  البطاقات  من  متطابقة  مجموعة  تحضر 

المقّسى.

بطاقتين  إيجاد  منه  وتطلب  التجريب،  على  يوافق  الذي !  الطفل  عيني  على  األعين  عصابة  تضع 

بالملمس ذاته.

تصنع ! صندوقاً غامضاً تملؤه بأشياء وأقمشة متنوعة الملمس.

. تطلب من األطفال تحسس ما بداخل الصندوق، وتخمين األشياء التي يتلمسونها، وتحديد ملمسها !

تحاور المعلمة األطفال إلى أن يتوصلوا أن الجلد هو المسؤول عن حاسة اللمس. !

التقويم:   ورقة•عمل•1: أحيط المهنة التي تحتاج حاسة اللمس أكثر من غيرها.

ن�صاط ثاٍن/  ن�صيد احلوا�ض اخلم�صة

الهدف من الن�صاط:

يسمي•الحواس•الخمس. � 

ينشد•الطفل•النشيد•ملحناً. � 

يشكر•هللا•على•نعمة•الحواس•الخمسة. �

الأدوات املطلوبة:  مجموعة•نسخ•من•القصيدة.•لوحة•طبعت•عليها•كلمات•النشيد•بطريقة•واضحة.

خطوات الن�صاط

  !تقرأ على مسامع األطفال النشيد بوضوح.
 بعد ذلك تشجعهم على  ! أن ينشدوا النشيد من بعدها.

معهم النشيد وتشجعهم كي يشيروا إلى الحاسة المذكورة بالنشيد.  في المرة الثالثة تعيد  !

المعلمة لوحة النشيد على الجدار أمامهم وتتابع إنشادها معهم يومياً.  تعلق  !

••••••نص•النشيد/•هذه•هي•حواسي•الخمسة:

للنظ����ر للس�����معع��ين����اي  أذن����اي 

الش��������م لل��ذوقاألن����ف  لس�������اني 

للم����س يا لح�واسي الخمسوالج�ل����د 
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ن�صاط ثالث/ كتابة حرف الباء

اأهداف الن�صاط: 

•-•كامل•منفصل(. يكتب•حرف•الباء•بشكليه•)أول•الكلمة �

يبدي•استعداداً•للمحافظة•على•نظافة•الدفتر. �

الأدوات املطلوبة:

صندوق•الرمل•-•دفاتر•األطفال. �

خطوات  الن�صاط:

على كتابة الحرف  تشجعهم المعلمة األطفال على رسم حرف الخبرة على الرمل، ثم في المرحلة الثانية  !

على السبورة ثم على كتابته بشكليه أول الكلمة وآخرها منقطاً على دفاترهم، ثم بدون تنقيط.

التقويم:    ورقة•عمل•2:•••-•لنلون حرف الباء .

                                  - لنكتب حرف الباء.

ن�صاط رابع/ األ�صق املالم�ض

الهدف من الن�صاط:

يلصق•الطفل•مواد•خشنة•وناعمة �

الأدوات املطلوبة: 

ناعمة،•أوراق•زجاج•)خشنة(،•بطاقات•كتب•عليه•ناعم•خشن. أقمشة•مختلفة•الملمس،•أوراق• �

خطوات الن�صاط:

مواد ناعمة وأخرى خشنة ولصقها على  تضع المعلمة المواد أمام األطفال، وتتيح لكل طفل اختيار  !

الناعمة  البطاقات  التي كتب عليها ناعم تحت  البطاقات  الورقة، ومن ثم تساعد األطفال في لصق 

وخشن تحت البطاقات الخشنة.

اليوم اخلام�ض/  مكمل حر 
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الأ�صبوع الرابع / اليوم الأول/ خربة اأنا ورو�صتي )حا�صة ال�صمع(

 ن�صاط اأول/ اأ�صمع باأذين

الهدف من الن�صاط:

يسمي•بعضاً•من•األصوات•في•محيطه.                 �••يسمي•الطفل•الجزء•المسؤول•عن•حاسة•السمع. �

الأدوات املطلوبة:  مسجل،•بطاقة•الهدوء.

خطوات الن�صاط:

تسمع المعلمة األطفال عدداً من األصوات ! عن طريق المسجل، وتشجعهم على تسمية هذه األصوات، 

وبعد ذلك تطلب من أحد األطفال وضع يديه بقوة على أذنيه، وتقوم بتشغيل المسجل، وتسأل الطفل 

هل تسمع شيئاً؟.

 !تحاور المعلمة األطفال إلى أن يتوصلوا أّن األذن هي المسؤول عن حاسة الّسمع.
تلعب المعلمة مع األطفال لعبة الصمت ! كاآلتي:

تقف في زاوية قاعة النشاط - ترفع البطاقة - تهمس لألطفال ! كل باسمه.

تنوع بالنشاط كأن تقول لألطفال ماذا نسمع من ! بعيد؟.. ما هذا الصوت؟.. ليأتي الجميع إلى اليسار 

ومرة أخرى لليمين.. وما إلى ذلك من أفكار يمكن تقديمها لألطفال.

التقويم:    ورقة عمل 1:•أحيط الموقف الذي يحتاج لحاسة السمع.

ن�صاط  ثاٍن/ ما هذا ال�صوت؟

الهدف من الن�صاط:

يسمي•األصوات•المحيطة. �

خطوات الن�صاط:

، وإن لم يكن ذلك ممكناً فتكتفي بالخروج   تصطحب األطفال في رحلة إلى الحديقة المجاورة للروضة !

إلى باحة الروضة.

.  تطلب من األطفال الهدوء واالستماع إلى األصوات القريبة والبعيدة وتسميتها !

 تراجع مع األطفال فور دخولهم إلى غرفة النشاط أسماء األشياء والكائنات ! التي سمعوا أصواتها.

 تحاور المعلمة األطفال حول تسمية المزيد من ! األصوات التي يحبون سماعها.
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ن�صاط ثالث/ ن�صيد الأعداد

الهدف من الن�صاط:

يعد•آلياً•من•خالل•النشيد.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�  ينشد•كلمات•النشيد. �

خطوات الن�صاط:

ربي هو  االثنان أمي وأبيالواحد 
أن����ا وأخ��يالث��الث����ة  وأخت���ي 
ه����م ئ�����ياألربع�����ة  ق��ا ص��د أ
ه����م ي���ديالخمس����ة  أصاب�����ع 
ك�����تب����������يالس����تة أقالم���ي و
أش�جار ح�دي��قت�����������يالس��بع��ة 
أس��ماك حوض���يالثماني��ة  ف����ي 
روضت������������يالتس���ع�ة معلمات

ن�صاط رابع/ اآلتي املو�صيقية من �صنعي

الهدف من الن�صاط:

يصنع•آلته•الموسيقية•بنفسه. �

الأدوات املطلوبة:

صحون•بالستيكية. � 

•الصق. ألوان،•خرازة،•شريط �

برغل،•رز،•أزرار...(. أشياء•تستخدم•لحشو•األداة•الموسيقية•متنوعة•)فول،•حمص،• �

خطوات الن�صاط:

 تعطي كل طفل صحناً بعد أن تكون قد قامت بخرزه مسبقاً مع صحن آخر بالتقابل ! )الوجه مقابل 

الوجه( مع ضرورة ترك فتحة صغيرة لملئه بالمواد التي يرغب بها الطفل.

تطلب من األطفال أن يضعوا المادة التي يرغبون بها داخل آلتهم الموسيقية )يمكن أن يخلط األطفال ! 

بين عدة مواد، فال مشكلة في ذلك(.





تي
�ض

رو
و

نا 
ة �أ

رب
خ

 :
ىل

لأو
ة �

رب
خل

�

61

: إنها تحب األصوات  تخبر األطفال أن هيا على سبيل المثال وضعت في آلتها الموسيقية األرز فقط !

الناعمة. أما لؤي فقد وضع الفول الكبير إنه يحب األصوات الضخمة أو الخشنة.

أو صور  تصميمات  وعمل  األلوان  مزج  خالل  من  الموسيقية  آالتهم !  تزيين  على  األطفال  تشجع 

باستخدام أصابعهم.

ن�صاط خام�ض/ ق�صة اأنا اأ�صمع

مع•صديقه•فادي•إلى•الحديقة•ليلعبا. القصة:•خرج•شادي• ✯

أصوات،•وأنت•تقول•لي•ما• قال•شادي:•ما•رأيك•أن•نلعب•لعبة•جديدة،•أنا•أقول•لك•ما•أسمع•من• ✯

تسمع•من•أصوات.

يا•فادي. ابدأ•أنت• ✯

وأصوات•األطفال•وصوت•بائع•الحلوى. فادي:•أنا•أسمع•زقزقة•العصافير•وأصوات•السيارات• ✯

يا•شادي.• ضحك•فادي•وقال•اآلن•دورك• ✯

ألسميه. فقال•لصديقه•غاضباً:•أنت•لم•تترك•لي•صوتاً• ✯

:•أنصت•جيدا•يا•هادي• شاهدهم•أحد•الجالسين•في•الحديقة،•وأراد•أن•يحل•المشكلة•فقال•لشادي ✯

هناك•أصوات•أخرى.

الماء•وحفيف•األشجار. أنصت•شادي•وفكر•قلياًل•قال•وجدتها•أنا•أسمع•صفير•الهواء•وخرير• ✯

اكثر•مني•مهارة•في•سماع•األصوات. صفق•فادي•وقال:•أحسنت•يا•شادي•أنت• ✯

شيء•حولنا•له•صوت•مختلف•عن•اآلخر. فضحك•الرجل•وقال:•كل• ✯

 تدير المعلمة حواراً في نهاية القصة حول المفاهيم الموجودة فيها. !
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الأ�صبوع الرابع/ اليوم الثاين/ خربة اأنا ورو�صتي )اأتذوق واأ�صم(

 ن�صاط اأول/ اأنا اأتذوق 

الهدف من الن�صاط:     يسمي•ثالثة•مذاقات•أساسية•مختلفة.•

الأدوات املطلوبة:

•صغير•لكل•طفل.• ثالثة•أكواب•شرب•خفيفة•لكل•طفل•-•صحن•ورق �

ملح•-•سكر•-•عصير•ليمون•ممدد•بالماء•قلياًل. �

خطوات الن�صاط:

كوب يوجد فيه الملح، وأيهم فيه  تحفّز المعلمة األطفال للنشاط من خالل )مسابقة التذوق( لمعرفة أي  !

السكر، وأيهم فيه عصير الليمون، ثم تقوم بتشجيعهم على استخدام التعابير: مالح، حلو وحامض.

 !توزع المعلمة األطفال لمجموعات وتقدم لكل طفل صحناً ورقيّاً.
أو عصير  أو سكر  )ملح  الصّحن  في  أمامه  يوجد  ما  تذوق  في كل مجموعة على  األطفال   !تشجع 

ليمون( وتسميته مع صفة مذاقه )حلو - حامض - مالح(. وهكذا لتنهي العمل مع كل المجموعات.

 !في النهاية تحاور المعلمة األطفال حول أنواع مذاقات األطعمة لتتوصل معهم إلى المذاقات األساسية 
المختلفة )مالح - حلو - حامض(.

ن�صاط ثاٍن/ ر�صم حر

الهدف من الن�صاط:

يرسم•األطفال•رسومات•بشكل•حر. �

الأدوات املطلوبة:      تلوين،•أوراق.

خطوات الن�صاط:

لتتابع  بينهم  وتتجول  به،  يرغبون  ما  رسم  على  ! تشجعهم  األطفال،  على  المواد  المعلمة  توزع 

رسوماتهم.

أمام رفاقه عن رسمته، ثم تعلق  تناقش المعلمة األطفال برسوماتهم، وذلك بأن يقوم كل طفل بالحديث  !

بعض هذه الرسومات.

التقويم:  ورقة عمل1:  أحيط الموقف الذي يحتاج إلى حاسة التذوق أكثر من غيره. 





تي
�ض

رو
و

نا 
ة �أ

رب
خ

 :
ىل

لأو
ة �

رب
خل

�

63

ن�صاط ثالث/ اأ�صم باأنفي

الهدف من الن�صاط:

أسماء•المواد•واألشياء•باستخدام•حاسة•الشم. يذكر• �

يسمي•الطفل•الجزء•المسؤول•عن•حاسة•الشم. �

الأدوات املطلوبة:

مجموعة•من•الروائح•الجافة•والمسحوقة•مثل•)النعنع،•القرفة،•حب•هال،•بن،•شاي...(. �

خطوات الن�صاط:

 تضع المعلمة أمام ! األطفال المواد المختلفة.

. تطلب منهم تسمية المادة وتحديد رائحتها !

تحاور المعلمة األطفال من خالل التجربة لتتوصل معهم إلى أن الجزء المسؤول عن حاسة الشم هو األنف. !

التقويم:•••ورقة•عمل2:  أرسم الحاسة التي تساعدني على شم األطعمة اللذيذة.

ن�صاط رابع/ زجاجات الروائح

الهدف من الن�صاط:

مواد•الروائح•المألوفة. يذكر•األطفال•أسماء• �

يصنف•المواد•حسب•الروائح. �

الأدوات املطلوبة:

عبوات أفالم بالستيكية. رائحة واحدة لكل علبة )بهارات، شامبو، قهوة، عصير ليمون.......الخ(.

خطوات الن�صاط:

، وتثقب غطائها. تضع الروائح في العلب، وتحكم إغالقها !

إلى مجموعتين: الروائح الطيبة والروائح الكريهة. تشجع األطفال أن يشموا الروائح، ويصنفوها  !

بعد أن يفرز األطفال ! الروائح، تقدم لهم أسماء الروائح.

ن�صاط خام�ض/  اإعادة ن�صيد الأعداد
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الأ�صبوع الرابع/ اليوم الثالث/ خربة اأنا ورو�صتي )حا�صة الب�صر(

 ن�صاط اأول/ اأعيننا نوافذنا على للعامل اخلارجي

الهدف من الن�صاط:

يسمي•الطفل•الجزء•المسؤول•عن•حاسة•البصر. � 

يقّدر•األطفال•أهمية•نعمة•البصر. �

الأدوات املطلوبة:

صورة•العين،•عصبة•للعينين. �

خطوات الن�صاط:

به عندما تكون أعينهم مغمضة،  تطلب من األطفال أن يغمضوا أعينهم، وأن يشرحوا ما يشعرون  !

ليتوصلوا إلى أن العين هي التي تمكننا من الرؤية.

بحذر عيوناً كانوا قد قصوها من المجالت، وبإمكانهم إضافة  تطلب المعلمة من األطفال أن يلصقوا  !

مالمح وجه أخرى إن أحبوا ذلك، كأن يلصقوا بعض الخيوط في أعلى البالون لُيُمثل شعراً.

تؤكد المعلمة على أهمية حماية العين والعناية بها وعلى شكر هللا سبحانه وتعالى على ! نعمه وعلى 

نعمة، البصر خاصة.

التقويم:•••ورقة•عمل1: أحيط الموقف الذي يحتاج إلى حاسة البصر.

ن�صاط ثاٍن/ فريق التحري

الهدف من الن�صاط:

•بواسطة•المكبرة. يتابع•بصرياً•الحشرات•الصغيرة �

يقدر•أهمية•حاسة•البصر. �

الأدوات املطلوبة:      مكبر•لكل•طفلين•أو•ثالثة.

خطوات الن�صاط:

قبل الخروج إلى اللعب في ! باحة الروضة، تجلس المعلمة مع األطفال على شكل حلقة.

منهم متابعة الحشرات  وتخبر بأنهم سيلعبون دور فريق التحري الخاص بالروضة، حيث المطلوب  !

الصغيرة الموجودة في حديقة الروضة وخصوصاً النمل، ورؤيتها من خالل المكبر الذي يجعلها تبدو 

ضخمة، تشجع األطفال على لتحدث عن تجربتهم.
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ن�صاط ثالث/ األوان

الهدف من الن�صاط:

يعدد•أسماء•األلوان. �

الأدوات املطلوبة:

قطع•كرتونية•ملونة. �

خطوات الن�صاط

تضع أمام الطفل خمسة ألوان )األحمر، األصفر، األزرق, األخضر, أسود(. !

بعد ذلك تعطي الطفل بيده البطاقة الحمراء كي يضعها أمام ! البطاقة الحمراء والزرقاء أمام الزرقاء 

والصفراء أمام الصفراء.

بعد ذلك تسأل الطفل عن أسماء األلوان.  !

التقويم:•••ورقة•عمل•2:  ألون األشكال بما يطابق لون مثيالتها في الشكل.

ن�صاط رابع/ ت�صكيل العني

الهدف من الن�صاط:

باألشغال•أو•البرق. يشكل•العين• �

يرسم•الرموش•في•مكانها•المناسب. �

الأدوات املطلوبة:

لون• تناسب• مختلفة• بألوان• مقصوص• � وأشغال• وأقالم• األطفال• بعدد• العين• صورة• عليها• أوراق•

العين.

خطوات الن�صاط:

مكانها  توزع المعلمة األوراق على األطفال واألشغال وتطلب منهم تشكيل العين ورسم الرموش في  !

كما يشاهدونها في الصورة )تعرض عليهم صورة عين ملونة(.

اليوم الرابع/ مكمل حر
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خربة �خلريف

دليل•المعلمة

الفئة•الثانية

�خلـربة �لثانية
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مقدمة اخلربة

تقدم هذه الخبرة المظاهر الطبيعية لفصل الخريف )الغيوم - الرياح - األمطار - البرودة 
الخفيفة - اصفرار وتساقط أوراق األشجار( فيتعرف الطفل على هذه المظاهر من خالل 

النزهات التي يقوم بها في الطبيعة.

كذلك تعرض الخبرة لألطفال مايقوم به الناس من نشاطات في هذا الفصل كبدء الموسم 
الزراعي للفالح، وبدء العام الدراسي للطالب. 

فصل  في  الطقس  لتبدالت  المالئمة  الخاصة  المالبس  لألطفال  الخبرة  توضح  أيضاً 
الخريف.

كما تتناول الخبرة الفواكه والخضار الموجودة في هذا الفصل، إضافة إلى خبرات لغوية 
ورياضية وعلمية وإجتماعية وفنية كأنشطة متعددة ومتكاملة مع موضوع الخبرة. 
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الأهداف العامة للخربة

الأهداف املعرفية:

•يصف بلغة سليمة مظاهر فصل الخريف. 	
•يميز مظاهر فصل الخريف عن غيرها من الفصول األخرى. 	

•يصففواكه فصل الخريف. 	
•يصف خضار فصل الخريف. 	

•يفرز الخضار والفواكه المتعلقة بفصل الخريف. 	
•يميز مالبس فصل الخريف عن غيرها من مالبس الفصول. 	

•يتعرف عمل الفالح. 	
•يفرز أدوات الفالح عن غيرها من األدوات. 	

•يقارن وفق )أكبر/ أصغر- فوق/ تحت - خلف/ أمام( 	
•ينشد أغاني بسيطة متعلقة بالخبرة. 	

•يسرد بعض أحداث قصص بلغته الخاصة. 	
•يصنف حسب )الحجم - اللون - الطول - الكمية -.....( وفق معيارين. 	

•يشكل خطوط )منحنية - مغلقة - مفتوحة(. 	
•يتعرف حرف األلف. 	

.) • يتعرف الرقم )3	

الأهداف املهارية:

•يلون بعض فواكه وخضار فصل الخريف. 	
•يلعب على آالت إيقاعية بسيطة. 	

•يركب أجزاء البزل بسرعة مناسبة. 	
•يزين ببقايا الكورنيش/ األشغال/ البذور/ المعجون. 	
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� •يشكل بالمعجون أشكااًل متنوعة. 	

•يقلد حركة الفالح أثناء الحراثة. 	
•يقلد حركة الفالح أثناء بذر الحبوب. 	
•يؤدي الحركات المعبرة عن النشيد 	

. • يشكل عملياً الرقم 3	

•يشكل عملياً حرف األلف. 	
•يكتب حرف األلف. 	

. •  يكتب الرقم 3	

الأهداف الوجدانية:

•يشارك رفاقه مختلف األنشطة واأللعاب الجماعية. 	
•يستخدم عبارات الشكر في المواقف المناسبة. 	

•يبدي احتراماً وتقديراً لعمل الفالح. 	
•يبدي استعداداً لتناول خضار وفواكه فصل الخريف. 	
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اإ�ضاءات اخلربة

جميع•األنشطة•المقدمة•في•هذه•ا•لخبرة•مختصرة،•ويمكن•للمعلمة•التوسع•فيها•وإضفاء•روح•المجتمع•

ومكتسبات•الطفل•إليها.

فيه  ليضع  طفل(  لكل  اإلنجاز  )ملف  خاص  ملف  صنع  إلى  األطفال  المعلمة  توجه  أن  •يفضل  	
الصوروالرسوم الخاصة به.

•تستعين المعلمة بقصص من مكتبة الروضة، تتعلق بموضوع الخبرات ومناسبة لعمر الطفل، ويمكن  	
أن توظف الكتساب المهارات اللغوية المناسبة.

•بالنسبة لألناشيد يمكن للمعلمة أن تكرره افي مختلف األوقات في أثناءاألنشطة اليومية. 	
•بالنسبة لليوم المكمل يمكن للمعلمة إعادة المفاهيم التي مرت في األيام السابقة لتثبيتها، والتركيز على  	

عدد وحرف الخبرة، وإضافة أنشطة مناسبة للخبرة.

•بالنسبة للقصص، يمكن للمعلمة التوسع في القصة المدرجة في الخبرة، أ وتحويلها إلى حوار واستخدام  	
الدمى أو الصور، ويفضل أن يقوم األطفال بإعادة سرد القصة أو أجزاء منها، وترتيب الصور حسب 

أحداث القصة - في حال عدم وجود صور للقصة يمكن للمعلمة رسم ما يمكن من صور أو ترك 

نهاياتها مفتوحة.

•تحتاج الخبرة إلى يتعرف الطفل على مظاهر الخريف بشكل مباشر من خالل خروج األطفال إلى  	
باحة الروضة أو الحديقة.

•تراعي المعلمة أن يقوم األطفال بتشكيل لوحة فنية تمثل مظاهر فصل الخريف. 	
على  الصباحي  والتجمع  االستقبال  بوقت  التعليمي  يومها  تبدأ  أن  المعلمة  تنصح  اليوم:  بداية• في•

النحواآلتي:

•التفقد اليومي. 	
•الروزنامة )حالة الطقس، عد أيام األسبوع، الشهر(. 	

•أغنية أيام األسبوع. 	
•التحدث عن البرنامج اليومي. 	

•تخصص المعلمة يومياً مساحة زمنية وافية في نشاط األركان التعليمية. 	
األنشطة  لدعم  المكتبة.  المطبخ،  البزل،  المكعبات،  المعجون،  الرمل،  حوض  تستخدم  أن  •يمكن  	

اليومية.
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خبرة•فصل•الخريف�

الفئة•الثانية•/•األسبوع•الثاني

اليوم•الثاني/•يوم•مكمل•حراليوم•األول/•الفالح

 حلقة•صباحية•-•نشاط•أول
الفالح

 حلقة•صباحية•-•نشاط•أول

نشاط•ثاٍن
لنفرز•أدوات•الفالح

نشاط•ثاٍن

فطورفطور

لعب•خارجي•)فترة1(لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط••ثالث
أنا•فالح•نشيط

نشاط••ثالث

لعب•حر•باألركانلعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع
استنبات•البذور

نشاط•رابع

نشاط•خامس
لعبة•أتذكر•ماذا•شاهدت

نشاط•خامس

وداع•وانصرافوداع•وانصراف

املو�صوعات الرئي�صية للخربة:

•مظاهر فصل الخريف )المناخ: غيوم - رياح وأمطار خفيفة - اعتدال درجة الحرارة(. 	
•مظاهر فصل الخريف )اصفرار أوراق األشجار وتساقطها(. 	

•فواكه فصل الخريف. 	
•خضار فصل الخريف. 	

•المالبس في فصل الخريف )قطنية أو صوفية رقيقة..(. 	
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� اليوم الأول/  خربة اخلريف )مظاهر ف�صل اخلريف(

ن�صاط اأول/ اأهاًل ف�صل اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يصف•مظاهر•فصل•الخريف. � 

الأدوات املطلوبة:

مسرح•عرائس•لشخصيات•تتعلق•بفصل•الخريف،•صور•القصة. �

خطوات الن�صاط:

يمكن أن تسرد المعلمة ! لألطفال قصة بطوطة مستخدمة الدمى.

•ببعض•البرد. قالت•بطوطة•ألمها:•ماما..•أشعر ✯

•السماء.•يبدو•أن•المطر• البطة•البنتها:•حقاً•يا•صغيرتي•أصبح•الجو•بارداً...•والغيوم•بدأت•تمأل ✯

سيهطل•بعد•قليل...•لنخرج•من•البحيرة.

•مريضة؟•لماذا• بطوطة•حزينة:•انظري•ماما...•أوراق•األشجار•تتساقط•على•األرض•هل•هي ✯

صديقي•السنونو•يطير•بعيداً•من•هنا؟

•النسمات•الباردة...•واألوراق•المتساقطة...•والطيور•المهاجرة... األم•مبتسمة:•بطوطة..•هذه ✯

كلها•تبشر•بقدوم•فصل•الخريف...

:•ولكنني•حزينة•لفراق•أصدقائي.. بطوطة ✯

•الربيع. األم:•ال•تحزني•يا•بطوطة...•ستلتقين•بهم•عندما•يصبح•الجو•أكثر•دفئاً•في•فصل ✯

:•إذاً•مرحباً•بفصل•الخريف. بطوطة ✯

وحتى•ذلك•الحين•ستتعرفين•على•أصدقاء•جدد•في•الروضة. ✯

تحاور المعلمة األطفال حول مفاهيم القصة ليكتشف األطفال مظاهر فصل الخريف.  !

التقويم:••ورقة•عمل1:•••ألون الصورة المعبرة عن مظاهر فصل الخريف.
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ن�صاط ثاٍن/ اأميز ف�صل اخلريف�

الهدف من الن�صاط:

يحّدد•مظاهر•فصل•الخريف•عن•غيرها•من•الفصول•األخرى. �

يعبر•بلغته•الخاصة•عن•مظاهر•فصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•رسم•عليها•المظاهر•الطبيعية•للفصول•األربعة•بما•فيها•4•بطاقات•مختلفة. �

خطوات الن�صاط: 

مظاهر الخريف  تضع المعلمة البطاقات أمام األطفال وتوضح لهم أن كل بطاقة تمثل مظهراً من  !

وعلى كل طفل أن يختار واحدة منها ويتعرف عليها ثم يتحدث معبراً عنها بلغته الخاصة، مثال أنا 

طائر السنونو جئت أودعكم وسأعود إليكم في الربيع...أنا الغيمة. أنا الشجرة.

ن�صاط ثالث/ ن�صيد اخلريف

الهدف من الن�صاط:

الخريف. ينشد•نشيد• �

يؤدي•الحركات•المعبرة•عن•النشيد. � 

خطوات الن�صاط:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••نص•النشيد:

خفي��ف مط��ر  أبي��ض  غي��م 

لطي��ف ب��رد  منع��ش  ه��واء 
ج

أكث��ر يس��قط  أصف��ر  ورق 

طي��ور تهاج��ر ترح��ل تس��افر

ش��اطر طف��ل  الروض��ة  ف��ي 

ماه��ر ف��الح  الحق��ل  ف��ي 
ج��ج

ب��اه فص���ل  الس��نة  ف��ي 
ج

الخري��ف فص��ل  معن��ا  حي��وا 
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� ن�صاط رابع/ حرف الألف

الهدف من الن�صاط:

•األلف. يلفظ•صوت•حرف �

يتعرف•شكل•حرف•األلف � 

يعطي•كلمات•جديدة•لحرف•األلف. �

الأدوات املطلوبة:

صور•القصة. � 

•األلف• بطاقات•لكلمات•القصة•التي•تتضمن•حرف �

•بالقصة. بطاقات•لحرف•األلف•-•بطاقات•لكلمات•تحوي•األلف•-•بطاقات•صور•تتعلق �

خطوات الن�صاط:

 !تشجع المعلمة األطفال على االصغاء للحوار التالي:
•هذه•الطيور•مهاجرة•إلى•بالد•دافئة•البد•أن•فصل• شاهد•حرف•األلف•سرباً•من•الطيور،•فقال ✯

الخريف•قد•جاء.

•وأوراق•األشجار•بدأت•تصفر•وتتساقط. الحروف:•نعم•أنظر•إلى•هذه•الغيوم•في•السماء ✯

...•أنا•ال•أحب•البرد..•وال•أحتمله•ألني•طويل•ونحيف. حرف•األلف:•بدأت•أشعر•بالبرد ✯

•كثيراً. الحروف:•اذهب•إلى•روضة•األطفال•فالمكان•دافئ•هناك•وسيفرح•بك•األطفال ✯

. حرف•األلف:•وماذا•أخذ•لهم•معي•هدية...•لعبة•...•حلوى ✯

•- مسافر• •- • طائر ✯ •- سماء• •- -أشجار• أوراق• •- )بطاطا• كلمات• لهم• تأخذ• أن• يجب• الحروف:•

بابا...(...•هذه•كلها•كلمات•حرفك•وهم•بحاجتها•ليتعرفوا•إليك.

:•نعم...•نعم..•ولكني•سأشتاق•لكم•كثيراً. حرف•األلف ✯

•نحن•أيضاً•عندما•يشتد•البرد...•ياصديقي. الحروف:•سنأتي ✯

تجريد الحرف:
تعرض المعلمة ! صور القصة الخاصة بالحرف.

تضع بطاقات الكلمات المعبرة عن الصور ! تحتها. )بحيث يكون حرف الخبرة بلون مختلف أو شكل 

بارز(، وقراءة الكلمات بشكل فردي وجماعي.
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اإلشارة من قبل الطفل إلى ! حرف الخبرة في الكلمات، وتمرير أصبعه عليه.�

وضع بطاقة معبرة عن شكل الحرف تحت البطاقة التي تتضمن الكلمة من أجل ! استنتاج أشكاله )شكله 

الكامل المنفصل - أول الكلمة(.

توزع المعلمة بطاقات لكلمات حرف األلف وتساعد األطفال ! في تجريد الحرف منها )إما من خالل 

قص حرف الخبرة من بطاقات لكلمات تتضمن الحرف أو فصل حرف الخبرة عن باقي األحرف في 

حالة الكلمات التي تكون األحرف فيها متحركة(.

تشجع ! المعلمة األطفال على ذكر كلمات فيها حرف األلف.

التقويم:••ورقة•عمل2:•••أحدد حرف األلف باإلشارة إلى الورقة المناسبة.

ن�صاط خام�ض/ تعالوا ن�صنع لوحة اخلريف

الهدف من الن�صاط:

•فصل•الخريف. يشكل•لوحة•معبرة•عن•مظاهر �

الأدوات املطلوبة:

•توافرها:•أوراق•أشغال•الصقة•-•ايفا•-•كورنيش•-•معجون• يمكن•استخدام•العديد•من•المواد•حسب �

-•بروة•أقالم•التلوين•وأقالم•الرصاص.

خطوات الن�صاط: 

. تتضمن اللوحة أهم مظاهر فصل الخريف !

يتم• بحيث• للخبرة• المقررة• األيام• اللوحة•على•مراحل•خالل• إنجاز•هذه• يتم• أن• )يمكن• هامة:  مالحظة 

تعليقها•في•اليوم•األخير•من•الخبرة•كتعزيز•لكل•مفاهيم•الخبرة(.
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�  اليوم الثاين/ ا�صفرار اأوراق الأ�صجار وت�صاقطها

ن�صاط اأول/ الأ�صجار يف اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يصف•األشجار•في•فصل•الخريف. � 

الأدوات املطلوبة:

مسرح•عرائس. �

خطوات الن�صاط:

فصل  في  تغيرات  من  عليها  طرأ  عما  األطفال  ! تحدث  التي  التفاح  شجرة  حول  عرائس  مسرح 

الخريف.

فرصة التحدث عن تجاربهم الشخصية...والتعرف على أشجار أخرى تتساقط  تتيح المعلمة لألطفال  !

أوراقها في فصل الخريف...شجرة اللوز...شجرة الكرز...شجرة المشمش...

الروضة أو يتم عرض بعض النماذج  يمكن أن يخرج األطفال مع المعلمة لجمع األوراق من حديقة  !

من األوراق الطبيعية أو البالستيكيةفي حال عدم توافر حديقة قريبة.

التقويم:•••ورقة•عمل•1:••ألون األوراق المتساقطة من الشجرة بألوانها المناسبة.

ن�صاط ثاٍن/ مفهوم العدد 3

الهدف من الن�صاط:

•حسياً. يعد•من•1- 3 �

. يتعرف•الرقم 3 �

يربط•الرقم•3•بالمدلول•الحسي. �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•أشجار•الخريف•الصفراء•-•البرتقالية•-•العسلية•)بالستيكية•أو•طبيعية(،•صندوق. �

خطوات الن�صاط:

 !تضع المعلمة األوراق داخل الصندوق.
كل طفل سحب ورقة. تطلب من مجموعة من  !
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المتشابهة في اللون أن يجتمعوا معاً: مجموعة األوراق � تطلب من األطفال الذين يحملون األوراق  !

الصفراء - مجموعة األوراق العسلية - مجموعة األوراق البرتقالية.

بمساعدة المعلمة بعد األشياء التي معهم بصوت جماعي...... ثم بشكل  يبدأ األطفال في كل مجموعة  !

فردي.

 !تكرر العملية مع عدة مجموعات من األطفال.
. تثبت المعلمة بطاقة العدد 3 !

تتأكد المعلمة من كل األطفال اكتسبوا مفهوم العدد 3 من خالل: !

•أوراق،•يبدأ• لعبة•العدد•3:•تضع•على•الطاولة•عدة•مجموعات•من•األوراق•إحداها•تتكون•من•3 ✯

األطفال•بالعد•بشكل•جماعي•إلى•أن•يصلوا•إلى•المجموعة•التي•تمثل•عناصرها•العدد•3.

التقويم:••ورقة•عمل•2:  - أصل العدد 3 بالمجموعة المعبرة عنه.

                               - ألون ثالثة )3( عصافير من مجموعة العصافير المهاجرة.  

ن�صاط ثالث/ لنل�صق اأوراق ف�صل اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يلصق•أوراق•فصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:

التي•استخدمت•في•النشاط•السابق. أوراق•األشجار• �

مع•قياس•أوراق•األشجار•التي•يحملها•األطفال. قطع•كرتون•مقصوصة•بما•يتناسب• �

خيوط،ثقابة،•أقالم. �

خطوات الن�صاط:

الحديقة على القطعة الكرتونية  تساعد المعلمة األطفال على لصق أوراق األشجارالتي تم جمعها من  !

التي تم قصها بشكل مطابق لحجم أوراق األشجار.

 !يكتب كل طفل اسمه على الورقة.
الخيط. يتم ثقب الورقة الخاصة بكل طفل في طرفها السفلي... وتعليقها في الغرفة باستخدام  !
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� ن�صاط رابع/ البحث عن اأوراق الأ�صجار

الهدف من الن�صاط:

يجمع•أكبر•عدد•ممكن•من•أوراق•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•أشجار•طبيعية•أو•بالستيكية. �

خطوات الن�صاط:

الرياح بعثرت أوراق األشجار في كل أرجاء الباحة. تخبر المعلمة األطفال أن  !

األطفال على البحث عن األوراق الموجودة في الباحة. تشجع المعلمة  !

وبأسرع وقت ممكن. الطفل الفائز هو الطفل الذي يجمع أكبر عدد ممكن من أوراق األشجار...  !

ن�صاط خام�ض/ اللعب مع حرف الألف

الهدف من الن�صاط:

•يحدد•حرف•األلف•صوتياً. � 

•ضمن•مجموعة•من•الكلمات. يشير•إلى•حرف•األلف �

الأدوات املطلوبة:

•حرف•األلف•)أول•الكلمة•–•آخر•الكلمة(. بطاقات•لكلمات•تتضمن•بعضها �

. بطاقات•ألشكال•حرف•األلف �

صور•لكلمات•فيها•حرف•األلف. � 

بطاقات•لكلمات•معبرة•عن•الصور•ناقصاً•فيها•حرف•األلف. �

خطوات الن�صاط:

.ً لفظ كلمات تتضمن حرف األلف، وتشجيع األطفال على تمييز الحرف في هذه الكلمات صوتيا !

عرض مجموعة من البطاقات لكلمات تتضمن بعضها حرف األلف، يطلب ! من الطفل اختيار البطاقة 

التي تتضمن كلمة فيها حرف األلف، وتحديد موقعه من الكلمة )أول الكلمة - آخرها(.

يختار منه الطفل  )تختلف طريقة عرض األحرف إما توضع البطاقات على السبورة أو في صندوق  !

حرف الخبرة أو.........(.



82



ف
ري

خل
� 

ربة
خ

 :
ية

ان
لث

� 
ربة

خل
الصور � كلمات  تحتها  ويكتب  فقط  بشكليه  الخبرة  فيها حرف  لكلمات  مجموعة من صور  ! تعرض 

الحرف  ليختار شكل  بشكليه  األلف  لحرف  بطاقات  الطفل  أمام  توضع  الخبرة،  فيها حرف  ناقصاً 

المناسب ويضعه في مكانه من الكلمات الناقصة. 

التقويم:••ورقة•عمل•3•:•••••-•ألون حرف األلف أينما وجد بين األحرف.

                                   - ألون حرف األلف أينما وجد في الكلمات.

اليوم الثالث/ فواكه ف�صل اخلريف

ن�صاط اأول/ اأحب فاكهة اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يتعرف•بعض•فواكه•فصل•الخريف. � 

الخريف. يصف•بلغته•فواكه•فصل• �

يبدي•رغبة•لتناول•فواكه•فصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:

نماذج•بالستيكية•أو•طبيعية•لفواكه•فصل•الخريف•)رمان•-•تفاح(. �

خطوات الن�صاط:

 !يدخل األطفال الغرفة ويجدون فيها سلة تحتوي العديد من الفواكه.
 !توزع المعلمة الفواكه على األطفال.

لونها - ملمسها - طريقة تناولها.... تشجعهم على تسميتها والتعبير عن  !

الخريف. تخبر المعلمة األطفال أنها فواكه فصل  !

على التعبير عن أفكارهموالتحدث عن  تؤكد المعلمة على أهمية تناول هذه الفواكه وتشجع األطفال  !

تجاربهم الشخصية... )شرب العصير المعد من هذه الفواكه - تناول المربى المصنوع منها...(.

كالتين  التي تظهر في فصل الصيف وتستمر في فصل الخريف  ! الفواكه  إلى بعض  يمكن اإلشارة 

والعنب.

التقويم:   ورقة•عمل•1:  ألون فاكهة فصل الخريف.
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� ن�صاط ثاٍن/ بزل فواكه ف�صل اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يركب•صور•فواكه•فصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة: 

فصل•الخريف. أربع•لوحات•صغيرة•لفواكه• �

خطوات الن�صاط:

 !تقسم المعلمة األطفال إلى أربع مجموعات.
 !تضع قطع البزل أمام األطفال وتشجعهم على تركيبها.

عنها. المجموعة التي تنتهي تعرض عملها على باقي المجموعات وتسمي لهم الفاكهة وتحدثهم  !

ن�صاط ثالث/ الت�صكيل العملي حلرف الألف

الهدف من الن�صاط:

يشكل•حرف•األلف•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:

معجون•-•ألوان•-•حبوب..... � 

خطوات الن�صاط: 

من  ينتهي  ومن  بأشكاله  األلف  تشكيل حرف  ! منهم  وتطلب  األطفال  على  المعجون  المعلمة  توزع 

تشكيل الحرف يسمح له بتشكيل ما يشاء بالمعجون.

مفرغاً، ثم تطلب منهم تلوينه باستخدام قطعة اإلسفنج  أو توزع المعلمة أوراق تحوي حرف األلف  !

باأللوان المائية التي يرغبون بها......

باستخدام الالصق على الورقة بحيث يأخذ شكل الحرف يمكن وضع خرز ملون في خيط وتثبيته  !

يمكن تشكيل الحرف بالكورنيش أو اإليفا أو بأي مادة أخرى........ !
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ن�صاط رابع/ لن�صكل خطوط )مغلقة – مفتوحة(�

الهدف من الن�صاط:

يشكل•خطوط•مغلقة•-•مفتوحة. �

الأدوات املطلوبة:

الخريف،•لوحتين:•لوحة•رسم•عليها• قصاصات•صغيرة•الحجم•بعدد•األطفال•لنوعين•من•فواكه•فصل• �

خط•مفتوح•-•لوحة•رسم•عليها•خط•مغلق.

خطوات الن�صاط: 

 تشجع المعلمة كل طفل على سحب ! قصاصة من القصاصات.

تطلب من كل طفل أن يبحث عن ! األطفال الذين يحملون نفس صورته.

التفاح - مجموعة  يتجمع األطفال الذين يحملون نفس ! الصورة مع بعضهم البعض: مثاًل مجموعة 

الرمان - مجموعة العنب.

تضع أمام كل مجموعة اللوحة الكرتونية التي رسمت عليها ! الخطوط، تساعد كل مجموعة على لصق 

القصاصات على الخطوط.

تشجع المعلمة األطفال بعد االنتهاء على استنتاج شكل الخط الذي ألصقت ! عليه صور الفاكهة )خط 

مغلق - خط مفتوح(.

تعلق اللوحات على ! أحد جدران النشاط.

ن�صاط خام�ض/ نحن فواكه ف�صل اخلريف 

الهدف من الن�صاط:

يمثل•دور•فواكه•فصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:

أقنعة•ورقية•أو•تيجان•لفواكه•فصل•الخريف. �

خطوات الن�صاط: 

فصل  فواكه  دور  تمثيل !  على  النشاط  بدء  قبل  معهم  وتتفق  األطفال  من  مجموعة  المعلمة  تختار 

الخريف.

، لونها، شكلها، طريقة تناولها، ضرورة تناولها...( تبدأ الفواكه بالتحدث عن نفسها )اسمها !

، وتشجع المعلمة مجموعة جديدة للتمثيل. يصفق الجميع لمجموعة الفواكه !
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� اليوم الرابع/ خ�صار ف�صل اخلريف

ن�صاط اأول/  خ�صار ف�صل اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يسمي•بعض•خضار•فصل•الخريف. �

يذكر•فوائد•خضار•فصل•الخريف. � 

يبدي•استعداداً•لتناول•خضار•فصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:

•خضار•فصل•الخريف:•)الكوسا•-•الباذنجان•-•الخيار•-•البندورة•-•الفاصولياء•-• سلة•فيها•عدداً•من �

البطاطا•-•الملفوف•-•الجزر•-•زهرة....(.

شخص•يمثل•دور•بائع•الخضروات• � 

مجسمات•أو•بطاقات•أوخضار•طبيعية•لمختلف•الفصول. �

خطوات الن�صاط:

...يلقي التحية عل األطفال ويعرفهم بنفسه. يدخل الغرفة بائع الخضروات !

يشجع كل طفل على ! سحب نوع من الخضار من السلة.

يشجع األطفال على تسمية ! الخضار...وذكر لونها.

يتحدث بائع الخضروات مع األطفال عن طريقة ! تناول هذه الخضروات )نيئة - مطبوخة(..ويشجعهم 

على التحدث عن تجاربهم الشخصية واألطعمة المفضلة لديهم التي تطهى من هذه الخضروات.

يخبر ! البائع األطفال أنها خضار فصل الخريف.

يودع البائع األطفال ويترك ! الخضار معهم.

يدور حوار بين المعلمة واألطفال حول فوائد هذه الخضار وأهمية تناولها لصحة الجسم. !

تقويم:    ورقة•عمل•1:  أبحث عن قبعة الخضار المفقودة وأضعها في دائرة.



86



ف
ري

خل
� 

ربة
خ

 :
ية

ان
لث

� 
ربة

خل
 ن�صاط ثاٍن/ فرز اخل�صار والفواكه �

الهدف من الن�صاط:

يفرز•الخضار•والفواكه•المتعلقة•بفصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•لخضروات•وفواكه•فصل•الخريف•أو•مجسمات•بالستيكية. �

خطوات الن�صاط:

مجموعتين  إلى  فرزها  على  وتشجعهم   ، األطفال ! أمام  والفواكه  الخضار  مجموعات  المعلمة  تضع 

مجموعة الخضار ومجموعة الفواكه.

التقويم:  •ورقة•عمل•2:••أصل خضار الخريف إلى إناء الطبخ وفاكهة الخريف إلى السلة.

ن�صاط ثالث: ريا�صي - فني/  الت�صكيل العملي للرقم 3

الهدف من الن�صاط:

أن•يشكل•الرقم•3•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:

معجون،•كورنيش،•ألوان•مائية.... �

خطوات الن�صاط:

تساعد المعلمة األطفال على تشكيل الرقم 3 بالمعجون. !

. تساعد المعلمة األطفال على لصق األشغال أو الكورنيش الملون على الرقم 3 !

يمكن قص األشغال على شكل الرقم 3 ولصقه على ! دفاتر الرسم.

أو يمكن تفريغ ورقة على شكل الرقم 3 ثم توضع فوق ورقة أخرى غير مفرغة وبعد تلوين الجزء ! 

المفرغ باسفنجة، نزيل الورقة المفرغة وتبقى األساسية عليها الرقم 3 مطبوع.
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� ن�صاط رابع/  كتابة حرف الألف

الهدف من الن�صاط:

يكتب•حرف•األلف. �

الأدوات املطلوبة:

صندوق•الرمل•-•دفاتر•األطفال. �

خطوات الن�صاط: 

كتابة الحرف منقطاً  تشجع المعلمة األطفال على كتابة حرف األلف على الرمل ثم في المرحلة التالية  !

على دفاترهم ثم بدون تنقيط.

التقويم:   ورقة•عمل•3:•   - لنلون حرف األلف.

                                  - لنكتب حرف األلف. 

ن�صاط خام�ض/  �صباق الفواكه واخل�صار

الهدف من الن�صاط:

يشارك•رفاقه•اللعب. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•معلقة•بشرائط•لخضار•وفواكه. �

خطوات الن�صاط: 

تقسم المعلمة األطفال إلى فريقين: فريق ! الخضار - فريق الفواكه.

ويرتديها،  الخريف  فصل  عليها خضار  رسم  التي  البطاقات !  عن  يبحث  أن  ينبغي  الخضار  فريق 

وفريق الفواكه ينبغيأن يبحث عن البطاقات التي رسم عليها فواكه فصل الخريف ويرتديها..

الفريق الفائز هو الفريق الذي يحصل على أكبر عدد ممكن ! من البطاقات المناسبة للمجموعة التي 

ينتمي إليها وبأسرع وقت ممكن.
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 اليوم اخلام�ض/ املالب�ض يف ف�صل اخلريف�

ن�صاط اأول/ لولو تختار مالب�ض ف�صل اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يحدد•مالبس•فصل•الخريف•من•بين•مالبس•الفصول•األخرى. �

الأدوات املطلوبة:

•ترتدي•مالبس•فصل•الصيف. دمية �

صندوق•يحتوي•مالبس•لمختلف•الفصول•بما•فيها•المالبس•الخاصة•بالروضة. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة الدمية على ! األطفال وتقول لهم:

الدمية لولو يا صغار... بدأت تشعر ببرد خفيف... أريد ! منكم أن تحزروا السبب... ماذا تقترحون على 

الدمية أن تفعل؟ 

مالبس  هي  والتي  لولو  للعبة !  المناسبة  المالبس  وصفهم  الى  التوصل  بعد  األطفال  المعلمة  تحفز 

الخريف.

تضع المعلمة صندوق المالبس أمام ! األطفال وتساعدهم على اختيار مالبس فصل الخريف ومن ثم 

التعاون مع بعضهم البعض إللباس الدمية لولو مالبس فصل الخريف.

وتثير  الخريف..  فصل  مع  ! بروضتهم  الخاصة  المالبس  مالئمة  إلى  األطفال  انتباه  المعلمة  تلفت 

تفكيرهم بسؤال....... لماذا مالبس الروضة ضمن الصندوق؟

التقويم:   •ورقة•عمل•1:  أساعد الطفلة في اختيار مالبس فصل الخريف.

ن�صاط ثاٍن/ لنفرز مالب�ض ف�صل اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يفرز•مالبس•فصل•الخريف•عن•مالبس•الفصول•األخرى. �

الأدوات املطلوبة:

•صندوق. مالبس•لمختلف•الفصول•بما•فيها•مالبس•الروضة.••••••••••••••••••••• �  �
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صندوق المالبس أمام األطفال. تضع المعلمة  !

الخريف وفرزها عن مالبس الفصول األخرى. تشجعهم على البحث عن مالبس فصل  !

كل منهم عن نوعية األقمشة المستخدمة في صناعتها. يسمي األطفال المالبس ويتحدث  !

التقويم:••ورقة•عمل•2:• أشير إلى الطفل الذي يرتدي مالبس فصل الخريف.

ن�صاط ثالث/  كتابة الرقم 3

الهدف من الن�صاط:

أن•يكتب•الرقم•3. �

الأدوات املطلوبة:      صينية•الرمل.

خطوات الن�صاط:

على  منقطاً  العدد  ! كتابة  التالية  المرحلة  في  ثم  الرمل  على  الخبرة  رقم  كتابة  على  األطفال  تساعد 

دفاترهم ثم بدون تنقيط.

التقويم:••ورقة•عمل3:•     - لنلون الرقم 3.                 - لنكتب الرقم 3.

ن�صاط رابع/ األبوم مالب�ض اخلريف

الهدف من الن�صاط:

يصنع•ألبوم•خاص•بمالبس•فصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:

•مختلفة•من•مالبس•فصل•الخريف،•دفتر•راصورقالب. صور•لموديالت �

خطوات الن�صاط:

تدعوالمعلمة ! األطفال لصناعة ألبوم خاص بمالبس فصل الخريف.

تساعد المعلمة األطفال على ! قص الصور ضمن حدود رسم مالبس.

أو !  األل��وان  حيث  من  بعضها  مع  المالبس  أن��واع  وتنسيق  تذوق  حرية  لألطفال  المعلمة  تترك 

الموديالت...

 !يلصق األطفال المالبس ضمن الدفتر.



90



ف
ري

خل
� 

ربة
خ

 :
ية

ان
لث

� 
ربة

خل
ن�صاط خام�ض/ اأرتب مالب�صي�

الهدف من الن�صاط:

يطوي•مالبس•فصل•الخريف. � 

•البعض•على•الرفوف. يضعها•فوق•بعضها �

يبدي•استعداداً•لمساعدة•أمه•في•المنزل. �

الأدوات املطلوبة:

•األطفال. أنواع•مختلفة•من•مالبس•فصل•الخريف،•موسيقى•خالل•عمل �

خطوات الن�صاط:

 !تضع المعلمة مجموعة المالبس أمام األطفال.
المالبس ويضعها فوق  أكبر عدد ! ممكن من  أن يطوي كل طفل  ينبغي  المسابقة  بداية  ومع إعالن 

بعضها البعض على أحد الرفوف في الغرفة.

المالبس  ترتيب  ذلك  في  بما  المنزل  في  لألم !  المساعدة  تقديم  إلى ضرورة  األطفال  المعلمة  توجه 

الخاصة بهم.

الأ�صبوع الثاين/ اليوم الأول/ خربة اخلريف )الفالح(

ن�صاط اأول / الفالح

الهدف من الن�صاط: 

يذكر•بعض•األعمال•التي•يقوم•بها•الفالح. � 

يحدد•عمل•الفالح•في•فصل•الخريف. �

الأدوات املطلوبة:    شخص•يمثل•دور•الفالح•-•كيس•حبوب•-•فأس.

خطوات الن�صاط:

وماذا  يا صغار؟  أنا  تعرفون من !  األطفال وسألهم هل  التحية على  يلقي  الغرفة،  إلى  الفالح  يدخل 

أعمل؟ وأين أعمل...؟

يحاور الفالح األطفال عن عمله في األرض واألدوات التي يستخدمها وأنواع البذور التي يحملها ! 

في الكيس...
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يستأذنهم للخروج من الغرفة قائاًل:ال أستطيع أن أتأخر ! عندكم يا أصدقاء..السهل الواسعوالمحراث 

بانتظاري...أنه فصل الخريف.. فصل حراثة األرض وبذر الحبوب..

التقويم:   ورقة•عمل•1: أشير إلى الفالح بين أصحاب المهن األخرى.

ن�صاط ثاين اإدراكي/ لنفرز اأدوات الفالح

الهدف من الن�صاط:

يفرز•أدوات•الفالح•عن•غيرها•من•األدوات. �

الأدوات املطلوبة:

صورأو•نماذج•ألدوات•مهن•مختلفة•بما•فيها•أدوات•الفالح. �

خطوات الن�صاط:

أدوات الفالح بين المهن. تضع المعلمة األدوات أمام األطفال وتشجعهم على البحث عن  !

يسمي األطفال األدوات ويعبرون بلغتهم عن طريقة استخدامها. !

التقويم:•••ورقة•عمل•2:  أساعد الفالح في اختيار أدواته.

ن�صاط ثالث: حركي/ اأنا فالح ن�صيط

الهدف من الن�صاط:

يقلد•حركة•الفالح•أثناء•الحراثة.•••••••••••••••••••••••�  يقلد•حركة•الفالح•أثناء•بذر•الحبوب. �

الأدوات املطلوبة:

ابريق• •- وعــاء• •- المعول• •- الفأس• •- الحبوب• � )كيس• الفالح• وأدوات• لمالبس• النماذج• بعض•

الماء.......(.

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة األطفال ! إلى مجموعتين من الفالحين.

مجموعة تمثل دور الفالح الذي يحرث ! األرض، ومجموعة تمثل دور الفالح الذي يبذر البذور في 

األرض.

يتبادل األطفال األدوار، ويعبرون بحرية من خالل الحركات عن عمل ! الفالح.
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الهدف من الن�صاط:

•أنواع•الحبوب•المتوافرة. يستنبت•بعض �

يبدي•استعداداً•للعناية•بما•قام•بزراعته. �

الأدوات املطلوبة:

عدس•-•فاصولياء...(،•لوحة•مثبتة• أدوات•زراعية•صغيرة•-•إبريق•ماء•-•حبوب•مختلفة•)حمص•-• �

إلى•عصا.

خطوات الن�صاط:

األطفال إلى زراعة الحبوب الخاصة بروضتهم في فصل الخريف. تدعو المعلمة  !

يمكن االستعانة بحوض مجهز  تخرج المعلمة مع األطفال إلى حديقة الروضة )في حال عدم توافرها  !

بالتراب(.

التراب  إعادة  ثم  ومن  فيها  البذور  ووضع  األرض،  في  مناسبة  شقوق  ! حفر  في  األطفال  يتعاون 

فوقها.

 !يسكب األطفال الماء فوق الحبوب المغطاة بالتراب.
في زراعة الحبوب  يضع األطفال بجانب مكان زراعة الحبوب لوحةكتب عليها أسماء كل من شارك  !

ومنسيشارك في العناية بها في األيام المقبلة.

زرعوها بأنفسهم. تنبه المعلمة األطفال إلى أن يتذكروا ضرورة سقاية الحبوب التي  !

ن�صاط خام�ض/ لعبة اأتذكر ماذا �صاهدت 

الهدف من الن�صاط:

يعبر•بلغته•الخاصة•عما•يشاهد•في•الصور. �

الأدوات املطلوبة: 

مجموعة•من•الصور•لمختلف•مفاهيم•الخبرة. � 

خطوات الن�صاط:

البطاقات مقلوبة أمام األطفال.  تضع المعلمة  !
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� مقاعدهم تباعاً، كل طفل يسحب واحدة من البطاقات، يمعن النظر  تبدأ اللعبة بأن يخرج األطفال من  !

فيها ثم يعيدها إلى مكانها.

الخاصة  تتطلب من كل طفل أن يستذكر ما شاهد في البطاقة التي اختارها ويحدث اآلخرين بلغته  !

عن مضمونها.

مالحظة:  ليس الهدف من هذا النشاط هو اختبار ذاكرة الطفل وإنما قياس قدرة الطفل على التعبير، فيمكن 

أن يعبر أكثر من طفل عن نفس الصورة بأساليب مختلفة.

اليوم الثاين/ يوم مكمل لأن�صطة اخلربة
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 خربة �أ�رستي وبيتي )�لأ�رسة(

دليل•المعلمة

الفئة•الثانية

�خلربة �لثالثة
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مقدمة اخلربة

األسرة هي بيئة الطفل األولى، واللبنة األساسية التي تكّون شخصيته، وتنمي مختلف 

قدراته واستعداداته، كما أنها عالمه الذي يمنحه الثقة واألمان، وفي هذه الخبرة سيتعرف 

الطفل ذاته وأفراد أسرته وأعمالهم ومكونات بيته كونه المكان الذي يعيش فيه مع أسرته 

وتساعده على فهم واجباته وحقوقه تجاه ذاته وأسرته، وأهمية العالقات اإليجابية ودورها 

في تماسك المجتمع من خالل ما تقدمه خبرة بيتي وأسرتي من أنشطة متنوعة تساعد في 

تنمية المهارات والمفاهيم لدى الطفل.
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اأهداف اخلربة

الأهداف املعرفية:

•يتعرف أفراد أسرته. 	
•يذكر صلة القربى بين أفراد األسرة. 	

•يتعرف مهام أفراد األسرة. 	
•يتعرف عادات األسر. 	
•يتعرف أهمية األسرة. 	

•يفرز صور تتعلق باألسرة. 	
•يصف المساكن المختلفة. 	

•يتعرف مساكن اإلنسان والحيوان. 	
•يقارن بين سكن اإلنسان والحيوان. 	

•يتعرف محتويات المنزل. 	
•يسمي الحي الذي يقع فيه منزله. 	

•يسمي أحياء مجاورةلمنزله. 	
•يطابق بين المهنة وأدواتها. 	

•يقارن من حيث الحجم. 	
•يتعرف مفهوم داخل - خارج. 	

•يتعرف الحروف الراء - الميم. 	
.) • يتعرف مفهوم الرقمين )4 - 5	

•يتعرف عنوان بيته. 	

الأهداف املهارية:

•يشكل خطوطا مغلقة وخطوطا مفتوحة. 	
•يقوم بأنشطة فنية تتعلق بموضوع األسرة. 	

•يطوي مالبسه. 	
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� •يرسم أشياء تتعلق بالخبرة. 	

•يزين األدوات المنزلية. 	

•يلصق محتويات البيت. 	
•يصنع بيتا من المكعبات. 	

( بإستخدام خامات متنوعة. • يشكل رقمي الخبرة )4 - 5	

الأهداف الوجدانية:

•يقدر أهمية األسرة. 	
•يساعد أفراد أسرته. 	

•يبدي رغبة في التعاون مع رفاقه. 	
•يقدر أهمية المسكن لإلنسان. 	

•يقدر أفراد أسرته. 	
•يقدر أصحاب المهن المشاركة في بناء المنزل. 	
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اإ�ضاءات اخلربة

•جميع األنشطة المقدمة في هذه الخبرة مختصرة، ويمكن للمعلمة التوسع فيها وإضفاء  	
روح المجتمع ومكتسبات الطفل إليها.

•يفضل أن توجه المعلمة األطفال إلى صنع ملف خاص )ملف اإلنجاز لكل طفل( ليضع  	
فيه الصور والرسوم الخاصة به.

•تستعين المعلمة بقصص من مكتبة الروضة، تتعلق بموضوع الخبرات ومناسبة لعمر  	
الطفل، ويمكن أن توظف الكتساب المهارات اللغوية المناسبة.

األنشطة  أثناء  في  األوق��ات  مختلف  في  تكررها  أن  للمعلمة  يمكن  لألناشيد  •بالنسبة  	
اليومية.

•بالنسبة لليوم المكمل يمكن للمعلمة إعادة المفاهيم التي مرت في األيام السابقة لتثبيتها،  	
والتركيز على عدد وحرف الخبرة، وإضافة أنشطة مناسبة للخبرة.

•بالنسبة للقصص، يمكن للمعلمة التوسع في القصة المدرجة في الخبرة، وتحويلها إلى  	
حوار واستخدام الدمى أو الصور، ويفضل أن يقوم األطفال بإعادة سرد القصة أو أجزاء 
منها، وترتيب الصور حسب أحداث القصة - في حال عدم وجود صور للقصة يمكن 

للمعلمة رسم ما يمكن من صور.

الطفل، صور  المطلوبة )صور  األدوات  مسبقاً  المعلمة  تحضر  أن  إلى  الخبرة  •تحتاج  	
للعائلة( والتي تحتاج وقتاً.

لزيارة  األطفال  أحد  له مسبقا ودعوة جدة  التحضير  يمكن  الجدة  لنشاط زيارة  •بالنسبة  	
الرضة.

•يفضل أن تطلب المعلمة من األطفال احضارصور من المنزل أو جمع صور من المجالت  	
للمنزل وأدواته ليضعها في ألبوم خاص به.

•تراعي المعلمة الفروق الفردية بين األطفال في أثناء تنفيذ النشاط، ويمكن للمعلمة أن  	
تبتكر الكثير من األنشطة الداعمة من خالل تعاملها مع األطفال ورغباتهم ومستوياتهم 

وبيئاتهم.
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على النحو اآلتي:

التفقد اليومي. � 

الروزنامة )حالة الطقس، عد أيام األسبوع، الشهر(. � 

أغنية أيام األسبوع. � 

التحدث عن البرنامج اليومي. � 

تخصص المعلمة يومياً مساحة زمنية وافية في نشاط األركان التعليمية. � 

لدعم  المكتبة.  المطبخ،  البزل،  المكعبات،  المعجون،  الرمل،  أن تستخدم حوض  يمكن  � 

األنشطة اليومية.
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ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
�

األسبوع•األول/••أسرتي•وبيتي

الفئة•الثانية

اليوم•األول/•أحب•أسرتي
اليوم•الثاني/•عاداتنا•في•البيت

اليوم•الثالث/•أدوار•أفراد•أسرتي
اليوم•الرابع/•أهمية•األسرة

صباحية•-•نشاط•أول
حلقة•

هذه•أسرتي
صباحية•نشاط•أول

حلقة•
عادات•أسرتي

صباحية•نشاط•أول
الحلقة•ال

أدوار•أفراد•األسرة
صباحية•-•نشاط•أول

حلقة•
صغيرة

صفورة•ال
راما•والع

نشاط•ثاٍن
ف•الراء

صة•حر
ق

نشاط•ثاٍن•حركي
أنا•أرتب•مالبسي

نشاط•ثاٍن•حركي
ف•الراء

 اللعب•مع•حر
نشاط•ثاٍن

 كتابة•الرقم)4(

فطور
فطور

فطور
فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط•ثالث
أتعامل•مع•أفراد•األسرة

نشاط•ثالث•لغوي
ف•الراء

أشكال•حر
نشاط•ثالث•إدراكي
األول•واألخير

نشاط•ثالث•إدراكي
أشياء•من•بيتي

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع•فني
صورة•عائلتي

أزين•
ضي

نشاط•رابع•ريا
ف(
مفهوم•)أمام•خل

نشاط•رابع
الخط•المغلق•–•المفتوح

ضي
نشاط•رابع•ريا

المطابقة•حسب•العالقة

س
نشاط•خام

مفهوم•الرقم•)4(
س•فني

نشاط•خام
بسكويت•العيد

س•لغوي
نشاط•خام

 تشكيل•الرقم•)4(•عملياً
س•لغوي

نشاط•خام
ف•الراء•عملياً

تشكيل•حر

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
�

األسبوع•الثاني/•أسرتي•وبيتي

الفئة•الثانية

اليوم•األول/•البيت
اليوم•الثاني/•عنوان•بيتي

اليوم•الثالث/•شكل•منزلي
اليوم•الرابع/•من•يبني•بيوتنا

س/
اليوم•الخام

صباحية••-•نشاط•أول
حلقة•

بيتي
صباحية•-•نشاط•أول

حلقة•
عنوان•بيتي

صباحية•نشاط•أول
حلقة•

أنواع•المساكن
صباحية•نشاط•أول

الحلقة•ال
من•بنى•بيتي

صباحية•-•نشاط•أول
حلقة•

كتابة•العدد•3

نشاط•ثان
ف•الراء•)نشاط•لغوي(

كتابة•حر
نشاط•ثان

سوق•األدوات•المنزلية
ف
 نشاط•ثان•ألعب•مع•حر

الميم
نشاط•ثان•-فني

ف•الميم
التشكيل•العملي•لحر

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط•ثالث•)لغوي(
ف•الميم

صة•حر
ق

نشاط•ثالث
ف•الميم

 •أشكال•حر
نشاط••ثالث
مفهوم•العدد•3

نشاط•ثالث
صحاب•المهن

اقلد•ا
نشاط•ثاٍن

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع•موجودات•البيت
نشاط•رابع

ألون•اعمال•منزلي
 نشاط•رابع•التشكيل
العملي•للرقم•)5(

  نشاط•رابع
ف•على•آالت•موسيقية

 العز
بسيطة

نشاط••ثالث

س
نشاط•خام

نشيد•منزلي•يا•منزلي
س
نشاط•خام

أنشيد•منزلي
س•نشيد

 نشاط•خام
صفوره

الع
س•-مهاري

نشاط•خام
ف•الميم

كتابة•حر
نشاط•رابع

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
�

مو�ضوعات اخلربة

صلة•القربى•بين•أفراد•اأٍلسرة. � 

أدوار•أفراد•األسرة. � 

عادات•األسرة. � 

مكونات•وأثاث•البيت. � 

أنواع•البيوت. � 

المهن•التي•تدخل•في•بناء•البيت. � 

الحقوق•والواجبات•في•اأٍلسرة. � 
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ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
�

الأ�صبوع الأول/ اليوم الأول/ اأحب اأ�صرتي

ن�صاط اأول/ هذه اأ�صرتي

الهدف من الن�صاط:

يقرأ•الصور•مستخدماً•مفردات•صحيحة.••••••••••••••••••••••••••••••• �  يسمي•أفراد•أسرته. �

الأدوات املطلوبة:

صورمتنوعة•ألسر•األطفال. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة الصور، الواحدة تلواألخرى ! وتشجع األطفال على قراءتها.

بعد ذلك تطلب المعلمة من كل طفل أن يذكر عدد أفراد أسرته الذين يعيشون معه بالمنزل ! نفسه.

، وهناك من يعيش مع أحدهما فقط ألن اآلخر مسافر  توضح المعلمة أن هناك من يعيش مع أمه وأبيه !

بوضوح  الحاالت  هذه  عن  المعلمة  وتتحدث  مثاًل،  واألعمام  األجداد  مع  يعيش  من  وهناك  مثاًل، 

وبساطة وهذا يساعد األطفال على قبول واقعهم.

تحاور المعلمة األطفال عن األوقات التي يمضوها مع أسرتهم وتترك لهم فرصة للحديث. !  

التقويم:•••ورقة•عمل•1:•••أكمل تلوين العائلة. 

نشاط خارجي/•وقت اللعب:

واإلخوة  يقفزن،  األخوات  مثاًل:  فتقول  اللعبة  إرشادات  وتعطيهم  حولها،  األطفال  المعلمة   !تجمع 
يقف  الوحيد  والطفل  فوق رؤوسهم،  أيديهم  يرفعون  إخوتهم  بين  سناً  األكبر  واألطفال  يركضون، 

مبتسماً.... وهكذا تنوع المعلمة باأللعاب حسبما تجده مناسباً.

ن�صاط ثاٍن/ حرف الراء

الهدف من الن�صاط:

يلفظ•مفردات•القصة•التي•تتضمن•الحرف. � 

الحرف. يلفظ•صوت• �

يتعرف•شكل•للحرف. � 

. يسمي•الحرف•الجديد �
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ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
الأدوات الالزمة:�

بطاقات•الحرف•-•صور•وبطاقات•لشخصيات•-•صور•وبطاقات•لكلمات•القصة•-•لوحة•مدينة•الحروف. �

خطوات الن�صاط:

تروي المعلمة الحوار اآلتي مستعينة بالصور والدمى المناسبة. !

:•لَم•ليس•لديك•أصدقاء؟ كان•األرنب•الصغير•يلعب•وحيداً•دوماً،•فسألته•أمه ✯

،وأريد•أن•تحوي•أسماء•أصدقائي•هذا•الحرف. رّد•األرنب•الصغير:•أنا•أحب•حرف الراء ✯

أسماء• في• • الراء ✯ حرف• ليكتشف• الحروف،• مدينة• إلى• الصغير• األرنب• تأخذ• أن• األم• قررت•

حيوانات•جديدة.

. •بعد•ذلك•ذهب•األرنب•الصغير•إلى•الغابة،•ليبحث•عن•أصدقاء•تحوي•أسماءهم•حرف•الراء ✯

•عليها. نظر•األرنوب•إلى•الشجرة،•فرأى•العصفور•في•العش،•وشاهد•الزرافة•فألقى•التحية ✯

قالت•الزرافة:•تعال•معي•ألعرفك•بأصدقائنا•الغراب•والنسروالقرد،•إننا•مجموعة•حرف•الراء ✯ 

فرح•األرنب•كثيراًوودعاهم•للذهاب•إلى•مدينة•الحروف•للتعرف•على•صورة•حرفهم•الجميل.

يتعرف  حتى  الحرف،  وصور  اللفظ  على  وتركز  الصور،  مع  الحرف !  بطاقات  المعلمة  تعرض 

األطفال لفظه وصورته وصوته.

. تساعد األطفال على الربط بين الحرف والصورة !

 !تشجع األطفال على لفظ صوت الحرف.
تعرض المعلمة الحرف )بشكله ! الكامل المنفصل وفي بداية الكلمة( وتشجع األطفال على لفظه.

تشجع األطفال على ذكر ! كلمات تحوي حرف الراء.

ن�صاط ثالث/ اأتعامل مع اأفراد الأ�صرة

الهدف من الن�صاط:

يعبر•عن•محبته•ألفراد•أسرته. �

خطوات الن�صاط:

 !تحدث المعلمة األطفال من خالل دميتين تحملهما في يديها:
•أتعرف•يا•تامر•ما•أغلى•شيء•عندي؟. راني: ✯

أعرف؟•الشوكوال...•األلعاب.. تامر:•ال• ✯
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ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
� وأغلى•ما•عندي. راني:•ال•ال•بل•أسرتي•هي•كنزي، ✯

•ولم•هي•كذلك؟ تامر: ✯

سر•سعادتنا•ويعمالن•ألجلنا. راني:•أمي•وأبي• ✯

وكيف؟ تامر:• ✯

داخل•المنزل•وخارجه•من•أجل•سعادتنا. راني:•إنهما•يعمالن•سوياً• ✯

وإخوتك•إذاً؟ تامر:•وماذا•تفعل•أنت• ✯

راني:•نحن•نساعدهم•في•أعمال•المنزل•والمحافظة•على•نظافة•البيت•وترتيبه•. ✯

أن  األسرة  ألفراد  يمكن  التي  المجاالت  األسرة،وعن  تعاون  ! كيفية  حول  األطفال  المعلمة  تحاور 

يتعاونوا من خاللها وعن دور كل من أفراد األسرة في المنزل ثم تطرح أسئلة تتيح لهم المجال للتعبير 

عن محبتهم وتقديرهم لوالديهم .

التقويم:••ورقة•عمل•2:• ألون الدائرة تحت الصورة المعبرة عن سلوك��ي الصحي��ح. 

ن�صاط رابع/  اأزين �صورة عائلتي

الهدف من الن�صاط:

يزين•إطارصورة•تمثل•أفراد•عائلته. �

الأدوات املطلوبة:

صور•لألطفال•مع•عائالتهم. � 

لكل•طفل. ورق•مقوى•سميك•واحدة• �

مجموعة•أشياء•للزينة،•غراء•+•فرش•مالئمة. �

خطوات الن�صاط:

 تشجع المعلمة األطفال على لصق أشياء الزينة على إطار الصور ثم وضع صورهم ضمنها. !
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ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
�

ن�صاط خام�ض/  مفهوم الرقم )4(

الهدف من الن�صاط:

•حسياً. يعد•من•1- 4 �

. يتعرف•الرقم 4 �

يربط•الرقم•4•بالمدلول•الحسي. �

الأدوات املطلوبة:

صحون،•مالعق،•كؤوس...•)ورقية•أو•بالستيكية(•عددها•4. �

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة األشياء بشكل عشوائي على األطفال وتطلب من األطفال الذين يحملون نفس الشيء  !  

االجتماع مع بعضهم البعض .

بمساعدة المعلمة بعد األشياء التي معهم بصوت جماعي...... ثم بشكل  يبدأ األطفال في كل مجموعة  !

فردي.

. تثبت المعلمة بطاقة الرقم 4 !

تتأكد المعلمة من أن كل األطفال اكتسبوا مفهوم الرقم 4 من خالل: !

مجموعات•من•األشياء•المتعلقة•بالخبرة•إحداها•تتكون• لعبة•الرقم•4:•تضع•على•الطاولة•عدة• ✯

تمثل• التي• المجموعة• إلى• يصلوا• أن• إلى• جماعي• بشكل• بالعد• األطفال• يبدأ• عناصر،• •4 من•

عناصرها•الرقم•4.

التقويم:••ورقة•عمل•3:    - أصل الرقم 4 بالمجموعة المعبرة عنه.

                - ألون أربعة  )4( أرانب.
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ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
�

الأ�صبوع الأول/ اليوم الثاين/ عاداتنا يف البيت

ن�صاط اأول/  عادات اأ�صرتي

الهدف من الن�صاط:

يذكر•بعض•عادات•أسرته. �

الأدوات املطلوبة: 

القط•صوت•)الميكرفون(. � 

خطوات الن�صاط:

تحمل المعلمة القط الصوت، وتمثل لهم دور المذيعة، وتجري لقاء مع األطفال عن بعض عاداتهم ! 

المتبعة في المنزل.

يتحدث األطفال في اللقاء معبرين بلغتهم الخاصة ! عن ممارساتهم لبعض العادات في األسرة:

،•كيفية•التعامل•مع•أدواتهم•الشخصية•وأدوات•الروضة... مساعدة•األهل•يوم•العطلة ✯

يتناوب األطفال فيما بينهم بتمثيل دور المذيع أو المذيعة. !

ن�صاط ثاٍن/ اأنا اأرتب مالب�صي

الهدف من الن�صاط:

يطوي•مالبسه•الشخصية. � 

يسمي•قطعة•األثاث•التي•تحفظ•بها•المالبس•المرتبة. �

الأدوات املطلوبة:

مالبس•متنوعة•لطفل/•لطفلة•-•مالبس•ألعاب. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة المالبس أمام األطفال، ثم تشجعهم على طيها وترتيبها والتحدث عن خبراتهم ! السابقة 

في هذا الموضوع كالمساعدة   في طي المالبس وترتيبها.

تشجع المعلمة األطفال على وصف وتحديد أماكن وضع المالبس المرتبة في المنزل. !
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�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
�

ن�صاط ثالث/ اأ�صكال حرف الراء

الهدف من الن�صاط :

يتعرف•أشكال•الحرف•)أول•الكلمة•-•كامل•منفصل(. � 

. ••يسمي•الحرف �

يجرد•الحرف•من•الكلمات. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•لكلمات•تتضمن•الحرف.•بطاقات•الحرف•بشكليه. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة صور القصة الخاصة ! بالحرف.

يكون حرف الراء بلون مختلف أوشكل   تحت الصور تضع بطاقات الكلمات المعبرة عنها )بحيث  !

بارز(.

بشكل فردي وجماعي من خالل الصورة. قراءة الكلمات  !

إلى حرف الراء في الكلمات، وتمرير أصبعه عليه. اإلشارة من قبل الطفل  !

وضع بطاقة معبرة عن شكل الحرف تحت البطاقة التي تتضمن الكلمة من ! أجل استنتاج شكليه.

 !تثبيت شكلي الحرف.
توزع المعلمة بطاقات لكلمات حرف الراء، وتساعد األطفال في تجريد الحرف منها )إما ! من خالل 

قص حرف الخبرة من بطاقات لكلمات تتضمن الحرف، أوفصل حرف الخبرة عن باقي األحرف في 

حالة الكلمات التي تكون األحرف فيها متحركة(.

تشجع المعلمة األطفال على ذكر كلمات أو أسماء ألصدقائهم تحوي حرف الراء. !

التقويم:•••ورقة•عمل•1:•••أحيط حرف الراء بخط مغلق.
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ن�صاط رابع/ مفهوم )اأمام – خلف(

الهدف من الن�صاط:

خلف(. يميز•بين•مفهومي•)أمام•-• �

يستخدم•عملياً•مفهوم•)أمام•-•خلف(. �

الأدوات املطلوبة:

دمى،•عرائس. �

خطوات الن�صاط:

ترتيب األشياءوفق مفهوم )أمام - خلف( حسب اإليعاز  تشجع المعلمة األطفال على مساعدة الدمى في  !

الذي تعطيه الدمى لألطفال كل مرة.

التقويم:••ورقة•عمل•2:•ألون القطة التي أمام سور المنزل بلون أصفر والتي خلفه بلون بني.

ن�صاط خام�ض/  ب�صكويت العيد

الهدف من الن�صاط:

بإحدى•المواد•التي•يفضلها. يزين•البسكويت• �

يبدي•استعداداً•لمشاركة•األسرة•في•أعمال•تتعلق•بمناسبات•اجتماعية. �

الأدوات املطلوبة:

بسكويت،•كريمة•مخفوقة•+•قطع•شوكوال،•مبشور•جوز•الهند....•حليب•أوعصير. �

خطوات الن�صاط:

يقوم كل طفل بتزيين قطعة البسكويت الخاصة به بما يرغب. !

يصب األطفال العصير أو الحليب لبعضهم بعضاً. !

االحتفال مراعين آداب المائدة )يطلقون عليه  يجلس األطفال على الطاولة ويتشاركون تناول وجبة  !

ما يريدون من تسمية(.
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الأ�صبوع الأول/ اليوم الثالث/ )اأدوار اأفراد اأ�صرتي(

 ن�صاط اأول/ اأدوار اأفراد الأ�صرة

الهدف من الن�صاط:

يعدد•بعض•األعمال•التي•يقوم•بها•أفراد•األسرة•خارج•المنزل. �

الأدوات املطلوبة:    صور•تتحدث•عن•أدوار•أفراد•األسرة.

خطوات الن�صاط:

أفراد  للتعليق عليها، والتحدث عن مهام !  المجال  المعلمة الصور على األطفال، وتتيح لهم  تعرض 

األسرة خارج المنزل، واألعمال التي يقومون بها.

تشجع األطفال على تقليد بعض أعمال أفراد األسرة، ولعب دورهم في قاعة النشاط. !

نشاط خارجي - وقت اللعب:

ترسم المعلمة حلقة وتشرح لألطفال ! قواعد اللعبة: يثب األطفال داخل الحلقة كلما سمعوا كلمات مؤنثة 

مثل )ابنة، جدة،...(، ويثبون خارجها كلما سمعوا كلمات مذكرة مثل )أب، أخ، جد...(. 

ن�صاط ثاٍن/  األعب مع حرف الراء

الهدف من الن�صاط:

•األخرى. يميز•حرف•الراء•صوتياً•من•غيره•من•األصوات �

. يشير•إلى•حرف•الراء•ضمن•مجموعة•من•األحرف•السابقة �

يشير•إلى•حرف•الراء•ضمن•مجموعة•من•الكلمات. � 

الأدوات املطلوبة:

. بطاقات•ألحرف•سابقة•ولحرف•الراء.••••••••••�  بطاقات•لكلمات•تتضمن•بعضها•حرف•الراء �

•ناقصاً•)منفصاًل(.• بطاقات•لكلمات•تحوي•حرف•الراء.•••••••••••••�  صور•لكلمات•فيها•حرف•الراء �

خطوات الن�صاط:

لفظ كلمات تتضمن حرف الخبرة، وتشجيع ! األطفال على تمييز الحرف في هذه الكلمات صوتياً.

عرض مجموعة من البطاقات ألحرف سابقة ولحرف الراء، يطلب من الطفل اختيار ! حرف الراء، 

ولفظه.
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� عرض مجموعة من البطاقات لكلمات يتضمن بعضها ! حرف الخبرة، يطلب من الطفل اختيار البطاقة 

التي تتضمن كلمة فيها حرف الراء.

فيها  ناقصاً  الصور  كلمات  تحتها  الراء، ويكتب  فيها حرف !  لكلمات  الصور  تعرض مجموعة من 

حرف الراء، ليختارالحرف المناسب، ويضعه في مكانه في الكلمات الناقصة.

التقويم:••ورقة•عمل•1:••••••-•ألون حرف الراء أينما وجد بين األحرف.

                                   - ألون حرف الراء أينما وجد في الكلمات.

••••••••••••ورقة•عمل•2:•••••-•أصل حرف الراء )ر( إلى مكانه المناسب.

ن�صاط ثالث/ الأول والأخري

الهدف من الن�صاط:

يسمي•اسم•األخ•)األول•-•األخير(•في•العائلة. �

الأدوات املطلوبة:   صور•ألخوة•متسلسلين•في•العمر.

خطوات الن�صاط:

في  )األول(  أواألخت  األخ  وتسمية  )األخير(  أواألخت  األخ  ! تسمية  على  األطفال  المعلمة  تشجع 

العائلة.

تحاور المعلمة األطفال الستنتاج مفهوم األولواألخير في العائلة . !

ن�صاط رابع/ اخلط املغلق - املفتوح

الهدف من الن�صاط:

خطاً•)مغلقاً•-•مفتوحاً(. يميز•بين•الخطوط•المغلقة•والمفتوحة.•••••••••••�  يشكل•عملياً• �

يرسم•خطاً•مغلقاً•وخطاً•مفتوحاً. �

الأدوات املطلوبة:      خيوط•-•شرائط•حبال•-•أوراق•وأقالم.

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال على تشكيل خطوط )مغلقة - مفتوحة( مستخدمين الخيط أو الحبل ثم ! تقدم لهم 

األوراق واألقالم ليرسموا خطوط مغلقة وأخرى مفتوحة.

باللون  المغلقة  والخطوط  البرتقالي،  باللون  المفتوحة  الخطوط  رسم  أكمل   :3 عمل• ورقة• • التقويم:•

األصفر.
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ن�صاط خام�ض/  الت�صكيل العملي للرقم 4

الهدف من الن�صاط:

أن•يشكل•الرقم•4•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:

معجون،•كورنيش،•ألوان•مائية.... �

خطوات الن�صاط:

تساعد المعلمة األطفال على تشكيل الرقم 4 بالمعجون. !

. تساعد المعلمة األطفال على لصق األشغال أو الكورنيش الملون على الرقم 4 !

يمكن قص األشغال على شكل الرقم 4 ولصقه على ! دفاتر الرسم.

أو يمكن تفريغ ورقة على شكل الرقم 4 ثم توضع فوق ورقة أخرى غير مفرغة وبعد تلوين الجزء ! 

المفرغ باسفنجة، نزيل الورقة المفرغة وتبقى األساسية عليها الرقم 4 مطبوع.

الأ�صبوع الأول / اليوم الرابع/ اأهمية الأ�صرة

ن�صاط  اأول/ راما والع�صفورة ال�صغرية

الهدف من الن�صاط:

يتعرف•دور•األسرة•في•الحياة. �

خطوات الن�صاط:

من خالل الصور أوالدمى تروي المعلمة لألطفال الحوار اآلتي: !

،•فشاهدت•عصفوراً•صغيراً•يبكي•تحت•الشجرة. كانت•راما•تلعب•في•الحديقة ✯

•صغيٌر...!•لَم•أنت•تحت•الشجرة•على•األرض؟ ٌ دهشت•راما•وقالت:•عصفور ✯

•ساعديني،•لقد•وقعت•عن•الشجرة•منذ•مساء•أمس. قال•العصفور:•ساعديني ✯

:•كيف•أساعدك؟ قالت•راما ✯

•أسرتي•ألني•ال•أستطيع•الطيران•فجناحاي• ّ قال•العصفور:•أعيديني•إلى•العشكي•ال•تقلق•علي ✯

صغيران.



115



ة(
�ضر

�لأ
ي )

بيت
ي و

�ضرت
ة �أ

خرب
 :

ثة
ثال

 �ل
ربة

خل
� •ولكن•أين•أسرتك•. راما:•سأعيدك•إلى•العش ✯

:•الأدري•ربما•ذهبوا•ليحضروا•الطعام•. العصفور ✯

•الطعام•بحب•وحنان. أثناء•ذلك•جاءت•العصفورة•األم•وحملت•صغيرها•إلى•العش•وقدمت•له ✯

الصغير.• في•اليوم•التالي•حدثت•راما•أصدقائها•عن•قصة•العصفور• ✯

موضوع النشاط وتستنتج معهم دور األسرة في حماية ورعاية  تدير المعلمة حواراً مع األطفال حول  !

األطفال.

تشجع المعلمة األطفال على تقليد راما بسرد القصة بلغتهم الخاصة. !

نشاط خارجي - وقت اللعب:

وتخفيها بالحديقة، وعلى األطفال البحث عنها ووضعها  تخرج المعلمة مجموعة أشياء تتعلق بالخبرة،  !

في السلة، وبعد ذلك يخرج األطفال األشياء من السلة، ويقومون بتسميتها الواحدة تلواألخرى وعدها.

ن�صاط ثاٍن/  كتابة الرقم  4

الهدف من الن�صاط:

أن•يكتب•الرقم•4. �

الأدوات املطلوبة:      صينية•الرمل.

خطوات الن�صاط:

على  منقطاً  العدد  ! كتابة  التالية  المرحلة  في  ثم  الرمل  على  الخبرة  رقم  كتابة  على  األطفال  تساعد 

دفاترهم ثم بدون تنقيط.

التقويم:••ورقة•عمل•1:•   - لنلون الرقم أربعة )4(.                       - لنكتب الرقم أربعة )4(.

ن�صاط ثالث/ اأ�صياء من بيتي

الهدف من الن�صاط:

يسمي•األشياء•من•خالل•الملمس.••••••••••••••••••�  يفرز•صور•ألشياء•ال•يمكن•وضعها•داخل•المنزل.• �

الأدوات املطلوبة:

صندوق•مغلق•بالكامل•في•أعاله•فتحة•صغيرة. � 

أشياء•متنوعة•من•بيئة•الطفل•المنزلية•مثل•)فرشاة•أسنان،•معجون،•ملعقة،•زجاجة•عطر....(. �
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وتدعوهم الواحد تلواآلخر، ليضع يده داخل الصندوق فيمسك بشيء ما  تجلس المعلمة مع األطفال،  !

ويسميه )هذه فرشة أسنان(.

مع تسميتها مرة ثانية وذكر استخداماتها قدر اإلمكان. عيد األطفال األشياء إلى الصندوق  !

األطفال شيئاً ما  تطلب المعلمة من األطفال أن يتذكروا األشياء الموجودة في الصندوق، وكلما سمى  !

أخرجته المعلمة من الصندوق، حتى يفرغ الصندوق من جديد.

ن�صاط رابع/ املطابقة ح�صب العالقة

الهدف من الن�صاط:

يطابق•الصور•بحسب•العالقة. �

الأدوات املطلوبة:

بأفراد•األسرة•)فستان•-•حذاء•رجالي•-•بنطال•-•رجالي•-•كنزة•-•تنورة• صور•ألفراد•وأشياء•تتعلق• �

-•حلي•-•قبعة(.

خطوات الن�صاط:

صور ألفراد األسرة )أب - أم - أخ( في مكان، ثم  توضح المعلمة لألطفال قواعد اللعبة وذلك بوضع  !

تضع بطاقات صور األشياء الخاصة بها في سلة.

مكان  توزع األطفال إلى مجموعات بحيث يسحب كل طفل صورة  من السلة ويركض مسرعاً إلى  !

صور أفراد األسرة ليضع صورة المالبس تحت صورة الشخص الذي تناسبه.

التقويم:••ورقة•عمل•2:• أصل بين كل فرد من أفراد األسرة واألشياء التي تناسبه.
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ن�صاط خام�ض/ ت�صكيل حرف الراء عملياآ

الهدف من الن�صاط:

يشكل•حرف•الراء•من•مواد•فنية. �

الأدوات املطلوبة:

معجون•-•أسالك•لينة•-•خرز•-•خيطان•-•ألوان. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة الحرف ! على األطفال 

الموجودة.  تشجع المعلمة األطفال على تشكيل الحرف بالمواد  !

يمكن رسم الحرف مفرغاً على ورقة. !

ال�صبوع الأول/ اليوم اخلام�ض/ كان زمان

الهدف من الن�صاط:

•بعض•العادات•القديمة•)لباس•-•طعام•-•احتفال•...(. يذكر �

يقارن•بين•الزي•القديم•الزي•الحديث. �

الأدوات املطلوبة:

مالبس•الجدة.• �

خطوات الن�صاط:

 ! تمثل المعلمة دور الجدة أو تستضيف إحدى الجدة. 
 تشجع المعلمة األطفال على أن يطرحوا على الجدة األسئلة التي ! تخطر ببالهم عن العادات القديمة.

 تناقش الجدة األطفال حول ! االختالف في العادات بين زمانها والعادات في زمنهم الحاضر.

 تعرض الجدة صوراً للزي القديم وصوراً للزي الحديث ليعرفها األطفال محدثًة إياهم عنها. !

 تشجع المعلمة األطفال على مقارنة الزي في زمنها ! والزي في زمنهم.
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الأ�صبوع الثاين/ اليوم الأول/  خربة اأ�صرتي وبيتي )البيت(

ن�صاط اأول/ بيتي

الهدف من الن�صاط:

يصف•بيته•الخاصمع•باقي•أفراد•أسرته. � 

يصف•بيته•من•حيث•الشكل•الخارجي•والداخلي. �

الأدوات املطلوبة:

صور•لمساكن•مختلفة•من•الداخل•والخارج. �

خطوات الن�صاط:

لمنازل من الخارج، وتترك األطفال يصفونها بأسلوبهم الخاص  تعرض المعلمة في البداية صوراً  !

بلغتهم  يتحدثوا  لكي  المجال  لألطفال  وتتيح  المنزل،  أجزاء  تظهر  الداخل  من  لمنازل  وصوراً 

الخاصة عما يرونه في الصورة من أجزاء للمنزل )حمام - غرفة نوم - غرفة جلوس - مطبخ...( 

التركيز على  أقسام منازلهم وصفاتها، مع  يعرفونه عن  بما  ويسمونها ويعلقون على مشاهداتهم 

أهمية البيت لإلنسان.

أعينهم ويصفوا لها بيت األحالم الذي يحلمون أن يكون  تشجع المعلمة األطفال على أن يغمضوا  !

بيتاً لهم.

ن�صاط  ثاٍن/ كتابة حرف الراء

الهدف من الن�صاط

يكتب•حرف•الراء•بشكليه•)أول•الكلمة•-•كامل•منفصل(. �

الأدوات الالزمة: 

نماذج•لحرف•الراء•-•صندوق•الرمل•-•دفاتر•األطفال. �

خطوات الن�صاط :

حرف الراء بأحجام وألوان مختلفة. تعرض المعلمة  !

مرات على السبورة مع التركيز على نقطة البداية والخط المنحني. تكتب الحرف بخط الرقعة عدة  !

 !كتابة حرف الراء على حوض من الرمل.
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� على السبورة مع مراعاة التسطير. كتابة حرف الراء  !

الحرف على الورقة ثم دون تنقيط.  تشجع المعلمة األطفال على كتابة  !

التقويم:••ورقة•عمل1:• - لنلون حرف الراء.                         - لنكتب حرف الراء.

لعب خارجي•- وقت اللعب:

تهيئ المعلمة حوض الرمل والماء وأدواته: لتشجيع األطفال على بناء بيوت ومساكن مع شوارع ! 

وأحياء في الرمل أواستخدام مكعبات.

ن�صاط ثالث/ حرف امليم

الهدف من الن�صاط

•مفردات•القصة•التي•تتضمن•حرف•الميم. يلفظ �

يلفظ•صوت•حرف•الميم � .

يتعرف•الشكل•الكامل•لحرف•الميم. � 

يكتسب•مفردات•لغوية. �

الأدوات الالزمة:   بطاقات•حرف•الميم•-•صور•وبطاقات•لشخصيات•-•دمية•تمثل•حرف•الميم•-••دمية•

تمثل•حرف•الراء•-•صور•وبطاقات•لكلمات•القصة•-•لوحة•مدينة•الحروف.•

خطوات الن�صاط:

تحدث الدمية األطفال قائلة: !

•أن•أسكن•بيتاً•جديداً. حرف•الميم:•أريد ✯

•عن•مدينة•الحروف..! قال•حرف•الراء:•تريد•أن•ترحل ✯

أحـد• فال• أنــا• أما• معـك،• ويلعبـون• األطفال• • كل ✯ يعرفـك• محبـوب..• حـرف• أنت• الميم:• حرف•

يعرفنـي•هنا.

•والصوت•في•كثير•من•الكلمات• قال•حرف•الراء:•ال•ترحل•يا•صديقي..•أنت•حرف•جميل•الشكل ✯

مثل•)منزلي•-•أمي•-••مروحة•-•حمام•-•مغسلة•-•عمتي•-•مكواة•-•محفظة...(

األطفال. حرف•الميم:•شكراً•لك•يا•صديقي،•لن•أرحل•سأنتظر•الغد•ألتعرف•على•أصدقائي• ✯

يتعرف  حتى  الحرف،  وصور  اللفظ !  على  وتركز  الصور،  مع  الحرف  بطاقات  المعلمة  تعرض 

األطفال لفظه وصورته وصوته.
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 تساعد األطفال ! على الربط بين الحرف والكلمة. �

 تشجع األطفال على لفظ صوت ! الحرف.

على لفظه.  تعرض المعلمة الحرف بشكله الكامل المنفصل وتشجع األطفال  !

 تشجع األطفال على ذكر كلمات من الخبرة تحوي حرف الميم. !

ن�صاط رابع/ موجودات البيت

الهدف من الن�صاط:

يسمي•بعض•أنواع•األثاث•المتوفرة•في•البيت. � 

يفرز•الصور•الخاصة•بكل•غرفة•من•غرف•المنزل. �

الأدوات املطلوبة:

صور•لبيت•بأقسامه•الداخلية•بأحجام•كبيرة.• �

صور•أو•نماذج•لقطع•أثاث•صغيرة•الحجم•مناسبة•ألقسام•المنزل•. �

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة ! األطفال إلى مجموعات .

تضع أمام كل مجموعة صورة إلحدى غرف ! المنزل.

ث�م  ومن  الصندوق،  ضمن  لغرفه�م !  المناس��بة  األدوات  صور  عن  البح�ث  على  األطفال  تش��جع 

التحدث عنها.

التقويم:••ورقة•عمل•2: أساعد الطفلة في التعرف إلى أدوات المطبخ بوصلها.

ن�صاط خام�ض/ ن�صيد يا منزيل يا منزيل

منزلي ي���ا  م��ن��زل��ي  وأب���يي���ا  أم����ي  دار  ي���ا 

وم���أك���ل���ي وم��ش��رب��يي������ادار أخ���ت���ي وأخ���ي
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الأ�صبوع الثاين/ اليوم الثاين/ عنوان بيتي

ن�صاط اأول/ عنوان بيتي

الهدف من الن�صاط:

يعبر•الطفل•عن•فهمه•لمعنى•»عنوان«.•••••••••••••••   �  يسمي•الحي•الذي•يقع•فيه•منزله. �

الأدوات املطلوبة:

دميتين•من•دمى•مسرح•العرائس•-•بطاقات•كتب•عليها•عنوان•كل•طفل•من•األطفال. �

خطوات الن�صاط:

•بين•الدميتين: يدور•حديث ✯

...•ولكن•طلبت•مني•أن•أسألك•عن•عنوان• الدمية•لولو:•مي•مي•...•أمي•سمحت•لي•بزيارتك ✯

منزلك.

ً:•اسم•الحي•-•الشارع•-• الدمية•مي•مي:•قالت•لي•ماما•أننا•نسكن•في....•)تذكر•الدمية•عنوانا ✯

البناء(.

•بموعد•الزيارة. الدمية•لولو:•سأسجل•العنوان...•وأعلمك ✯

الدميتان:•وأنتم•يا•أطفال،•نريد•أن•نعرف•عناوين•منازلكم،•لنزوركم•ونصبح•أصدقاء. ✯

 تساعد المعلمة كل طفل على ذكر عنوانه مستعينة بالبطاقات.  !

التقويم:••ورقة•عمل•1:  أساعد الطفل في الوصول إلى منزله.

ن�صاط ثاٍن/  �صوق الأدوات املنزلية

الهدف من الن�صاط

يسمي•األدوات•المنزلية. � 

يمارس•عملية•البيع•والشراء. �

الأدوات املطلوبة:    بعض•األدوات•المنزلية•على•شكل•ألعاب

خطوات الن�صاط:

عليها  يعرضون  فارغة  كرتونية !  علب  من  بسطات  عمل  على  األطفال  المعلمة  تشجع  الباحة  في 

بضائعهم، ويمسكوا بالقطعة ويسمونها ويعددون مزاياها ويعطون لها سعراًوأطفال آخرون يمشون 

في السوق لشراء البضائع.
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ن�صاط ثالث/  اأ�صكال حرف امليم

الهدف من الن�صاط:

الحرف•)أول•الكلمة•-•كامل•منفصل(. يتعرف•أشكال• �

يسمي•الحرف. � 

يجرد•الحرف•من•الكلمات. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•لكلمات•تتضمن•الحرف.•بطاقات•الحرف•بشكليه. �

خطوات الن�صاط:

 !تعرض المعلمة صور القصة الخاصة بالحرف.
مختلف  بلون  الخبرة !  يكون حرف  )بحيث  عنها  المعبرة  الكلمات  بطاقات  تضع  الصور  تحت 

أوشكل بارز(.

قراءة الكلمات بشكل فردي وجماعي من ! خالل الصورة.

اإلشارة من قبل الطفل إلى حرف الخبرة في ! الكلمات، وتمرير أصبعه عليه.

وضع بطاقة معبرة عن شكل الحرف ! تحت البطاقة التي تتضمن الكلمة من أجل استنتاج أشكاله.

تثبيت ! أشكال الحرف.

توزع المعلمة بطاقات لكلمات حرف الراء، وتساعد األطفال ! في تجريد الحرف منها )إما من خالل 

قص حرف الخبرة من بطاقات لكلمات تتضمن الحرف، أوفصل حرف الخبرة عن باقي األحرف في 

حالة الكلمات التي تكون األحرف فيها متحركة(.

تشجع المعلمة األطفال على ذكر كلمات أو أسماء ألصدقائهم تحوي حرف الميم. !

التقويم:•••ورقة•عمل•2:• أحيط حرف الميم بخط مغلق .
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ن�صاط رابع/ األون عنوان منزيل

الهدف من الن�صاط:

عنوان•منزله. يلون• �

يلصق•الغالف•الشفاف•على•البطاقة. �

الأدوات املطلوبة:

ألوان•مختلفة•-•قطع•كرتونية•كتب•عليها•عنوان•كل•طفل. �

خطوات الن�صاط:

 ! تشجع المعلمة األطفال على تلوين بطاقات عناوينهم باأللوان التي يحبونها.
 ثم لصق القطع البالستيكية الشفافة على البطاقة. !

ن�صاط خام�ض/ تكملة ن�صيد منزيل

منزلي ي���ا  م��ن��زل��ي  وأب����يي���ا  أم�����ي  دار  ي����ا 

وأخ���ي أخ��ت��ي  دار  وم���أك���ل���ي وم��ش��رب��يي���ا 

تعبيف���ي���ك أل���ق���ى أخ���وت���ي أن���س���ى  وف���ي���ك 

منزلي ي���ا  م��ن��زل��ي  وأب����يي���ا  أم�����ي  دار  ي����ا 
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الأ�صبوع الثاين/ اليوم الثالث/ �صكل منزيل

ن�صاط اأول/ اأنواع امل�صاكن

الهدف من الن�صاط:

•مسكن•يعيش•فيه. يذكر•أن•لكل•كائن•حي �

يسّمي•مساكن•بعض•الحيوانات. � 

يقارن•بين•بعض•أشكال•مساكن•اإلنسان•ومساكن•الحيوانات. �

الأدوات املطلوبة:

صور•لمساكن•-•خيمة•-•بيت•ريفي•-•بناء•حديث•)عش•عصفور•-•بيت•كلب•-•جحر•أرنب(. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة صور المساكن على السبورة، وتشجع ! األطفال على وصفها ووصف ساكنيها وتوقع 

أماكن تواجدها ريف - بادية - مدينة.

ثم تعرض صوراً لمساكن بعض الحيوانات،وتحاور األطفال حتى ! يقرؤوا هذه الصور ويقارن بينها 

وبين مساكن اإلنسان والحيوانات.

التقويم:••ورقة•عمل•1:  لنساعد األصدقاء في الوصول إلى منازلهم.

نشاط خارجي•- وقت اللعب:

اللعب تحته إن أحبوا،  تجعله يبدوكأنه بيت يمكن لألطفال  التسلق مالءة  ! المعلمة على جهاز  تضع 

ويتعامل معه  ونافذة  باب  له  كبيراً  بجانبه صندوقاً  آخر وتضع  مكان  في  بساطاً  تفرش  أن  ويمكن 

األطفال كأنه مسكن متخيٌل.

ن�صاط ثاٍن/ األعب مع حرف امليم

الهدف من الن�صاط:

الحرف•عن•غيره•من•األصوات•األخرى. يميز•صوت• �

ضمن•مجموعة•من•األحرف•السابقة. يشير•إلى•حرف•الخبرة•• �

مجموعة•من•الكلمات. يشير•إلى•حرف•الخبرة•ضمن• �

الصحيح•من•الكلمات. يضع•الحرف•الناقص•)حرف•الخبرة(•في•المكان• �
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بطاقات•ألحرف•سابقة•ولحرف•الخبرة. � 

بطاقات•لكلمات•تتضمن•بعضها•حرف•الخبرة � 

الخبرة. بطاقات•لكلمات•تحوي•حرف• �

صور•لكلمات•فيها•حرف•الخبرة•ناقصاً•)منفصال(.• �

خطوات الن�صاط:

لفظ كلمات تتضمن حرف الخبرة، وتشجيع األطفال على تمييز الحرف في هذه الكلمات صوتياً. !

حرف  اختيار  الطفل  من  يطلب  الخبرة،  ولحرف  سابقة   ! ألحرف  البطاقات  من  مجموعة  عرض 

الخبرة، ولفظه.

الطفل اختيار البطاقة  عرض مجموعة من البطاقات لكلمات يتضمن بعضها حرف الخبرة، يطلب من  !

التي تتضمن كلمة فيها حرف الخبرة.

الصور ناقصاً فيها  تعرض مجموعة من الصور لكلمات فيها حرف الخبرة، ويكتب تحتها كلمات  !

حرف الخبرة، ليختار الحرف المناسب، ويضعه في مكانه  في الكلمات الناقصة.

التقويم:   ورقة•عمل•2:•••-•ألون حرف الميم أينما وجد بين األحرف .

                                  - ألون حرف الميم أينما وجد في الكلمات.

                                  - أصل حرف الميم إلى المكان المناسب من الكلمة. 

ن�صاط ثالث/ مفهوم العدد )5(

الهدف من الن�صاط:

•في•الصور•عملياً. يعد•المنازل•الموجودة �

•بالمعدود. يربط•الرقم•5 �

الأدوات املطلوبة:

صور•لمنازل•مختلفة•وأشخاص....•بطاقات•ألعداد•.....• �

خطوات الن�صاط:

يرتبها حسب  تعرض المعلمة على كل طفل على حدة مجموعة من صور لمنازل، وتطلب منه أن  !

الطول: األطول ثم األقصر فاألقصر.      
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الرقم � تمثل  التي  البطاقة  يخرج  ! وأن  الصور،  في  معه  التي  المنازل  يعد  أن  طفل  كل  من  تطلب 

المطلوب.

من صور منازل، وتطلب منه ترتيبها حسب الحجم. تعرض أمام كل طفل مجموعة  !

تعرض أمام األطفال صوراً لمجموعة من المنازل، وتطلب منهم ربطها بالرقم الذي يمثلها. !

التقويم:   ورقة عمل 3:   - أصل الرقم )5( بالمجموعة المعبرة عنه.

                                 - أحيط خمسة )5( أشياء في كل مجموعة.

ن�صاط ثالث/ األ�صق اأثاث بيتي

الهدف من الن�صاط:

مناسباً. يلصق•صور•لمحتويات•منزله•كما•يراه• �

الأدوات املطلوبة:

صور•ألدوات•وأثاث•منزلي،•صمغ•لكل•طفل،•أوراق،•أقالم. �

خطوات الن�صاط:

 !توزع المعلمة الصور واألوراقوالصمغ على االطفال.
 !تشجع االطفال على ان يلصقوا الصور.

تجمع المعلمة األوراق، وتعد كتاباً وتغلفه، وتكتب عليه أثاث بيتي. بعد أن ينتهي األطفال  !

وإعادته في اليوم التالي. يمكن لكل طفل أن يستعير الكتاب للبيت لمطالعته مع األهل  !

ن�صاط  رابع/ الت�صكيل العملي للرقم 5 

الهدف من الن�صاط:

أن•يشكل•الرقم•5•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:    معجون،•كورنيش،•ألوان•مائية....

خطوات الن�صاط:

تساعد المعلمة األطفال على تشكيل الرقم 5 بالمعجون. !

. تساعد المعلمة األطفال على لصق األشغال أو الكورنيش الملون على الرقم 5 !

يمكن قص األشغال على شكل الرقم 5 ولصقه على ! دفاتر الرسم.
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المفرغ باسفنجة، نزيل الورقة المفرغة وتبقى األساسية عليها الرقم 5 مطبوع.

ن�صاط خام�ض/  الن�صيد 

عصفورة ذات منقار 

تقف تغني على األشجار 

تقول هيا هيا يا صغار

روضتنا تبني األجيال 

نلعب حيناً 

نتعلم حيناً 

نبدع عماًل باألشغال 

الأ�صبوع الثاين/ اليوم الرابع/ )من يبني بيوتنا(

  ن�صاط اأول/ من بنى بيتي

الهدف من الن�صاط:

يسمي•أصحاب•المهن•التي•تبني•البيت.•••••••••••••••••••••   �  يذكر•أدوات•بناء•المنزل. �

الأدوات املطلوبة:  صور•ألصحاب•المهن•المتعلقة•ببناء•البيت•مع•أدواتهم.

خطوات الن�صاط:

تتحدث المعلمة على لسان دمية مسرح وتقول: إن صديقي ماجد يريد أن يبني ! بيتاً، فلنساعده، فهو 

يبحث عن األشخاص الذين يمكن أن يساعدوه في بناء المنزل.

تأخذ المعلمة اإلجابات من األطفال، وتثبت إجاباتهم من ! خالل عرض صور كل مهنة تسهم في بناء 

المنزل مع أدواتها  ليتعرفها األطفال.

التقويم:••ورقة•عمل•1:• ألون األدوات التي تستخدم في بناء منزلي.
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في نهاية كل  تحضر المعلمة خرطوم الماء البالستيكي طوله مترين إلى ثالثة أمتار تقريباً وتضع  !

طرف قمع من البالستيك.

أصحاب المهن الذين  تشجع المعلمة األطفال على أن يذكر كل منهم لصديقه من خالل األنبوب أسماء  !

يساهمون في بناء المنزل وأدواتهم.

ن�صاط ثاٍن/ الت�صكيل العملي حلرف امليم

الهدف من الن�صاط:

يتوقع•من•الطفل•في•نهاية•النشاط•أن•يكون•قادراً•على•أن:

يشكل•حرف•الميم•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:    معجون•-•ألوان•-•حبوب.

خطوات الن�صاط:

ومن ينتهي من  توزع المعلمة المعجون على األطفال، وتطلب منهم تشكيل حرف الخبرة بأشكاله، !

تشكيل الحرف يسمح له بتشكيل ما يشاء بالمعجون.

تطلب منهم تلوينه باأللوان المائية التي  أوتوزع المعلمة أوراقاً تحوي حرف الخبرة بشكليه مفرغاً، ثم  !

يرغبونبها باستخدام قطعة اإلسفنج......

الورقة بحيث يأخذ شكل الحرف يمكن وضع خرز ملون في خيط وتثبيته باستخدام الالصق على  !

مادة أخرى. يمكن تشكيل الحرف بالكورنيش أوبأي  !

ن�صاط ثالث/ اأقلد اأعمال اأ�صحاب املهن

الهدف من الن�صاط:

يقلد•أصحاب•المهن. � 

الأدوات املطلوبة:    أدوات•أصحاب•المهن•)بّناء•-•نّجار•–•دّهان(.

خطوات الن�صاط:

في الباحة توزع المعلمة األطفال إلى مجموعات حسب رغباتهم كل مجموعة تمثل صاحب ! مهنة من 

المهن المذكورة، ويقلد األطفال أعماله.
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ن�صاط رابع/ العزف على اآلت مو�صيقية ب�صيطة

ن�صاط خام�ض/  كتابة حرف امليم

الهدف من الن�صاط:

يرسم•حرف•الميم•رسماً•صحيحاً. �

الأدوات املطلوبة:

صندوق•الرمل•-•دفاتر•األطفال. �

خطوات الن�صاط:

تساعد األطفال على كتابة حرف الخبرة في الهواء، وفي المرحلة التالية على الرمل، ثم في ! المرحلة 

الثالثة تشجع المعلمة األطفال على كتابة الحرف بشكليه أول الكلمة وآخرها منقطاً على دفاترهم ثم 

بدون تنقيط.

التقويم:••ورقة•عمل•2:   - لنلون حرف الميم.                         - لنكتب حرف الميم.

 اليوم اخلام�ض/  مكمل

ن�صاط/  كتابة الرقم 5

الهدف من الن�صاط:

يكتب•الرقم•5. �

الأدوات املطلوبة:      صندوق•الرمل•-•دفاتر•األطفال.

خطوات الن�صاط:

في المرحلة التالية تشجع المعلمة األطفال على  تساعد األطفال على كتابة الرقم 5 على الرمل، ثم  !

كتابة الرقم 5 منقطاً على دفاترهم ثم بدون تنقيط.

التقويم:•••ورقة•عمل:•   - لنلون الرقم 5.                          - لنكتب الرقم 5.

ويمكن في هذا اليوم أن تبتكر المعلمة أنشطة جديدة داعمة ألحرف وأرقام الخبرة كاملة كما يمكنها ان 

تقدم قصص وأناشيد مناسبة  للخبرة.
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خربة غذ�ئي و�ضحتي

دليل•المعلمة

الفئة•الثانية

�خلربة �لر�بعة
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مقدمة اخلربة

من  وصحتي  غذائي  وخبرة  اإلنسان،  لحياة  الضرورية  الحاجات  من  الغذاء  يعد 

الطفل فهو يكتسب خاللها معارف ومهارات واتجاهات متنوعة  التي تفرح  الخبرات 

تعزز ثقته بنفسه وتوفر له فرصة للعب مع رفاقه، وتعميق مختلف خبراته من خالل 

موضوعات الخبرة التي تدور حول: أنواع الغذاء، اختالف األغذية من حيث )المذاق، 

الملمس، اللون، الشكل، الرائحة، الفائدة(، وأهمية الغذاء المتنوع الصحي ودور األدوية 

في الحفاظ على الصحة.
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اأهداف اخلربة

الأهداف املعرفية:

•يذكر أن الكائنات الحية بحاجة إلى الغذاء. 	
•يستنتج أن هناك مصادر لألغذية )نباتي وحيواني(. 	

•يسرد بعض أحداث القصة بلغته الخاصة. 	
•يذكر اهمية تناول األغذية )لحم - خضار - فواكه - حليب - بيض( لنمو الجسم. 	

•يتعرف شكل المربع. 	
•يفرز حسب المعيار )لون - حجم - طول - كمية(. 	

•ينشد كلمات النشيد بشكل سليم. 	
•يقارن بين مفهومي كثير - قليل. 	

•يطابق بين شيئين المتماثلة. 	
•يحدد زمن بعض األعمال التي يقوم بها يومياً. 	

•يصنف حسب الحجم )كبير، صغير(. 	
•يبين دور الطبيب في مساعدة الناس. 	

•يعدد الوجبات الغذائية اليومية. 	
. • يعد حسياً من 14-1	

. • يتعرف مفهوم الرقم 6	

•يتعرف حرف الخبرة. 	

الأهداف املهارية:

•يطبع الطفل أنواعاً من األغذية بواسطة كليشهات. 	
•يشارك أقرانه العمل ضمن المجموعات. 	

•يستخدم األلوان والريشة وخامات البيئة بشكل مناسب في عمله الفني. 	
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� •يلعب على آالت إيقاعية بسيطة. 	
•يرسم بعض أنواع األغذية بشكل حر. 	

•يعيد تشكيل أجزاء البزل الدائري بسرعة مناسبة. 	
•يقلد دور الطبيب مستخدماً أدواته. 	
•يشكل بالمعجون أشكااًل متنوعة. 	

الأهداف الوجدانية:

•يقدر أهمية الغذاء لنمو اإلنسان. 	
•يبدي حرصاً على تناول األغذية المتنوعة )لحم - خضار- فواكه - حليب - بيض.(. 	

•يبدي حرصاً على غسل الفواكه قبل أكلها. 	
•يستخدم عبارات الشكر في المواقف المناسبة. 	

•يبدي حرصاً على الترشيد في استهالك المياه )إغالق الصنبور(. 	
•يبدي حرصاً على تناول الدواء وقت الحاجة. 	

•يبدي احتراماً وتقديراً ألصحاب المهن )الطبيب(. 	
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اإ�صاءات خا�صة باخلربة

جميع أنشطة الخبرة بحاجة لتحضير مسبق من المعلمة لتحضير مستلزمات االنشطة. � 

يمكن االستعانة بأغذية حقيقية بحيث تكلف المعلمة األطفال إحضار األطعمة المحببة. � 

يفضل في أنشطة الرسم واألشغال وضع موسيقى هادئة لألطفال. � 

يمكن االستعانة بمجسمات األغذية. � 

تشجع المعلمة األطفال على تشكيل لوحة يلصق عليها االطفال صور ألنواع مختلفة من  � 

االغذية طوال مدة الخبرة.

تركز المعلمة على سلوكيات وآداب الطعام والنظافة العامة والشخصية خالل الخبرة. � 

تسجل المعلمة آداب الطعام و السلوكيات على لوحة تعلق في قاعة النشاط. � 

يمكن للمعلمة أن تستدعي طبيب الصحة ليحدث األطفال عن أهمية الغذاء الصحي. � 

مصادر  على  للتعرف  المزرعة  أو  )الخضار(  سوق  إلى  األطفال  اصطحاب  يمكن  � 

األغذية.

زيارة مطعم )بالتعاون مع عائالت االطفال(.  �
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صحتي

جدول•توزيع•الخبرة•/•غذائي•و

•فئة•ثانية•/•األسبوع•األول

اليوم•األول/•أهمية•الغذاء
لنمو•اإلنسان

اليوم•الثاني/•أنواع•األغذية•
صدر•الحيواني

ذات•الم
صدر•

اليوم•الثالث/•األغذية•ذات•الم
ضراوات•والفواكه(

النباتي•)الخ
اليوم•الرابع/•غذاؤنا•البحري

س/•يوم•مكمل•حر
اليوم•الخام

صباحية•-•نشاط•أول
حلقة•

الغذاء•مهم•النمو
صباحية•-•نشاط•أول

حلقة•
أغذية•من•الحيوانات

صباحية•نشاط•أول
حلقة•

ضراوات•والفواكه
الخ

صباحية•نشاط•أول
الحلقة•ال

أحب•السمك
صباحية•-•نشاط•أول

حلقة•

نشاط•ثاٍن
التناظر•األحادي

نشاط•ثاٍن
صديق•الحيوانات

رامي•
نشاط•ثاٍن
ف•الدال

حر
نشاط•ثاٍن

مفهوم•)كثير•-•قليل(
نشاط•ثاٍن

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط•ثالث•)فني(
طباعة•أنواع•األغذية

نشاط•ثالث
صول•

لعبة•الجري•للو
للمنتجات

نشاط•ثالث
المستطيل

نشاط•ثالث•)لغوي(
ف•الدال

اللعب•مع•حر
نشاط•ثالث

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2( 
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع•
ألعب•مع•المثلثات

نشاط•رابع•)فني(
تزيين•فوارغ•الحليب

نشاط•رابع
ضراوات

طبق•حساء•الخ
نشاط•رابع

تشكيل•لوحة•البحر•والسمك
نشاط•رابع

س•)لغوي(
نشاط•خام

نشيد•األكل•بانتظام

س•
نشاط•خام

صديقنا•أحمد•ال•يحب•
ض
البي

س•)لغوي(
نشاط•خام

نشيد•السمكة
س
نشاط•خام

•حتى•العدد••/14/ أعد•حسياً
س•حركي

نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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صحتي
جدول•توزيع•الخبرة/•غذائي•و

فئة•ثانية/ األسبوع•األول
اليوم•األول/•الغذاء
ف
المتوازن•اللطي

اليوم•الثاني/•أحافظ
صحتي

على•
اليوم•الثالث/•طرائق

حفظ•الطعام
اليوم•الرابع/•ال•أستخدم•أدوات•

اآلخرين
س/•

اليوم•الخام

صباحية•-•نشاط•أول
حلقة•

ف
أتناول•الغذاء•المتوازن•اللطي

صباحية•-•نشاط•أول
حلقة•

صحتي
أحافظ•على•

صباحية•نشاط•أول
حلقة•

ف•نحفظ•الطعام
كي

صباحية•نشاط•أول
الحلقة•ال

صة
أستخدم•أدواتي•الخا

صباحية•-•نشاط•أول
حلقة•

نشاط•ثاني•عمل•فردي•إدراكي
صباح•-•ظهر•-•مساء(

مفهوم•)
نشاط•ثاني•

صغير(
مفهوم•)كبير•-•

نشاط•ثاني
مفهوم•العدد•)6(

نشاط•ثاني
كتابة•العدد•/6/

نشاط•ثاني•عمل•فردي•جماعي•
إدراكي

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط•ثالث•لغوي
ف•الدال

التشكيل•العملي•لحر
نشاط•ثالث

ف•الدال
كتابة•حر

نشاط•ثالث•
ضار

عمل•سلطة•خ
نشاط•ثالث•

ضار
غسل•الفواكه•والخ

نشاط•ثالث

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع•
صنع•مائدة•من•المعجون

أ
نشاط•رابع•

صحة
أنا•طبيب•ال

نشاط•رابع•)فني(
تشكيل•خطوط•مختلفة•بالمعجون

نشاط•رابع•)فني(
أتناول•دوائي

نشاط•رابع

س•
نشاط•خام

نشيد•غذائي
س•)فني(

نشاط•خام
طباعة•مزدوجة•)ألوان(

س•)حركي(
نشاط•خام

الجري•مع•العد
س•)فني(

نشاط•خام
تزيين•فرشاة•األسنان

س•حركي
نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان

س•–•احتفال األغذية(
األسبوع الثالث/ اليوم األول/  يوم مكمل حر•)مسرح عرائ
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مو�ضوعات اخلربة

الغذاء أساسي لحياة الكائنات الحية. �

الغذاء يتكون من الخضار - الفواكه - الحبوب. �

الثمار لها أشكال - أحجام - ألوان - أسمار مختلفة. �

الغذاء الحيواني يتكون من اللحوم ومنتجات الحيوانات كالبيض والحليب واألجبان. �

تحتوي البحار على مصادر حيوانية ونباتية. �

لكل نوع من أنواع الغذاء: طعم - شكل - ملمس - حجم - رائحة ولون خاص به. �

يؤكل �  وبعضه  الفرن  داخل  يخبز  أو  يقلى  أو  يشوى  أو  النار  فوق  الغذاء  بعض  يطهى 
نيئاً.

الطرائق المختلفة للحفاظ على الطعام. �

آداب الطعام. �
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الأ�صبوع الأول/  اليوم الأول/  خربة غذائي و�صحتي )الغذاء مهم لأمنو(

ن�صاط اأول/  اأهمية الغذاء للنمو

الهدف من الن�صاط:

األغذية•)لحم•-•خضار•-•فواكه(. يسمي•أنواعاً•مختلفة•من• �

يقدر•أهمية•الغذاء•لنمو•الكائنات•الحية. �

الأدوات املطلوبة:

سلل•مختلفة•األحجام. مالبس•-•عربة•-•أغذية•متنوعة•)حسي•-•شبه•حسي(• �

خطوات الن�صاط:

 - لحم !   - تفاح   - موز  فيها  يوجد  هل  الغرفة  هذه  في  )انظر  األغذية  إخفاء  لعبة  األطفال  يلعب 

خضار(.

نوع من األغذية بعد أن يسميه. في كل مرة تشجع المعلمة األطفال على إخفاء  !

تجمع األغذية المخفية في ! مكان واحد ليكتشفها األطفال ويتحدثوا عنها.

على أن يسموا الكائنات  تثير المعلمة تفكير األطفال من خالل سؤالها هل يمكننا العيش من دون طعام  !

الحية التي تحتاج إلى غذاء.

التقويم:  ورقة عمل•1:• ألون األغذية المفيدة لنموي.

ن�صاط ثاٍن/  طباعة اأنواع الأغذية

الهدف من الن�صاط:

األغذية. يطبع•الطفل•أنواعاً•من• �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•مطبوع•عليها•صورة•سلة•فارغة•-•بعض•األغذية•البالستيكية•المفرغة. �

خطوات الن�صاط:

بالستيكية،  أغذية  وكليشهات  فارغة،  سلة  عليها صورة  رسم  أوراق  ! األطفال  على  المعلمة  توزع 

وتوضح لهم طريقة العمل، وتنفذ نموذجاً أمامهم.

على  والمحافظة  النظام،  اتباع  على  التأكيد  مع  النشاط  ينفذون  وهم !  األطفال  على  المعلمة  تشرف 

النظافة والتعاون فيما بينهم.
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ن�صاط ثالث/  �صديقنا اأحمد ل يحب البي�ض

الهدف من الن�صاط:

يستنتج•الطفل•حاًل•لمشكلة•أحمد. �

الأدوات املطلوبة:

صور•تعبر•عن•الموقف. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة صورة للطفل أحمد وهو يتناول وجبة الفطور ويترك البيض، وصورة ! لألم وهي 

تحاول إقناعه بأن يأكل، وهو يمتنع عن ذلك.

البيض. وتترك لهم  تناول  ً تشجع الطفل أحمد على  المعلمة من األطفال أن يقترحوا حلوال !  تطلب 

الفرصة لإلجابة واقتراح الحلول التي تشجعهم بطريقة غير مباشرة على تناول البيض.

ن�صاط رابع/  األعب مع املثلثات

الهدف من الن�صاط:

يلعب•الطفل•باآلالت•الموسيقية. �

الأدوات املطلوبة:

مثلثات•موسيقية. �

خطوات الن�صاط:

عليها. توزع المعلمة المثلثات على األطفال وتحفزهم على اللعب بها والعزف  !
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ن�صاط خام�ض/  ن�صيد الأكل بانتظام

الهدف من الن�صاط:

ينشد•الطفل•كلمات•النشيد. �

الأدوات املطلوبة:

صور•ألنواع•األغذية. � 

خطوات الن�صاط:

 !تشجع المعلمة األطفال على اإلصغاء للنشيد:
                          النشيد:

أُح�����بّ�����ه�����ا ك���ث���ي���راًدج����اج����ت����ي ج��م��ي��ل��ة

ن�����اف�����ع�����اً ك����ب����ي����راًت����ب����ي����ُض ب���ي���ض���اً

بيضة أك�����ل  م���س���ل���وق���ة م���ش���ويّ���ةأح������بُّ 

ب����س����م����ن����ٍة م���ق���ل���يّ���ةوأخ����������ي ي���ح���بّ���ه���ا 

ص�������ف�������راء ب���ن���ي���ةف����راخ����ه����ا م���ل���ون���ة

أم��ه��ا دع���ت���ه���ا  ل���ب���ت���ه���ا ب���ح���ي���وي���ةإذا 

جماعي  زمري  إفرادي  وبشكل  مقطعاً  ! مقطعاً  المناسبة  الحركات  مع  ملحناً  النشيد  األطفال  ينشد 

وتكراره أكثر من مرة.
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الأ�صبوع الأول/ اليوم الثاين/ اأنواع الأغذية ذات امل�صدر احليواين

ن�صاط اأول/  اأغذية من احليوانات

الهدف من الن�صاط:

•ذات•المصدر•الحيواني. يسمي•بعض•األغذية �

يذكر•فوائد•األغذية•ذات•المصدر•الحيواني. �

الأدوات املطلوبة:

بيضة•مسلوقة•-•أغذية•متنوعة•)حسية•وشبه•حسية(•-•صور•حيوانات. �

خطوات الن�صاط:

تحضر المعلمة بيضة مسلوقة ، ثم تقول هذا ! غذاء نأكله في وجبة الفطور وتفسح المجال لألطفال 

للمسها وتسأل هل عرفتم ما هي؟ وتستمع إلجابات األطفال.

تثير تفكير األطفال بطرح السؤال اآلتي: ما األغذية التي نأخذها من الحيوان غير ! البيض؟ وتترك 

لهم الفرصة لإلجابة ثم تركز على فوائد البيض والحليب واللحم لجسم اإلنسان.

التقويم:   ورقة عمل•1:• أصل بين الغذاء والحيوان الذي ينتجه.

ن�صاط ثاٍن/  التناظر الأحادي

الهدف من الن�صاط:

يربط•بين•الحيوان•والمنتج•الخاص•به. �

الأدوات املطلوبة:

صور•حيوانات•-•نماذج•بالستيكية•أو•أغذية•متنوعة•تتعلق•بها. �

خطوات الن�صاط:

 !تضع المعلمة على السبورة صور الحيوانات .
البطاقة التي يحملها  توزع النماذج أو الصور المتعلقة باألغذية على األطفال، وتشجعهم على لصق  !

كل منهم مقابل الحيوان الذي ينتجها .
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ن�صاط ثالث/  رامي �صديق احليوانات

الهدف من الن�صاط:

يذكر•أهمية•حيوانات•المزرعة. �

الأدوات املطلوبة: 

خطوات الن�صاط:

 تحدث المعلمة األطفال قائلة: !

والخروف• الدجاج• برؤية• ✯ استمتع• وهناك• جده،• مزرعة• لزيارة• العطلة• في• رامي• ذهب•

في• شاهدها• التي• بالحيوانات• يعتني• وهو• جده• رامي• راقب• الحيوانات،• وباقي• والبقرات•

المزرعة،•وفي•المساء•قال•ألمه:•آوه•ماما•ترى•لماذا•يعتني•جدي•بهذه•الحيوانات•طوال•

الوقت•ويتعب•نفسه•هكذا؟

الفرصة إلعطاء إجاباتهم، والتحدث عن حيوانات  تثير المعلمة سؤال رامي على األطفال، وتترك لهم  !

المزرعة، ثم تؤكد على أهمية وفوائد الحيوانات في حياتنا.

تش��جع األطفال على التحدث عن ! خبراتهم الس��ابقة من خ��الل زيارتهم لمزرعة أو مشاهدتها في 

التلفاز.

ن�صاط رابع/  لعبة اجلري للو�صول للمنتجات

الهدف من الن�صاط:

يربط•بين•الحيوانات•ومنتجاتها. �

يشارك•أقرانه•األلعاب•الجماعية. �

الأدوات املطلوبة:

تيجان•-•أغذية•-•صافرة. �

خطوات الن�صاط:

معين  تهيئ المعلمة باحة الروضة بالمواد الالزمة، فيضع كل طفل على رأسه تاجاً يرمز لحيوان  !

)دجاجة - بقرة - خروف( وتضع منتجات هذه الحيوانات في مكان الهدف. وعند سماع الصافرة يبدأ 

السباق لوصول الحيوانات إلى منتجاتها مع أصوات التشجيع من األطفال اآلخرين.
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ن�صاط خام�ض/  تزيني فوارغ احلليب

الهدف من الن�صاط: 

يزين•الطفل•عبوة•حليب•فارغة•باستخدام•توالف•البيئة. �

الأدوات املطلوبة:

فوارغ•حليب،•سلفان،•كورنيش،•خرز. �

خطوات الن�صاط: 

وتتشارك معهم في تزيين عبوة الحليب. توزع المعلمة عبوة الحليب ومواد الزينة على األطفال،  !

الأ�صبوع الأول/ اليوم الثالث/ الأغذية ذات امل�صدر النباتي

)اخل�صروات والفواكه(

ن�صاط اأول/ اخل�صراوات والفواكه

الهدف من الن�صاط:

•المصدر•النباتي. يسمي•بعض•أنواع•األغذية•ذات �

يذكر•أهمية•الخضار•والفواكه•في•الوقاية•من•األمراض. �

الأدوات املطلوبة:

كيس•المفاجآت•-•خضروات•وفواكه•طازجة•أو•مجسمات. �

خطوات الن�صاط:

وفواكه طازجة وتترك المجال لألطفال  تفتح المعلمة كيس المفاجآت وتضع أمام األطفال خضراوات  !

للمسها وشمها والتحدث عنها.

يتحدث األطفال عن أنواع الخضراوات والفواكه بعد تسميتها، تدل على الخضراوات ! التي تحتاج إلى 

طهي قبل أكلها، ثم يفرز األطفال الخضراوات التي تؤكل مطبوخة )باذنجان - كوسا - فول(.

في  تتحاور المعلمة مع األطفال حول ضرورة تناول كل أنواع الخضار والفواكه لفائدتها وأهميتها  !

وقاية الجسم من األمراض، وكذلك تؤكد على ضرورة غسلها قبل تناولها.

التقويم:  ورقة عمل 1:  أحيط األغذية التي مصدرها نباتي باستخدام أقالم التلوين المطابقة لها باللون.
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ن�صاط ثاٍن/  حرف الدال

الهدف من الن�صاط:

يلفظ•صوت•حرف•الدال. �

يسمي•حرف•الدال. �

الأدوات املطلوبة:

•-•حروف•-•دودة•األرض•-•كلمات•تحوي•حرف•الدال(. صور•وبطاقات•كلمات•)العصفور•يطير �

خطوات الن�صاط:

•الحديقة•وبدأ•يبحث• طار•عصفور•الدوري•في•السماء•ليبحث•عن•طعام•لصغاره،•وحط•في ✯

في•األرض•بمنقاره•عن•الديدان•الصغيرة.

صديقنا•الهدهد•قد•أكلها•جميعاً• رأت•الدجاجة•العصفور،•فقالت•له:•لن•تجد•الدود•هنا،•ألن• ✯

فهو•يحب•الدود•أيضاً،•حزن•الدوري•وقال:•يجب•أن•أذهب•إلى•مكان•آخر.

•تحبه،•تلعب•معهم• قالت•له الدجاجة:•أنصحك•بالذهاب•إلى•حديقة•األطفال•تجد•فيها•كل•شيء ✯

وتأكل•مما•يسقط•منهم•)خبز•-•بسكويت(،•وتجد•دودك•المفضل•في•التراب...•فرح•الدوري 

كثيراً•وشكر•الدجاجة•ووعدها•طائراً•إلى•حديقة•األطفال.

ن�صاط ثالث/ امل�صتطيل

الهدف من الن�صاط:

يسمي•الشكل•الجديد•)المستطيل(. � 

يحدد•المستطيل•من•بين•األشكال•الهندسية. �

الأدوات املطلوبة:

خشبية. أشكال•هندسية•-•صندوق•األشكال•-•كيس•عيدان• �

خطوات الن�صاط:

كي يقوم األطفال بتسميتها، وبعد التجربة على  تحضر المعلمة أشكااًل هندسية تضعها على السبورة  !

لهم:  تقول  ثم  األطفال،  يصفق  الصورة،  شكل  يطابق  أضالع  أربعة  له  شكل  اختيار  يتم  األشكال 

مارأيكم أن نعد أضالع هذا الشكل؟ إنها أربعة أضالع مع مالحظة أن هناك ضلعين متقابلين أطول 

من الضلعين المتقابلين اآلخرين.
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� األطفال ويصنعون منها شكاًل له "خطان  تعرض المعلمة قضباناً خشبية ممغنطة على السبورة يعدها  !

شاقوليان" و"خطان أفقيان" ما رأيكم أن نسميه اآلن المستطيل؟.

شكل  بينها  من  ليصنف  متنوعة  بالستيكية  أشكال  بداخلها  علبة  األطفال  ! على  المعلمة  توزع 

المستطيل.

التقويم:   ورقة عمل 2:• أبحث عن المستطيالت في صورة الطاهي وألونها بألواني المفضلة.

ن�صاط رابع/ طبق ح�صاء اخل�صراوات

الهدف من الن�صاط:

يستنتج•التحول•في•شكل•الخضار•بعد•الطهي. � 

•سبب•نضج•األطعمة. يذكر �

الأدوات املطلوبة:

زباٍد•ومالعق•-•أدوات•تقطيع. خضار•متنوعة•-•وعاء•طهي•-• �

خطوات الن�صاط:

األطفال بعد ارتداء الجميع مريول المطبخ وغسل اليدين، وتطلب  تعرض المعلمة الخضراوات أمام  !

منهم مساعدتها في تنظيفها وغسلها.

. يسمي األطفال الخضار، ويصفون شكلها الكامل !

 !بعد تقطيع الخضار جميعها يالحظ األطفال تحول حجمها.
ً تسكب الحساء في  يوضع الوعاء التي يحتوي الخضار المقطعة على النار، وعندما يصبح جاهزا !

األواني، وتسأل األطفال عن سبب تحول الخضار إلى شبه سائل، ويستنتجون أن السبب هو الحرارة، 

ومن ثم يتناول األطفال وجبتهم بصحة وهناء.
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ن�صاط خام�ض/  ن�صيد ال�صمكة

الهدف من الن�صاط:

ألهمية•الغذاء•في•نمو•جسمه. ينشد•كلمات•النشيد•بشكل•سليم.••••••••••••   � •يبدي•تقديراً• �

        النشيد:

الحركة تهوى  سمكة  تمرحسمكة  تقفز  تسبح  تجري 

الماءت��ت��ن��ف��س م���ن غ��ي��ر ه���واء ت��ح��ت  ع��ن��اء  دون 

السمكة ال��ص��ي��اد  الشبكةي��ص��ط��اد  أو  ب��ال��س��ن�����ارة 

السمك ل��ح��م  آك����ل  ل��م��ا أن����زع م��ن��ه ال��ش��وكوأن�����ا 

خطوات الن�صاط:

يستمع األطفال إلى النشيد الذي تلحنه المعلمة عدة مرات أو عن ! طريق سماعه من المسجل.

ينشد األطفال النشيد منغماً مع حركات بسيطة مقطعاً، ثم بشكل إفرادي ثم زمري ثم جماعي. !

الأ�صبوع الأول/ اليوم الرابع/  غذاوؤنا البحري

ن�صاط اأول/ )اأحب ال�صمك(

الهدف من الن�صاط:

•تؤخذ•من•البحر. يسمي•األطفال•بعض•األغذية•التي �

الأدوات املطلوبة:   دمية•مسرح،•صور•ألسماك.

خطوات الن�صاط:

أغذية  أحبائي من  يا  البحر  ! يعطينا  ماذا  اآلتي:  بالسؤال  تفكيرهم  وتثير  األطفال  الدمية على  تدخل 

مفيدة؟ 

كما  وإعدادها،  تناولها  وكيفية  األسماك  أنواع  عن  ! معهم  وتتحدث  األطفال،  إجابات  المعلمة  تتلقى 

تذكر لهم بعض األسماء المعروفة )السردين، الطون، المشط( مع عرض صور مناسبة لكل نوع إذا 

توافرت، وبعد ذلك تشجع األطفال على تناول لحم السمك ألنه مغذ ومفيد للجسم.

التقويم:•••ورقة•عمل1:••ألون األسماك داخل الحوض.
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ن�صاط ثاٍن/  مفهوم )كثري - قليل(

الهدف من الن�صاط:

بين•مفهومي•كثير•-•قليل. يقارن• �

يبدي•استعداداً•للحفاظ•على•ألعابه. �

الأدوات املطلوبة:

مجموعة•مجسمات•ألغذية. � 

خطوات الن�صاط:

تضع المعلمة أمام األطفال مجموعتين من األغذية المتفاوتة في الكمية، تشجع األطفال على ! تحديد 

مفهوم كثير أو قليل.

التقويم:  ورقة عمل2:  ألون الدائرة المقابلة للبحيرة التي تحوي عدداً أكثر من األسماك.

ن�صاط ثالث/  اأ�صكال حرف الدال

الهدف من الن�صاط :

•-•منفصل(. يتعرف•أشكال•حرف•الدال•)متصل �

••يسمي•الحرف. � 

يجرد•الحرف•من•الكلمات. � 

الأدوات املطلوبة:   بطاقات•لكلمات•تتضمن•الحرف،•بطاقات•الحرف•بشكليه.

خطوات الن�صاط

تعرض ! المعلمة صور القصة الخاصة بالحرف.

 تضع بطاقات الكلمات ! المعبرة عنها تحت الصور )بحيث يكون حرف الدال بلون مختلف أوشكل 

بارز(.

 !قراءة الكلمات بشكل فردي وجماعي من خالل الصورة.
. اإلشارة من قبل الطفل إلى حرف الدال في الكلمات، وتمرير أصبعه عليه !

وضع بطاقة معبرة عن شكل الحرف تحت البطاقة التي تتضمن ! الكلمة من أجل استنتاج شكليه.

 !تثبيت شكلي الحرف.
توزع المعلمة بطاقات لكلمات حرف الدال، وتساعد األطفال في تجريد الحرف منها ! )إما من خالل 
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قص حرف الخبرة من بطاقات لكلمات تتضمن الحرف، أو فصل حرف الخبرة عن باقي األحرف �

في حالة الكلمات التي تكون األحرف فيها متحركة(.

تشجع المعلمة األطفال على ! ذكر كلمات أو أسماء ألصدقائهم تحوي حرف الدال.

التقويم:   ورقة عمل 3:•• أحيط حرف الدال بخط مغلق.

ن�صاط رابع/  ت�صكيل لوحة البحر وال�صمك

الهدف من الن�صاط:

•البحر. يشكل•الطفل•لوحة �

يلصق•الطفل•السمك•الملون•على•اللوحة. � 

الأدوات املطلوبة:   

كرتون،•ألوان•أو•كورنيش•أزرق،•صور•ألسماك. � 

خطوات الن�صاط:

اللوحة  لتشكيل  الفرصة  لهم !  تتيح  ثم  المطلوب،  لهم  وتوضح  األطفال،  على  المواد  المعلمة  توزع 

ليقوموا بلصقها على  الملونة،  أنواع من األسماك  التي يريدون، وتعطي لبعض األطفال  بالطريقة 

اللوحة، ثم تقوم المعلمة بتعليقها في غرفة النشاط.

ن�صاط خام�ض/ اأعد ح�صيا حتى الرقم /14/

الهدف من الن�صاط:

./ يعد•حسيا•حتى•الرقم•/14 �

الأدوات املطلوبة: 

مجموعة•من•مجسمات•األسماك. � 

خطوات الن�صاط:

 تضع المعلمة المجسمات أمام األطفال، تشجعهم على أن يعد كل واحد منهم 14 ! سمكة.

 تشجع األطفال على البحث عن المجموعة التي تتضمن 14 ! سمكة من خالل العد.
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الأ�صبوع الأول/ اليوم اخلام�ض/  يوم مكمل حر

أنواع•األغذية:•خضار•وفواكه•]زيارة•سوق[
•أولية•-•العدد• التخطيط•المسبق•للزيارة•بتوفير•كل•أسباب•الحماية•والسالمة•من•)ماء•-•إسعافات �

الكافي•لمصاحبة•األطفال•–•سلة•الرحلة(.

المواد•الالزمة•للتوثيق:
]كاميرا•-•فيديو[. �

خطوات الن�صاط:

المكان الذي سيزورونه، وبيان الهدف من الزيارة، وضرورة التقيد  إعطاء التوجيهات لألطفال عن  !
بأنظمة ركوب الحافلة وقوانين المرور وعدم االبتعاد عن المعلمة حرصاً على سالمتهم، اصطحاب 

مبلغ بسيط من المال، كيس صغير خاص للشراء.
 !أخذ التفقد والغياب.

 !توزيع المهام على المشرفات.
تهيئة األطفال ! للمغادرة.

خطوات الزيارة:

المسيرة يردد األطفال بعض األناشيد. االنطالق في الوقت المحدد وفي أثناء  !
في السوق، ومشاهدة كيفية العرض. التجول بين باعة الخضار والفواكه  !

ويمكن  عليه،  التحية  إلقاء  بعد  المعروضة  األغذية  أنواع  عن  ومحاورته !  الباعة  أحد  عند  التوقف 
لألطفال أن يشتروا بعض المواد ليمارسوا عملية البيع والشراء والوزن، وشكر البائع على حسن 

تعامله واستقباله.
السوق، ويمكن أخذ الصور التذكارية المناسبة. وهكذا تستمر الجولة في  !

الصعود إلى الحافلة بعد ! انتهاء الجولة، وتفقد األطفال قبل االنطالق للعودة إلى الروضة.
 !ترديد بعض األناشيد في طريق العودة.

النشاط تبدأ المعلمة بمحاورة األطفال عما شاهدوه في السوق )من ! أغذية  بعد الوصول إلى غرفة 
متنوعة - الكمية المعروضة "قليل - كثير" أصوات الباعة "عاٍل - أعلى" ألوان الفواكه والخضار.

والتأكيد على  أكلها،  قبل  والفواكه وغسلها  الخضار  من  تناول األغذية  ! تنوع  وتؤكد على ضرورة 
األهداف القيمية )الحرص على الصحة والسالمة( - عملية البيع والشراء - استخدام النقود والميزان 
)اسم المكان الذي يجمع عدداً كبيراً من البائعين( - سوق الخضار )عناية الدولة بتنظيم هذه األسواق 

واإلشراف عليها(.
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الأ�صبوع الثاين/  اليوم الأول / خربة غذائي و�صحتي

 اأحافظ على �صحتي )الغذاء(

ن�صاط اأول/  اأتناول وجبات غذائية متكاملة 

الهدف من الن�صاط:

أهمية•التنوع•في•الغذاء. يوضح• �

يبدي•استعداداً•الحترام•توقيت•الطعام. � 

الأدوات املطلوبة:

صور•مراحل•القصة•-•أغذية•متنوعة. � 

خطوات الن�صاط:

تثير المعلمة تفكير األطفال ليتمكنوا من الوصول إلى أهمية الطعام المتوازن، وذلك ! من خالل سرد 

الموقف اآلتي على األطفال:

داني يحب لعب كرة السلة كثيراً، ولكنه في نفس الوقت ال يحب أن يأكل إال البطاطا المقلية، وعندما 

تطلب منه تناول األغذية األخرى يمتنع عن تناولها، وهكذا بدأ داني يشعر بالضعف والتعب يوماً بعد 

يوم، لم يعد داني يستطيع اللعب مع رفاقه بنشاط... يلعب لوقت قصير ثم يتعب.

وهنا تثير المعلمة سؤااًل ترى لماذا برأيكم تعب داني ولم يعد قادراً على اللعب بنشاط؟ وتترك ! لهم 

الفرصة لإلجابة.

تناول األغذية. تؤكد المعلمة على أهمية التنويع في  !

التقويم:   ورقة عمل1: أختار من كل مجموعة نوع من الغذاء ألشكل وجبة غذائية متكاملة. 

ن�صاط ثاٍن/ مفهوم )�صباح – ظهر- م�صاء(

الهدف من الن�صاط:

صباح•-•ظهر-•مساء(. يحدد•األغذية•المناسبة•لكل•وجبة•) �

يحدد•األوقات•)صباح،•ظهر،•مساء(. � 

الأدوات املطلوبة:

صورة•طفل•يستيقظ،•صورة•وجبة•فطور. � 
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-•سلوكات•مناسبة•للزمن.

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال على أن يخرج كل واحد بدوره ليتحدث عما يفعله في يومه منذ أن ! يستيقظ 

صباحاً إلى أن ينام لياًل، تركز المعلمة على أوقات )الصباح الظهر المساء( والوجبات التي يتناولها 

في اليوم، ثم تحاور األطفال في بعض المظاهر والعادات الشائعة في كل وقت من األوقات لتعزز 

لديهم مفهوم األوقات.

قراءة الصور و التحدث عنها بلغة سليمة. تشجع المعلمة االطفال على  !

التقويم:   ورقة عمل 2:•  ألون من األطعمة ما يمكن أن أتناوله صباحاً.

ن�صاط ثالث/  اللعب مع حرف الدال

الهدف من الن�صاط:

•الدال•صوتياً. يميز•حرف �

يشير•إلى•حرف•الدال•من•بين•الحروف. � 

يشير•إلى•حرف•الدال•في•الكلمات. � 

الأدوات املطلوبة:

صور•تتضمن•حرف•الدال•-•أحرف•متنوعة•-•كلمات•فيها•حرف•الدال. �

خطوات الن�صاط:

الحرف يصفقون  األطفال: عند سماع ! صوت  الحروف، وتتفق مع  المعلمة أصوات بعض  تصدر 

صفقة واحدة.

في  على  الطفل  يضعها  )د(  حرف  صوت  فيها  التي  والصورة  األطفال  ! يسميها  صوراً  تعرض 

السبورة.

ألعب مع الحرف:

الدال ح��رف  نلعب  الحاالتهيا  بكل  أعرفك 

تلون هيا  واصغر  أوقاتيأكبر  معك  تحلو  كي 
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توزع المعلمة على األطفال بطاقات ! الحرف بأحجام وألوان مختلفة، وتطلب تمرير اإلصبع عليها �

مركزة على نقطة البداية، وتطلب ممن معه حرف الدال ذي اللون األحمر، أن يضعه على السبورة 

وهكذا أصفر أزرق.

 وتسأل عن ! عدد ألوان الحرف.

 وتسأل أيهما أكثر؟ مجموعة اللون األحمر ! أم مجموعة األزرق؟.

وتطلب من ثالثة أطفال ترتيب مجموعات من ! األصغر إلى األكبر.

حرف  فيها  هل  الغرفة  هذه  في  "نظر  تردد  وهي  النشاط  غرفة  ! في  الحرف  عن  البحث  تطلب 

الدال"؟.

أميز الحرف من بين الحروف:

عدة أحرف، ليبحث  توزع المعلمة أكياساً على كل مجموعة من األطفال، في كل كيس مكعبات تحوي  !

األطفال عن حرف الدال من بينها.

التقويم:  ورقة عمل3•:   - ألون حرف الدال أينما وجد بين األحرف .

                            - ألون حرف الدال أينما وجد في الكلمات.

                            - أحيط الصورة التي يتضمن إسمها حرف الدال.

ن�صاط رابع/  غ�صل الفواكه واخل�صار

الهدف من الن�صاط:

يغسل•الفاكهة•والخضار•بالطريقة•الصحيحة. � 

حرصاً•على•الترشيد•في•استهالك•المياه•)إغالق•الصنبور(. يبدي• �

الأدوات املطلوبة:

فواكه•-•خضار•-•صابون•-•وعاء•كبير•-•أدوات•تقطيع•-•صحون. �

خطوات الن�صاط:

تسأل عما يجب عمله قبل أكلها  تحضر المعلمة كمية من الفواكه والخضار موضوعة في كيس، ثم  !

لتوضح طريقة غسلها.

تتيح ! الفرصة لألطفال الفرصة لغسل الفواكه والخضار.

تساعد األطفال  تشجع المعلمة األطفال على االستخدام السليم لصنبور المياه في أثناء غسل الفاكهة ثم  !

على تقطيعها وأكلها.
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ن�صاط خام�ض/  ن�صيد غذائي

الهدف من الن�صاط:

ينشد•الطفل•كلمات•النشيد �

             النشيد:

شبعان وأن��ا  آك��ل  ال أشرب وأنا تعبانال 

حليب بيض باذنجانطعامي أشكال ألوان

ورم��ان لحم  إخ��وانسمك  يا  حلويات 

األسنان تنظيف  أنسى  ال 

الأ�صبوع الثاين/ اليوم الثاين/  اأحافظ على �صحتي )النظافة ال�صخ�صية (

ن�صاط اأول/  ل اأ�صتخدم اأدوات الآخرين

الهدف من الن�صاط:

يعدد•بعض•أدوات•النظافة•الشخصية.••••••••••••••••�  يبدي•حرصاً•الستخدام•أدواته•الشخصية. �

الأدوات املطلوبة:

صحيحة• سلوكات• عن• صور• •- أخرى• شخصية• � وأدوات• •- وفرشاة• معجون• •- وأنيس• بدر• دمية•

وخاطئة•تتعلق•باألدوات•الشخصية.

خطوات الن�صاط:

يا•بدر•وغداً• فرشاة•أسنانك• أيضاً،•أعطني• ✯ لتنظيف•أسناني• أنا•بحاجة• قائاًل:• أنيس• يدخل•

سأعطيك•فرشاة•أسناني•ما•رأيك؟•بدر•يسأل•األطفال،•هل•أعطي•أنيس•فرشاة•أسناني؟

 !يدور حوار بين الدمى واألطفال حول صحة السلوك المتعلق بإستخدام فرشاة أسنان اآلخرين والتوصل 
معهم إلى كونه سلوك غير صحي ألن استخدام األدوات الشخصية لآلخرين يسبب المرض.

تحاور المعلمة األطفال لالستفسار عن أدواتهم الخاصة، مثال: هل لديك ! يا سامي فرشاة أسنان خاصة 

لك؟ ما لونها؟ هل تستخدم فرشاة أسنان واحدة أنت وأخوك؟ وتؤكد المعلمة أن لكل إنسان أدوات 

خاصة به اليمكن أن يستخدمها اآلخرون؟ حتى ال تنتقل إليه الجراثيم المسببة للمرض.

التقويم:   ورقة عمل•1:•••أصل أدوات النظافة الشخصية بالسلوك المناسب.
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ن�صاط ثاٍن/  الت�صكيل العملي حلرف الدال

الهدف من الن�صاط:

يشكل•حرف•الدال•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:   معجون•-•ألوان•-•حبوب.

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة المعجون على األطفال، وتطلب ! منهم تشكيل حرف الخبرة بأشكاله، ومن ينتهي أواًل 

من تشكيل الحرف يسمح له بتشكيل ما يشاء بالمعجون.

تلوينه باأللوان المائية  أو توزع المعلمة أوراقاً تحوي حرف الخبرة بشكليه مفرغاً، ثم تطلب منهم  !

التي يرغبون بها باستخدام قطعة اإلسفنج.

يمكن وضع خرز ملون في خيط وتثبيته باستخدام الالصق على الورقة ! بحيث يأخذ شكل الحرف.

بأي مادة أخرى. يمكن تشكيل الحرف بالكورنيش أو  !

ن�صاط ثالث/  تزيني فر�صة الأ�صنان

الهدف من الن�صاط:

يزين•الطفل•الفرشة•بخيوط•السلفان. � 

•نظافة•األيدي•والمكان. يبدي•حرصاً•للمحافظة•على �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•مطبوع•عليها•فرشاة•-•خيوط•سلفان•-•مواد•الصقة•-•معجون•-•عيدان•قصيرة. �

خطوات الن�صاط:

تعرض ! المواد، وتشرح لهم طريقة استخدامها لتنفيذ النشاط.

أمام األطفال. تنفذ نموذجاً  !

تنفيذهم  أثناء  في  عليهم  وتشرف  العامة،  النظافة !  مراعاة  على  مؤكدة  المواد  األطفال  على  توزع 

العمل.
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ن�صاط رابع/ مفهوم )كبري – �صغري(

الهدف من الن�صاط:

•-•صغير(. يميز•بين•مفهومي•)كبير �

الأدوات املطلوبة:

أسنان•–•معجون•أسنان•–•مشط•–•المنشفة....( أدوات•النظافة•الشخصية•مختلفة•الحجم•)فراشي• �

خطوات الن�صاط:

. توزع المعلمة األطفال في مجموعات، تضع مجموعة األدوات المختلفة الحجوم أمام كل مجموعة !

حجمها . يفرز األطفال في كل مجموعة أدوات النظافة الشخصية حسب  !

التقويم:   ورقة عمل 2:  ألون حسب الحجم .

ن�صاط خام�ض/  اأمثل �صلوكي ال�صحي

الهدف من الن�صاط:

•الصحية. يمثل•بعض•السلوكيات �

الأدوات املطلوبة:

عند• المنديل• يستخدم• طفل• أسنانها،• تنظف• • طفلة � يستحم،• )طفل• صحية• سلوكية• لمواقف• صور•

العطاس،•طفل•يمشط•شعره،•طفل•يغسل•وجهه•....(

خطوات الن�صاط:

مقلداً الصورة  توزع المعلمة مجموعة الصور على األطفال، تطلب من كل طفل أن يقف أمام رفاقه  !

التي يحملها.

بهذه السلوكيات للحفاظ على النظافة الشخصية. تحاور المعلمة األطفال حول أهمية القيام  !
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الأ�صبوع الثاين/ اليوم الثالث/  الطبيب

ن�صاط اأول / اأهاًل بالطبيب

الهدف من الن�صاط:

يتعرف•مهنة•الطبيب. � 

الحاجة. يبدي•حرصاً•لتناول•الدواء•وقت• �

خطوات الن�صاط:

يعرف• األولية،• اإلسعافات• •وحاماًل•حقيبة• األبيض ✯ زيه• مرتدياً• النشاط•طبيب• يزور•غرفة•

األطفال•بنفسه•ويتحدث•معهم•عما•يقوم•به•من•أعمال،•كفحص•المرضى•ومساعدتهم•في•

األطفال• تنبيه• مع• مرض،• لكل• المناسب• الدواء• خالل•وصف• من• األمراض• من• • الشفاء•

لضرورة•تجنب•تناول•األدوية•دون•معرفة•الكبار.

•أدوات• يفتح•الطبيب•حقيبة•اإلسعافات•األولية•أمام•األطفال•ويعرفهم•على•ما•تحتويه•من ✯

)الشاش•-•القطن•-•اإلبر•-•القطن•الطبي•....(،•مع•إتاحة•الفرصة•لألطفال•لتناقل•الحقيبة•

فيما•بينهم.

•...ويخبرهم•بأنها•الورقة•التي•يكتب•عليها•اسم• يعرض•على•األطفال•نموذج•لوصفة•طبية ✯

الدواء•المناسب•للشفاء•من•المرض•.

•والنوم•بشكل•جيد•وممارسة• يودع•الطبيب•األطفال•ويذكرهم•بضرورة•تناول•الغذاء•الصحي ✯

الرياضة•كل•يوم•لتجنب•اإلصابة•باألمراض.

التقويم:   ورقة عمل1:••أصل الطبيب بأدواته.

ن�صاط ثاٍن/  مفهوم الرقم )6(

الهدف من الن�صاط:

يربط•الطفل•الرقم•بمدلوله.•••••••••••••�   يرمز•الرقم•)6(.                   �   يعد•من•1- 6. �

الأدوات املطلوبة:

صحن•برتقال•-•أكياس•فيها•أغذية•متنوعة،•رقم•)6( نافر•ملون•وبأحجام•مختلفة. �
خطوات الن�صاط:

برتقال،  المعلمة: عندي صحن  ! تقول  الجميع  قبل  أطفال، وبعد عدهم من  السبورة ستة  إلى  يخرج 
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� سأوزعه على هؤالء األطفال، ترى هل في الصحن برتقال بقدر األطفال؟ سنصفق إذا كان كذلك. 

وهكذا يعد األطفال ويصفق الجميع.

من ستة لكل مجموعة، وتطلب من كل  تضع المعلمة لكل مجموعة كيساً فيه عناصر مختلفة أكثر  !

مجموعة تجميع ستة عناصر من كل نوع وعدها وتثبيت ال، وتتجول المعلمة بينهم لتقويم العمل.

التقويم:   ورقة عمل2:•••-•أصل الرقم 6 بالمجموعة المناسبة له.

                                 - أضع دائرة حول الرقم المناسب للمجموعة.

ن�صاط ثالث/  اأتناول دوائي

الهدف من الن�صاط:

يذكر•أن•الطبيب•يصف•الدواء.•••••••••••••••••••• �  يبدي•حرصاً•على•تناول•الدواء•وقت•الحاجة. �

الأدوات املطلوبة:    دمى•ورقية•-•صور•مناسبة•لمراحل•تسلسل•أحداث•القصة.

خطوات الن�صاط:

الدمى تحدث المعلمة األطفال:  من خالل  !

•والده. كان•غيث•يراقب•الطبيب•وهو•يعالج ✯

فقال:•أمي•أريد•أن•أكون•طبيباً، ✯ 

•يا•غيث•أتمنى•ذلك. األم:•نعم ✯

الحقيبة•وهذه•السماعات•ودفتراً•وقلماً•ألكتب•الوصفات.•ضحكت• غيث:•اشتر•لي•مثل•هذه• ✯

األم•وقالت:•لن•تصبح•طبيباً•قبل•سنوات•طويلة•من•الدراسة•والجد•والعمل•واالجتهاد•أمامك•

المدرسة•والجامعة•ثم•العمل•في•المشفى.

إذن•أنا•ال•أستطيع•  غيث كل•هذا•الجهد•من•أجل•هذه•السماعة•وهذه•الوصفات•الصغيرة؟؟،• ✯

أن•أصف•الدواء؟

يا• • تكبر ✯ عندما• وأنت• المناسب،• الدواء• يصف• ثم• المرض• يكتشف• من• هو• الطبيب• األم:•

صغيري•ستصبح•أروع•طبيب.

وقت  تحاور المعلمة األطفال عن القصة بطرح أسئلة متنوعة ليتوصل األطفال إلى أن الدواء مفيد  !

الحاجة ويشفي من المرض.



160



تي
�ضح

 و
ئي

ذ�
غ

ة 
رب

خ
 :

عة
ر�ب

�ل
ة 

رب
خل

�

ن�صاط رابع/  كتابة حرف الدال

الهدف من الن�صاط:

يكتب•حرف•الدال•بشكل•منفرد. �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•–•أقالم•تلوين. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة حرف الدال على بطاقات بأحجام وألوان مختلفة، ثم تكتب على السبورة بخط واضح ! 

حرف الدال بخط الرقعة عدة مرات مركزة على نقطة البداية والخط المنحني.

توزع المعلمة على كل مجموعة حوضاً من الرمل ! ليكتب األطفال حرف الدال بشكليه في أول وآخر 

الكلمة.

تخرج المعلمة عدة أطفال على السبورة لكتابة الحرف بالمربع المناسب. !

التقويم:   ورقة عمل 3:• - لنلون حرف الدال.                          - لنكتب حرف الدال.

ن�صاط خام�ض/  اأنا طبيب ال�صحة

الهدف من الن�صاط:

يذكر•بعض•اإلرشادات•المناسبة•للصحة. �

الأدوات املطلوبة:

كرتون،•أقالم،•رسومات،•مريلة•بيضاء. �

خطوات الن�صاط:

لباس• يخرج•أحد•األطفال•مرتدياً• ثم• ✯ الباحة•على•شكل•صندوق•مفتوح،• يقف•األطفال•في•

الطبيب•ويقول:•أنا•طبيب•الصحة•أنصحكم•يا•أطفال.

تترك المعلمة الحرية لألطفال أن يذكروا التوجيهات ! الالزمة للحفاظ على الصحة التي تتعلق بالنظافة 

والطعام المتوازن واألوقات التي يجب فيها شرب الدواء.

قدمها األطفال لبعضهم، ثم تكتبها على لوحة كرتونية، وتثبت بجانبها  تسجل المعلمة التوجيهات التي  !

الرسومات المناسبة التي تدل عليها، وتعلقها في غرفة النشاط.
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الأ�صبوع الثاين/  اليوم الرابع/  طرائق حفظ الطعام

ن�صاط اأول/ كيف نحفظ الطعام؟

الهدف من الن�صاط:

•األطعمة•تحتاج•إلى•حفظ. يذكر•الطفل•أن•بعض �

يعدد•الطفل•بعض•طرق•حفظ•األطعمة. �

الأدوات املطلوبة:   صور•مختلفة•لطرق•حفظ•األغذية.

خطوات الن�صاط:

الكثير•من•األطعمة•)الكثير• تقول•الدمية•لألطفال:•لدي•مشكلة،•ذهبت•إلى•السوق،•واشتريت• ✯

األغذية• هذه• أحفظ• أن• أستطيع• كيف• والفواكه(• والخضار• الجبنة• من• والكثير• اللحم،• من•

لتبقى•صالحة•لألكل؟

حفظ كي تبقى صالحة لألكل، ثم  تحاور المعلمة األطفال، لتصل معهم إلى أن األطعمة تحتاج إلى  !

تتيح الفرصة لهم للحديث عن طرائق يعرفونها لحفظ الطعام، ثم تعدد لهم بعض الطرق التي يمكن 

من خاللها حفظ األطعمة )البراد، العلب(. 

التقويم:  ورقة عمل 1: أحيط األدوات الخاصة بحفظ األطعمة بخط مغلق.

ن�صاط ثاٍن/  الت�صكيل العملي الرقم 6

الهدف من الن�صاط:

عملياً. أن•يشكل•للرقم•6  �

الأدوات املطلوبة:     معجون،•كورنيش،•ألوان•مائية....

خطوات الن�صاط:

بالمعجون. تساعد المعلمة األطفال على تشكيل الرقم 6 !

. تساعد المعلمة األطفال على لصق األشغال أوالكورنيش الملون على الرقم 6 !

يمكن قص األشغال على شكل الرقم 6 ! ولصقه على دفاتر الرسم.

ورقة أخرى غير مفرغة وبعد تلوين الجزء  أويمكن تفريغ ورقة على شكل رقم الخبرة ثم توضع فوق  !

المفرغ بإسفنجة، نزيل الورقة المفرغة وتبقى األساسية عليها رقم الخبرة مطبوع.
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ن�صاط ثالث/  عمل �صلطة خ�صار

الهدف من الن�صاط:

لعمل•السلطة. يسمي•الخضار•الالزمة• �

يساهم•في•تنفيذ•سلطة•الخضار. �

الأدوات املطلوبة:  خضار•متنوعة،•وعاء•كبير،•صحون•ومالعق،•مناديل،•أدوات•التقطيع•بالستيكية.

خطوات الن�صاط:

يقوم بعض األطفال بالتقطيع بإشراف المعلمة،  تقوم المعلمة بتقطيع الخضار أمام األطفال، ويمكن أن  !

على أن تنبه المعلمة من عدم استخدام أدوات التقطيع الحادة لخطورتها.

. ومن خالل األسئلة الموجهة لألطفال يستنتجون أن كمية الخضار أصبحت كثيرة بعد تقطيعها !

حمض(. يساهم األطفال بإضافة بعض المواد بإشراف المعلمة )ملح- زيت -  !

بعد خلط الخضار توزع المعلمة على األطفال الكمية المناسبة ! لتناولها، وهم يستمعون لنشيد الطعام، 

ومن خالل األنشطة تنوه المعلمة إلى ضرورة احترام توقيت الطعام وآدابه.

ن�صاط رابع/  كتابة الرقم 6

 الهدف من الن�صاط:

يكتب•الرقم•6. �

الأدوات املطلوبة:   أحواض•رملية•-•ألواح•سحرية•-•أوراق•-•أقالم.

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة العدد6 ! بأحجام مختلفة ليرتبها األطفال حسب الحجم.

الرقم مركزة على  تختار المعلمة الحجم الكبير والنافر للرقم 6، وتمرر إصبعها عدة مرات على  !

نقطة البداية وسير الرقم، ثم يمارس األطفال النشاط بالخطوات ذاتها بعد توزيع الرقم النافر على 

مجموعة منهم.

( عليه، وتتجول بينهم لتقييم العمل.  توزع على كل مجموعة حوضاً من الرمل لرسم الرقم )6 !

توزع األوراق على األطفال ! لرسم الرقم على مساحة غير محدودة.

الرقم منقطاً على الورق ثم بدون تنقيط. يبدأ األطفال بكتابة  !

التقويم:   ورقة عمل 2:•    - لنلون الرقم 6.                                - لنكتب الرقم 6.
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ن�صاط خام�ض/ طباعة مزدوجة )األوان(

الهدف من الن�صاط:

يطبع•أشكااًل•مختلفة•حسب•رغبته. � 

يبدي•حرصاً•للمحافظة•على•نظافة•األيدي•والمكان. �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•عادية•بيضاء•-•ألوان•متنوعة. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة ألواناً متنوعة ليسميها ! األطفال.

النموذج )وضع لونين مختلفين في منتصف  تشرح المعلمة طريقة الطباعة المزدوجة في أثناء تنفيذ  !

الورقة ثم تقوم بثنيها ووضعها بين راحة الكفين، وفركها والضغط عليها لتمديد األلوان، ثم فتحها 

لمشاهدة الشكل الجديد.

، مع التنويه لضرورة التعاون فيما بينهم باستخدام  توزع األوراق والمواد موضحة كيفية استخدامها !

األدوات والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المكان.

على لوحة خاصة للتعبير عن آرائهم. تعرض النماذج التي نفذها األطفال  !

الأ�صبوع الثاين/  يوم مكمل حر

م�صرح عرائ�ض/ احتفال الأغذية

نص المسرحية:

:•هيا•يا•ولدي•حان•وقت•الطعام. األم ✯

أن•ألعب. سامر:•اآلن؟•ال،•فأنا•ال•أحب•الخضار•واللحم،•ولست•جائعاً•وأريد• ✯

:•أنت•لم•تتناول•طعاماً•منذ•الصباح. األم ✯

أنا•قوي،•انظري•إلى•عضالتي. سامر:• ✯

وتحتاج•إلى•طعام•هيا. األم:•بل•أنت•نحيل•جداً،• ✯

لعبة•القفزة،•قفزة•األرنب،•كانت•لعبة•جميلة. سامر:•يا•ماما•لقد•لعب•األطفال• ✯

فزت•فيها؟. األم:•حقاً،•وهل• ✯

:•ال.•لم•ألعب•معهم. سامر ✯
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كنت•أشعر•بالتعب•ومازلت. سامر  ✯

:•يا•إلهي•حرارتك•مرتفعة. األم ✯

آ.•آ. سامر:• ✯

:•يا•أبا•سامر.•هاّل•أحضرت•الطبيب. األم ✯

جداً،•سامر•ال•يتغذى• الطبيب:•خيراً•خيراً•يا•سامر،•هيا•يا•سامر،•سأفحصك،•األمر•واضح• ✯

جيداً.•جسمه•ضعيف•وهزيل،•والمرض•يستطيع•أن•ينتصر•على•جسمه•بسهولة.

شاء•هللا•سيتحسن. سأكتب•له•بعض•األدوية•وإن• ✯

:•شكراً•أيها•الطبيب،•سأذهب•حااًل•ألحضرها. األب ✯

ابنه،•فقرر• وفي•الطريق•فكر•أبو•سامر•بكالم•الطبيب•عن•أهمية•الطعام•وضرورته•لشفاء• ✯

أن•يحضر•خضاراً•وفاكهة•بعد•أن•يشتري•الدواء

لسامر•عن•أهمية•الخضار• البيت،•وحكى• ✯ اللذيذ،•وعاد•إلى• اشترى•أبو•سامر•هذا•الطعام•

والفواكه•واللحم•ومختلف•األغذية.•كي•يأكلها•ويبدو•نشيطاً•ويكبر•ويصبح•قوياً•إن•شاء•هللا،•

باإلضافة•إلى•تناول•الدواء.••••••••••

ورقة عمل:•  أصل بين دوائر األغذية الصحية.
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مقدمة اخلربة

هذه  من خالل  يتعرف  وخصائصه  بمظاهره  الخريف  فصل  الطفل  تعرف  أن  بعد 

الخبرة إلى مظاهر فصل الشتاء )الغيوم الداكنة – الرياح الشديدة – البرق – الرعد – 

الثلج...( وإلى كيفية التكيف مع البرد الشديد، بارتداء المالبس السميكة واألحذية المناسبة 

واستخدام وسائل التدفئة المختلفة، كذلك تعرض الخبرة الفواكه  والخضروات الخاصة 

بفصل الشتاء، ضمن أنشطة رياضية ولغوية وعلمية واجتماعية وفنية في خبرات متكاملة 

تنمي معارف ومهارات واتجاهات تتناسب مع موضوع الخبرة.
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اأهداف اخلربة

الأهداف املعرفية:

•يصف مظاهر فصل الشتاء )رياح شديدة - انخفاض درجات الحرارة - تساقط الثلوج -  	
تكاثف الغيوم - خضار وفواكه الشتاء - األشجار العارية من األوراق( 

•يسمي بعض  مصادر التدفئة. 	
•يختار األلبسة الشتوية المناسبة. 	

•يصنف مجموعات مختلفة وفق معيارين )اللون - الملمس(. 	
• ينشد كلمات نشيد الشتاء. 	

•يتعرف حرف الالم. 	
•يتعرف العدد خمسة. 	

•يميز الحار من البارد. 	

الأهداف املهارية:

•يلون بعض فواكه وخضار فصل الشتاء. 	
•يشكل بالمعجون أشكااًل عديدة تتعلق بالخبرة. 	

•يكمل لوحة الشتاء باستخدام مواد أولية )قطن - جزر - ألوان(. 	
•يلصق بعض المواد على لوحة الخبرة. 	

الأهداف الوجدانية:

•يتجنب العبث بمصادر التدفئة. 	
•يبدي حرصاً على تناول خضار وفواكه فصل الشتاء. 	

•يبدي حرصاً الرتداء مالبس فصل الشتاء. 	
•يشارك رفاقه العمل الجماعي. 	

•يشكر هللا على نعمه. 	
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خبرة•الشتاء/•األسبوع•األول

صل•الشتاء
الفئة•الثانية/•جدول•توزيع•الخبرة•/ف

صل•الشتاء
اليوم•األول/•مظاهر•ف

الرياح•–•أمطار•–•برد•–•رعد•–•
برق

اليوم•الثاني/•التدفئة•في
صل•الشتاء

ف
ضار

اليوم•الثالث/•خ
صل•الشتاء

ف
اليوم•الرابع/•فواكه
صل•الشتاء

ف
س
س/•مالب

اليوم•الخام
صل•الشتاء

ف

صباحية••-•نشاط•أول•
حلقة•

صل•الشتاء
مظاهر•ف

صباحية•-•نشاط•أول•
حلقة•

تدفئة•بيتي
صباحية•نشاط•أول•

حلقة•
صل•الشتاء

ضار•ف
خ

صباحية•نشاط•أول
الحلقة•ال

صل•الشتاء
فواكه•ف

صباحية•-•نشاط•أول•
حلقة•

صل•الشتاء
س•ف

مالب

نشاط•ثاٍن
صل•الشتاء

ف•مظاهر•ف
صن
أ

نشاط•ثاٍن
مراجعة•األرقام

نشاط•ثاٍن
اللعب•مع•األرقام

نشاط•ثاٍن
ش
تشكيل•الفواكه•بالكورني

نشاط•ثاٍن
مكونات•الرقم•/5/

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط•ثالث
نشيد•الخبرة

نشاط••ثالث
بيتي•مغطى•بالثلج

نشاط••ثالث
ف•الالم

اللعب•مع•حر
نشاط•ثالث

ف•الالم
التشكيل•العملي•لحر

نشاط••ثالث
ف•الالم

كتابة•حر

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع
ض•مظاهر•الشتاء

لنشكل•بع
نشاط•رابع
ف•الالم

حر
نشاط•رابع

ضار•من•المعجون
تشكيل•خ

نشاط•رابع
ضار•والفواكه

سباق•الخ

نشاط•رابع
ش•على

صق•بقايا•القما
ل

صل•الشتاء
س•ف

مالب

س
نشاط•خام
حركي

س•
نشاط•خام

مفهوم•)حار•–•بارد(
س
نشاط•خام

ميزان•الحرارة•الزئبقي
س
نشاط•خام

ف•على•اآلالت•الموسيقية
العز

س
نشاط•خام

س•الشتاء
لبيب•ال•يحب•مالب

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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املو�صوعات الرئي�صية للخربة

مظاهر فصل الشتاء )غيوم وأمطار - رياح شديدة - برق - رعد - ثلج(.  1 -

تدفئة بيتي في فصل الشتاء. 2 -

خضار فصل الشتاء.  3 -

فواكه فصل الشتاء. 4 -

 - المتينة  واألحذية  الجوارب   - والجوخ  الصوفية  )األلبسة  الشتاء  فصل  مالبس  5 -

المعاطف والقبعات(.
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اليوم الأول/  خربة ال�صتاء

)مظاهر ف�صل ال�صتاء: الرياح - اأمطار - برد - رعد - برق(  

ن�صاط  اأول/  مظاهر ف�صل ال�صتاء

الهدف من الن�صاط:  

•الشتاء•)مطر-•غيوم•-•برق•-•رعد(•. يتحدث•عن•مظاهر•فصل �

يقلد•صوت•)المطر-•الرعد(•. �

الأدوات املطلوبة: 

غيوم•+•أشجار•عارية•+•أمطار•أو•ثلوج•+•الناس• صور•تعبر•عن•مظاهر•فصل•الشتاء•تتضمن•) �

يرتدون•المالبس•الصوفية(.

خطوات الن�صاط:

 !تروي المعلمة لألطفال 
:•أنا•أكره•الشتاء.. لينا ✯

:•ولماذا؟؟ لبنى ✯

•و•ماطرو•مثلج•أحياناً،•كما•أنني• لينا:•ألنني•ال•أستطيع•اللعب•في•الخارج،•فالطقس•بارد ✯

أخشى•صوت•الرعد•.

:•نعم،،نعم•فصوت•الرعد•مخيف. لبنى ✯

•يجب•علي•أن•أرتديها•تعيق•حركتي•و•تتعبني. لينا:•وهذه•المالبس•الثقيلة•التي ✯

•الشتاء•ثقيلة•لتقينا•البرد•و•االمراض. لبنى:•مالبس ✯

. لينا:•كما•أن•ساحات•اللعب•ملوثة•بالطين•و•الماء•..و•ال•يمكن•اللعب•بها ✯

:•ماذا•تحبين•من•الفصول•يا•لينا؟؟ لبنى ✯

•الربيع. لينا:•أحب•فصل ✯

•يعطي•الحياة•للناس•والزرع•ليأكل• لبنى:•يا•صديقتي•لوال•الشتاء•ما•جاء•الربيع.•فالمطر ✯

اإلنسان•والحيوان..•نحن•بحاجة•الفصول•جميعها..

•يقومون•بها•في•فصل•الشتاء•والتغيرات•في• •تشجع•األطفال•على•التحدث•عن•أنشطتهم•التي ✯

مظاهر•المنزل،•والتغيرات•التي•تطرأ•على•الطبيعة•في•فصل•الشتاء.

صوت•الرعد. يمكن•لألطفال•أن•يقلدوا•صوت•المطر•بنقر•اإلصبع•على•الكف•و• ✯
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ن�صاط ثاٍن/  اأ�صنف مظاهر ف�صل ال�صتاء�

الهدف من الن�صاط:  

يفرز•مظاهر•فصل•الشتاء•عن•غيرها•من•الفصول. �
الأدوات املطلوبة:   صور•لمظاهر•الفصول•األربعة.

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال على فرز مظاهر فصل الشتاء عن غيرها من مظاهر ! الفصول األخرى.

يعبر األطفال بلغتهم الخاصة عما يشاهدون في  بعد فرز مجموعة البطاقات المتعلقة بفصل الشتاء،  !

الصور. 

التقويم:••ورقة•عمل•1:• ألون النجمة للصورة المعبرة عن بعض مظاهر فصل الشتاء.

ن�صاط ثالث/  ن�صيد الثلج 

الهدف من الن�صاط: 

ينشد•النشيد•مع•اللحن•المناسب. �

                           النشيد:

ثلج ث��ل��ج  ث��ل��ج  المرجث��ل��ج  على  ويحط  يهطل 

بيدي ق��ف��از  خديق��ب��ع��ة  ل��ي  يحمي  ووش���اح 

م���ن ي��غ��ف��ل��ه ف��ه��و ن���ادم  م��ن ب��رد ش��تاء قادم

ن�صاط رابع/  لن�صكل بع�ض مظاهر ال�صتاء

الهدف من الن�صاط:

يشكل•بعض•مظاهر•الشتاء•)الغيمة،•الشجر(•من•األدوات•والخامات•المختلفة. �
الأدوات املطلوبة: 

قطن•-•عدس•أسود•أو•أشغال•بني،•الصق،•أوراق•رسم•عليها•غيمة•وشجرة•عارية. �
خطوات الن�صاط

توزع المعلمة المواد على األطفال وتشجعهم على ! تشكيل الغيمة بالقطن والشجرة باستخدام المواد 

المتوفرة )عدس أو أشغال(.
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ن�صاط خام�ض/  القفز فوق خطني متوازيني 

الهدف من الن�صاط: 

يطبق•بعض•قوانين•اللعب. � 

يقفز•خارج•حدود•الخطين•المتوازيين. �

الأدوات املطلوبة:

لوح•من•الطبشور•الملون• �

خطوات الن�صاط:

تطلب المعلمة من األطفال الخروج إلى الساحة، ثم تشجعهم على الوقوف ! في صف عرضي خطين 

متوازيين بمسافة معينة... تشرح شروط اللعبة بأنه على كل طفل أن يقفز من جانب إلى آخر.

ثالث مراحل، والطفل الذي يتمكن من  تزيد المعلمة المسافة بين الخطين حسب قدرة األطفال على  !

القفز في آخر مرحلة من توسيع الخطين يكون هو الفائز.

اليوم الثاين/  خربة ال�صتاء )التدفئة يف ف�صل ال�صتاء(

ن�صاط اأول/   تدفئة بيتي

الهدف من الن�صاط: 

يذكر•مصدر•من•مصادر•التدفئة. � 

يبدي•حرصاً•لتجنب•االقتراب•من•المدفأة. �

الأدوات املطلوبة:      صور•معبرة•عن•القصة.

خطوات الن�صاط:

•قصة•المدفأة. ✯ 

•لبيب،•رحبت•به•أمه،•وأشعلت•مدفأة•الغاز. ذهب•ليث•لزيارة•منزل•صديقه ✯

•شكل•المدفاة،•وسأله:•ما•هذه•؟ •تعجب•ليث•من ✯

•مدفأة•الغاز•أليس•لديكم•مثلها••في•المنزل•؟ فقال•له•لبيب:•هذه ✯

:••ال•بل•لدينا•مدفأة•مازوت•. قال•لبيب ✯

•ليس•لدينا•مدفأة•مازوت؟ سال•ليث•أمه:•لماذا ✯
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تختار•المدفأة•التي•تناسبها.� أجابت•أمه:•ألن•كل•عائلة• ✯

كهرباء. لبيب:•نعم•نعم،•جارنا•لديه•مدفأة• ✯

جلس•ليث•ولبيب•بجانب•المدفأة،•وتناولوا•عصير•البرتقال. ✯

وأنواعها وتثير تفكيرهم:  تحاور المعلمة األطفال حول ضرورة استخدام المدافئ في فصل الشتاء  !

هل للمدافى مخاطر ؟؟؟ .

التقويم:    ورقة•عمل•1:   - أختار األدوات التي تساعد في تدفئة البيت شتاًء.

                                   - ألون الدائرة التي تدل على السلوك الصحيح.

ن�صاط ثاٍن/  مراجعة الأرقام حتى الرقم 6

ورقة•عمل•2:   - أصل األرقام )4 - 5 - 6( بالمجموعة التي تناسبها.

            - أكتب العدد الرئيسي لكل مجموعة في  .

ن�صاط ثالث/  بيتي مغطى بالثلج

الهدف من الن�صاط: 

يصمم•بيتاً•مغطى•بالثلج•من•األدوات•والخامات•المختلفة.• �

الأدوات املطلوبة: 

•الصقة. صورة•كبيرة•مرسوم•عليها•بيت•وحديقة•-•قطن•-•مادة �

خطوات الن�صاط:

الحديقة وحوله أشجار، وتضعها أمامهم على الطاولة.  تعرض المعلمة صورة كبيرة لبيت في  !

 توزع عليهم قطعاً كبيرة من القطن ومادة الصقة، ثم تطلب منهم لصق القطن ! على الصورة.

! 
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ن�صاط رابع/  )حرف الالم( وجتريده 

الهدف من الن�صاط:

يلفظ•صوت•حرف•الخبرة•)الالم(. � 

. يسمي•حرف•الالم•في•الكلمات �

يعطي•كلمات•جديدة•لحرف•الالم. �

الأدوات املطلوبة:

صور•القصة.•   �

بطاقات•لكلمات•القصة•التي•تتضمن•حرف•الخبرة. � 

بطاقات•لحرف•الخبرة. �

خطوات الن�صاط:

 ! تبدأ المعلمة بسرد القصة اآلتية على األطفال:
المطر•يتساقط•بغزارة،• في•فصل•الشتاء•اختبأت•الحروف•في•بيوتها،•ولم•تخرج•للعب•ألن• ✯

في• المتساقط• المطر• في• كثيراً• فكر• الحلوى،• بعض• لشراء• يذهب• أن• األلف• حرف• أراد•

الخارج،•وطرح•مشكلته•على•جاره•حرف•الالم•الذي•قال•له:•سنذهب•معاً•وسأحميك•من•

المطر،•أال•ترى•أني•أشبه•المظلة،•وحرف•األلف•في•نصفي•األول،•فأنا•أمير•الليل•وملك•

الظالم•وفاكهة•الشتاء؟!•قال•حرف•األلف•ماذا•تقصد•بأمير•الليل•وملك•الظالم؟!•

هي•فاكهة•الشتاء. ردَّ•حرف•الالم أنا•الحرف•المكرر•في•هذه•الكلمات،•والبرتقال•والليمون• ✯

م•له•قسماً•منها•وقال•له:•شكراً•لك• وقدَّ فرح•حرف•األلف،•وخرج•معه•واشترى•الحلوى،• ✯

أنت•حقاً•حرف•الشتاء•الجميل..

تجريد الحرف:

القصة الخاصة بالحرف. تعرض المعلمة صور  !

. )بحيث يكون حرف الخبرة بلون مختلف أو شكل  تضع بطاقات الكلمات المعبرة عن الصور تحتها !

بارز(، وقراءة الكلمات بشكل فردي وجماعي.

حرف الخبرة في الكلمات، وتمرير أصبعه عليه. اإلشارة من قبل الطفل إلى  !

وضع بطاقة معبرة عن شكل الحرف تحت البطاقة التي تتضمن الكلمة من أجل ! استنتاج أشكاله.

 !تثبيت أشكال الحرف.
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توزع المعلمة بطاقات لكلمات حرف الالم وتساعد األطفال على تجريد الحرف منها )إما من ! خالل �

قص حرف الخبرة من بطاقات لكلمات تتضمن الحرف أو فصل حرف الخبرة عن باقي األحرف في 

حالة الكلمات التي تكون األحرف فيها  متحركة(.

كلمات تحوي حرف الالم. تشجع المعلمة األطفال على ذكر  !

التقويم:••••ورقة•عمل•3:   - ألون حرف الالم أينما وجد بين األحرف. 

                              - أحيط حرف الالم بخط مغلق أينما وجد في الكلمات.

ن�صاط خام�ض/  مفهوم )�صاخن، بارد، دافئ(

الهدف من الن�صاط: 

يميز•بين•مفهوم•)ساخن•-•بارد•-•دافئ(. � 

الأدوات املطلوبة:     �

ثـالث•كؤوس•ماء•)بارد•-•ســاخن•-•دافئ(،•كـأس•عصيـر•بارد،•كـأس•زهــورات•دافــئ،•كأس• � 

شاي•ساخن.

خطوات الن�صاط:

تضع المعلمة كؤوس الماء الثالثة على الطاولة وتتيح الفرصة لألطفال كي يتلمسوا الكؤوس بعدها ! 

وتحديد حرارتها )ساخن، بارد، دافئ( وتسمية الحاسة التي عرف من خاللها ذلك )حاسة اللمس(، ثم 

تحضر كأس العصير والزهورات والشاي وتتيح الفرصة ألحد األطفال للمسها وتحديد الفرق بينها من 

حيث درجة الحرارة، وتؤكد على أنه يتم الحصول على الحرارة من خالل تعريض السائل للتسخين.

يؤذي  ذلك  ألن  ! بالعكس  أو  مباشرة  الباردة  بعد  الساخنة  السوائل  تناول  عدم  على  المعلمة  تؤكد 

األسنان.
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اليوم الثالث/  خربة ال�صتاء )خ�صار ف�صل ال�صتاء(

ن�صاط اأول/  خ�صار ف�صل ال�صتاء 

الهدف من الن�صاط: 

يسمي•بعض•خضار•فصل•الشتاء.•• � 

ذكر•فوائد•الخضار•لجسم•اإلنسان. �

الأدوات املطلوبة: 

خضار•فصل•الشتاء:•ملفوف•-•سبانخ•-•جزر•-•سلق. � 

مجسمات•أو•بطاقات•أو•خضار•طبيعية•لمختلف•الفصول. �

خطوات الن�صاط:

يدخل الغرفة طفل يمثل دور بائع الخضروات وهو ينادي على ! الخضار بذكر أنواعها وصفاتها.

نوع من الخضار. وتسميتها وذكر لونها. يشجع كل طفل على اختيار  !

المعلمة واألطفال حول أسماء الخضار وطريقة تناولها  نيئة - مطبوخة. يدور حوار بين  !

التقويم:••••ورقة•عمل•1:    أكمل تلوين خضار فصل الشتاء.

ن�صاط ثاٍن/  اللعب مع الأرقام

الهدف من الن�صاط:

أن•يشكل•األعداد•)1 - 6(•عملياً. �

الأدوات املطلوبة: 

معجون،•كورنيش،•ألوان•مائية،•خرز،•كرتون•ملون،•مكعبات،•بزل... �

خطوات الن�صاط:

.)  يختار كل طفل رقم )1 - 6 !

. تشجع المعلمة كل طفل على تشكيل العدد الذي اختاره بالطريقة التي يرغب بها !

 يسجل كل طفل اسمه على النموذج الذي شكله. !
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ن�صاط ثالث/  اللعب مع حرف الالم�

الهدف من الن�صاط:

يحدد•حرف•الالم•صوتياً. � 

إلى•حرف•الخبرة••ضمن•مجموعة•من•األحرف•السابقة. يشير• �

•حرف•الخبرة•ضمن•مجموعة•من•الكلمات. يشير•إلى �

يضع•الحرف•الناقص•)حرف•الالم(•في•المكان•الصحيح•من•الكلمات. �

الأدوات املطلوبة:

بطاقات•ألحرف•سابقة•ولحرف•الخبرة•بأشكاله•المختلفة. � 

بعضها•حرف•الخبرة بطاقات•لكلمات•يتضمن• �

بطاقات•ألشكال•حرف•الخبرة. � 

حرف•الخبرة. صور•لكلمات•فيها• �

بطاقات•لكلمات•معبرة•عن•الصور•ناقصاً•فيها•حرف•الخبرة. �

خطوات الن�صاط:

على تمييز الحرف في هذه الكلمات صوتياً.  لفظ كلمات تتضمن حرف الخبرة، وتشجيع األطفال  !

الطفل !  المختلفة، يطلب من  الخبرة بأشكاله  البطاقات ألحرف سابقة ولحرف  عرض مجموعة من 

اختيار حرف الخبرة ، ولفظه، وتحديد شكله )أول الكلمة - آخرها(.

)تختلف طريقة عرض األحرف إما توضع البطاقات على السبورة أوفي ! صندوق يختار منه الطفل 

حرف الخبرة أو.........(

اختيار البطاقة  عرض مجموعة من البطاقات لكلمات يتضمن بعضها حرف الخبرة، يطلب من الطفل  !

التي تتضمن كلمة فيها حرف الخبرة ، وتحديد شكله )أول الكلمة - آخرها(.

ناقصاً فيها  تعرض المعلمة مجموعة من صور لكلمات فيها حرف الخبرة وتكتب تحتها كلمات الصور  !

حرف الخبرة، تضع أمام الطفل بطاقات لحرف الخبرة بأشكاله ليختار شكل الحرف المناسب ويضعه 

في مكانه من الكلمات الناقصة.

التقويم:    ورقة•عمل•2:    - ألون حرف الالم أينما وجد في كلمات الجملة اآلتية.

                              - أصل حرف الالم إلى مكانه المناسب.
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ن�صاط رابع/  ت�صكيل خ�صار من املعجون

الهدف من الن�صاط:

يستخدم•مادة•المعجون•لصنع•أنواع•من•الخضار. �

الأدوات املطلوبة:  أصابع•من•المعجون•الملون.•

خطوات الن�صاط: 

تعرض المعلمة أمام األطفال صوراً لخضار فصل الشتاء، وتطلب منهم أن يمعنوا النظر فيها. ! 

توزع المعلمة أصابع ملونة  من المعجون لكل طفل، وتطلب منهم ! صنع  وتشكيل خضار يحبونها 

ويشاهدونها في الصور، وبعد انتهاء العمل يغسل األطفال أيديهم بالماء والصابون.

ن�صاط خام�ض/ ميزان احلرارة الزئبقي

الهدف من الن�صاط: 

يتعرف•شكل•ميزان•الحرارة. � 

يذكر•استخدامات•ميزان•الحرارة. �

الأدوات املطلوبة:     ميزان•حرارة•،•دمية•عرائس.

خطوات الن�صاط: 

 ! تتحدث المعلمة على لسان الدمية  سلمى قائلة: 
•األطفال•هل•تعرفون• آه•يبدو•أني•مصابة•بالزكام،•وحرارتي•بدأت•ترتفع،•ثم•تسأل•المعلمة ✯

تثبت• ثم• واإلجابة،• للتفكير• الفرصة• لهم• تتيح• ثم• نعرف•حرارة•سلمى؟• أن• نستطيع• كيف•

اإلجابة•قائلة•عن•طريق•ميزان•الحرارة.وهنا•تأتي•بميزان•الحرارة،•وتقيس•درجة•حرارة 

سلمى،•وتخبرها•أنها•مريضة•وتحتاج•إلى•الدفء•والدواء•.

تعرض المعلمة ميزان الحرارة على األطفال، وتقول: إننا نعرف من خالله درجة ! الحرارة وذلك من 

خالل وضعه في الفم أو تحت اإلبط.

كأس ساخن مرة وبارد مرة أخرى، توضح أن  وبعد ذلك تشرح لألطفال مبدأ العمل فيه بوضعه في  !

المادة التي توجد بداخله تسمى الزئبق، وهي ترتفع كلما ارتفعت درجة الحرارة.

التقويم:    ورقة•عمل•3:   أحيط األداة التي تساعدنا على قياس درجة الحرارة.
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اليوم الرابع/ خربة ال�صتاء )فواكه ف�صل ال�صتاء(�

ن�صاط اأول/  فواكه ف�صل ال�صتاء 

الهدف من الن�صاط:

يتعرف•فواكه•الشتاء. �

يسمي•بعض•فواكه•فصل•الشتاء. � 

يتعرف•فوائد•فواكه•فصل•الشتاء. �

الأدوات املطلوبة:    فواكه•مثل:•)البرتقال•-•اليوسفي•-•التفاح•-•الموز(•. 

خطوات الن�صاط:

ثم تطلب من كل طفل أن يمسك بفاكهة  تبدأ المعلمة النشاط بوضع فواكه على الطاولة أمام األطفال،  !

يحبها ويصفها لرفاقه.

الفواكه. يعبرون عن ملمسها، لونها. تخبر المعلمة األطفال أنها فواكه فصل الشتاء. يسمي األطفال  !

يدور بين المعلمة واألطفال حوار ! حول طريقة تناول الفواكه )من دون تقشير بقشره(.

نكبر وتمد أجسامنا بالقوة. تؤكد المعلمة على أهمية تناول الفواكه أنها غنية بالفيتامينات التي تجعلنا  !

قبل تناولها. تؤكد المعلمة على أهمية غسل الفواكه  !

توضح المعلمة لألطفال أن من فضل هللا علينا ! أن فاكهة الشتاء مثل البرتقال- اليوسفي الليمون تقي 

من االمراض.

التقويم:    ورقة•عمل•1:   أبحث عن فواكه الشتاء المختبئة بين األشياء ثم أحطها بدائرة.

ن�صاط ثاٍن/  ت�صكيل الفواكه بالكورني�ض

الهدف من الن�صاط:

•ليشكل•فواكه•الشتاء)•ليمون•،•برتقال(. يلصق•الكورنيش �

الأدوات املطلوبة:    كورنيش•أصفر•وبرتقالي،•أوراق•رسم•عليها•)•ليمونة،•برتقالة(.

خطوات الن�صاط:

تضع المعلمة المواد أمام األطفال، وتشجعهم على وضع قطع الكورنيش المبروم عليها على ! شكل 

كرات صغيرة على الفاكهة المرسومة للحصول على الشكل المطلوب.
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ن�صاط ثالث/  الت�صكيل العملي حلرف الالم

الهدف من الن�صاط:

يشكل•حرف•الالم•عملياً. � 

الأدوات املطلوبة:    معجون•-•ألوان•-•حبوب.....

خطوات الن�صاط: 

حرف الخبرة بأشكاله، ومن ينتهي من  توزع المعلمة المعجون على األطفال، وتطلب منهم تشكيل  !

تشكيل الحرف يسمح له بتشكيل ما يشاء بالمعجون.

أو توزع المعلمة أوراقاً تحوي حرف ! الخبرة بشكليه مفرغاً، ثم تطلب منهم تلوينه باستخدام قطعة 

اإلسفنج باأللوان المائية التي يرغبون بها.

الحرف. يمكن وضع خرز ملون في خيط، وتثبيته باستخدام الالصق على الورقة بحيث يأخذ شكل  !

 !يمكن تشكيل الحرف بالكورنيش أو بأي مادة أخرى........

ن�صاط رابع/  �صباق اخل�صار والفواكه

الهدف من الن�صاط: 

•رفاقه•اللعب. يشارك �

يقفز•الطفل•وهو•يقف•ضمن•الكيس. �

اأدوات الن�صاط:    أكياس•كبيرة•من•النايلون•أو•القماش•

خطوات الن�صاط: 

، وترسم على كل كيس بقلم  تحضر المعلمة أكياساً كبيرة من النايلون أو القماش على عدد األطفال !

التخطيط صورة لنوع من الخضار والفواكه مثل: الكوسا - الباذنجان - الموز - التفاح.

بعد ذلك تقسم المعلمة األطفال إلى أربع  مجموعات، وتوزع على أطفال المجموعة األولى أكياس ! 

كوسا وعلى أطفال المجموعة الثانية أكياس باذنجان وعلى أطفال المجموعة الثالثة أكياس موز وعلى 

لرابعة أكياس تفاح، وهكذا.

ثم تطلب من األطفال ارتداء األكياس باألرجل ومسكها باليدين، يصطف األطفال بجانب ! بعضهم، 

وعند إطالق صافرة البدء من المعلمة يبدأ سباق القفز بين األطفال، والمجموعة التي تسبق دون أن 

يقع أحد األطفال فيها على األرض تكون هي المجموعة الفائزة.
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ن�صاط خام�ض/  اأ�صبح معي خم�ض اأ�صياء�

الهدف من الن�صاط: 

يكمل•عناصر•المجموعات•لتصبح•خمسة. �

الأدوات املطلوبة: 

أشياء•تتعلق•بالخبرة•)خضار•فصل•الشتاء•-•فواكه•فصل•الشتاء•-•مالبس•فصل•الشتاء(. �

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة  ! األطفال  إلى مجموعات لكل منها كيس فيه أقل من خمس عناصر ،وتطلب من كل 

مجموعة إكمال عناصر الكيس لتصبح خمسة.

التقويم:    ورقة•عمل•2:   أكمل عناصر المجموعة لتصبح خمسة.

اليوم اخلام�ض/  خربة ال�صتاء )مالب�ض ف�صل ال�صتاء(

ن�صاط اأول/ مالب�ض ف�صل ال�صتاء 

الهدف من الن�صاط:

يتعرف•مالبس•فصل•الشتاء. � 

يميز•مالبس•فصل•الشتاء•من•غيرها. �

الأدوات املطلوبة:

دمية•كبيرة•+•مالبس•تناسب•اللعبة. �

خطوات الن�صاط:

•يتأفف•كثيراً•من•مالبس•الشتاء•. ليث ✯

التي•سيرتديها•قبل•الذهاب• و•في•الصباح•قبل•أن•يذهب•إلى•الروضة•بدأ•يعد•قطع•المالبس• ✯

إلى•الروضة.•••)القبعة،•القفازات،•البنطال،•السترة،•الجوارب،•الوشاح(.

•ألمه:•لم•كل•هذه•المالبس؟ قال•ليث ✯

:•أنت•دائماً•تعترض•على•مالبس•الشتاء. األم ✯

و•ثقيلة. ليث:•إنها•كثيرة• ✯

. األم•:•عليك•أن•ترتديها•حتى•ال•تشعر•بالبرد ✯
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هل•يفعل•ذلك•رفاقك•في•الروضة؟ األم:•و ✯

يعانون•مثلي•من•مالبس•الشتاء•الثقيلة. ليث:•ال،•جميع•رفاقي• ✯

•بارتدائها•مثل•رفاقك•.فهي•مالبس•الناس•جميعا•في•الشتاء. األم:•يجب•أن•تلتزم ✯

من خالل القصة، وعن سبب  تحفز المعلمة االطفال على التحدث عن مالبس الشتاء وعادة تسميتها  !

ارتداء كل هذه المالبس.

التقويم:    ورقة•عمل•1:    - أصل نصف اللباس بنظيره في العمود اآلخر.

                                    - أشير للخطأ في لوحة فصل الشتاء بإحاطته بدائرة.

ن�صاط ثاٍن/ العزف على الآلت املو�صيقية

ن�صاط ثالث/ كتابة حرف الالم

الهدف من الن�صاط:

يكتب•حرف•الالم. �

الأدوات املطلوبة:

الرمل•-•دفاتر•األطفال. صندوق• �

خطوات الن�صاط:

المرحلة  تساعد األطفال على كتابة حرف الخبرة في الهواء وفي المرحلة التالية على الرمل ثم في  !

الثالثة تشجع المعلمة األطفال على كتابة الحرف بشكليه أول الكلمة وآخرها منقطاً على دفاترهم ثم 

بدون تنقيط.

التقويم:    ورقة•عمل•2:   - لنلون حرف الالم.                - لنكتب حرف الالم.
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ن�صاط رابع/ ل�صق بقايا القما�ض على مالب�ض ف�صل ال�صتاء�

الهدف من الن�صاط: 

أن•يشكل•لوحة•فنية•تعبر•عن•مالبس•فصل•الشتاء. �

الأدوات املطلوبة:

•مختلفة•من•القماش•)صوف،•كتان،•جوخ(. بقايا•من•أنواع �

صورة•طفل•يرتدي•مالبس•شتوية. �

خطوات الن�صاط

 توزع المعلمة الصور على األطفال، وتشجعهم على ! لصق األقمشة المختلفة عليها.

ن�صاط خام�ض/  ن�صيد اأنا فالح

أن�������ا ف����الحأن����������ا ف�����الح

ك����ل ص��ب��احآت�������ي ح��ق��ل��ي
أزرعأب����ذر

زرع��اًأرج�����و م��ط��راً يسقي 
أج�ني محصول���ي بنج�اح
للخيرات ك��ن��ز  ح��ق��ل��ي 

ك��ل األوق���اتي�����زه�����و ف��ي
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خربة وطني

دليل•المعلمة

الفئة•الثانية

�خلربة �ل�ضاد�ضة
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مقدمة اخلربة

لما•كانت•أهداف•مناهج•رياض•األطفال•تتلخص••في•هدفين•أساسين•كبيرين:

األول: ربط الطفل بثقافة أمته.

الثاني: إدراك النمو الشامل والمتكامل له.

كان ال بد من التدخل المبكر لربط الطفل بالهوية الثقافية ألمته وخصائصها، وذلك 

انطالقاً من مبدأ أساسي، وهو أن الفرد ال ينمو وال تتفتح قدراته إال في أحضان ثقافته 

القومية وتربيته االجتماعية.

تبدأ  بحيث  )سورية(«  »وطني  حول  مستقلة  خبرة  فقد خصصت  ذلك  من  انطالقاً 

بالحديث عن سورية األم الوطن الكبير الذي يضم الجميع، وصواًل إلى المدينة أو القرية 

التي يسكنها الطفل مع أهله وأقاربه ورفاقه، وبذلك تصبح الروضة حاضنة للطفل من 

خال ل ما تسهم به في تحقيق األهداف الوطنية التي تتمثل بحب الوطن من خالل تعريف 

الطفل بتراثه  وعلمه، وعملته، وشعار وطنه، ومن خالل غرس الشعور بالفخر واالنتماء 

لوطنه واالعتزاز بأمجاد وطنه وأجداده.
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املفاهيم الأ�صا�صية للخربة

مفهوم الوطن. � 

مفهوم رمز الوطن )العلم(. � 

وطني سورية )الخريطة - العاصمة(. � 

النشيد السوري. � 

العملة في سورية. � 

معالم طبيعية في سورية. � 

معالم بشرية في سورية. � 

مفهوم الريف. � 

مفهوم المدينة. � 

القوانين واألنظمة. � 

الزراعة والصناعة في سورية. �
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الأهداف العامة خلربة وطني

الأهداف املعرفية:

•يذكر اسم وطنه. 	
•يسمي عملة وطنه. 	

•يعدد أهم المعالم في وطنه سورية. 	
•يتعرف علم وطنه سورية بين مجموعة أعالم. 	

•يذكر أسماء بعض المحافظات السورية. 	
•يتعرف مفهوم مرتفع – منخفض. 	

•يتعرف مفهوم داخل- خارج. 	
•يسمي بعض األعمال لسكان وطنه. 	

•يحدد بعض الفروقات بين المدينة والريف. 	
•يسمي أهم الصناعات في سورية. 	

•يسمي أهم المزروعات في سورية. 	
•يتحدث عن عادات مجتمعه. 	

•يعدد بعض مصادر المياه في وطنه. 	
•يتعرف حرف الخبرة.  	

• يتعرف عدد الخبرة	

الأهداف املهارية:

•يلون علم وطنه سورية. 	
•يزين صورة باألشغال الالصقة. 	

•يزين مدينته أوقريته باستخدام مواد مختلفة. 	
•يشكل ملفا من صور عن العادات والتقاليد في وطنه. 	
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•يشارك رفاقه انشاد األغاني الوطنية. 	
•يشكل حرف الخبرة عملياً. 	

•يشكل رقم الخبرة عملياً. 	
•يكتب حرف الخبرة بشكل صحيح. 	

• يكتب عدد الخبرة بشكل صحيح.	

الأهداف الوجدانية:

•يعبر عن حبه لوطنه. 	
•يعبر عن اعتزازه باالنتماء لوطنه سورية. 	

•يعبر عن رغبته في المحافظة على الممتلكات العامة. 	
•يعبر بحماس عما يميز منطقته: )لباس - معالم - طعام(. 	

•يعبر عن رغبته في المحافظة على الممتلكات العامة. 	
•يبدي رغبة لاللتزام بآداب مجتمعه. 	

• يقدر نعمة الخالق بتنوع البيئة الطبيعية في وطنه.	
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جدول•توزيع•الخبرة•/••خبرة•وطني

األسبوع•األول/••الفئة•الثانية

اليوم•األول/•أحب•وطني
اليوم•الثاني/•نحيي•علمنا

اليوم•الثالث/•الليرة•عملتنا
اليوم•الرابع/•سكان•وطني

س/•يوم•مكمل•حر
اليوم•الخام

صباحية•-•نشاط•أول
 حلقة•

وطني•سورية
صباحية•-•نشاط•أول

 حلقة•
أحب•علم•وطني

صباحية•نشاط•أول
 حلقة•

نقودي•السورية
صباحية•نشاط•أول

الحلقة•ال
الشعب•السوري

صباحية•-•نشاط•أول
 حلقة•

نشاط•ثاٍن
مدننا•السورية

نشاط•ثاٍن
ف•النون

حر
نشاط•ثاٍن

أشكل•العدد•/7/
نشاط•ثاٍن

صيات•بارزة•من•وطني
أقلد•شخ

نشاط•ثاٍن

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط•ثالث
مفهوم•العدد•/7/

نشاط•ثالث
أبحث•عن•علم•سورية

نشاطثالث
حاجتنا•للنقود

نشاط•ثالث
ف•النون

أجرد•حر
نشاطثالث

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع
أسمي•المعالم•السياحية

نشاط•رابع
أشكل•العلم•السوري

نشاط•رابع
بجانب•–•قرب

نشاط•رابع
غناء•النشيد•العربي•السوري

نشاط•رابع

س
نشاط•خام

النشيد•العربي•السوري
س
 نشاط•خام

أسمي•محافظات•وطني
س
نشاط•خام

ألعب•مع•ليراتي•السبعة
س
نشاط•خام

رسم•حر،•أرسم•ما•أحب•في•وطني
س
نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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جدول•توزيع•الخبرة/•خبرة•وطني

األسبوع•الثاني/•الفئة•الثانية

اليوم•األول/•عاداتنا
اليوم•الثاني/•المدينة

اليوم•الثالث/•القرية
صانع

اليوم•الرابع/•وطني•مزارع•وم
س/•يوم•مكمل•حر

اليوم•الخام

صباحية-•نشاط•أول
 حلقة•

عادات•مجتمعي
صباحية•-•نشاط•أول

 حلقة•
أحب•المدينة

صباحية•نشاط•أول
 حلقة•

قريتي•الجميلة
صباحية•نشاط•أول

الحلقة•ال
صانع•في•وطني

المعامل•والم
صباحية•-•نشاط•أول

 حلقة•

نشاط•ثاٍن
ف•النون

ألعب•مع•حر
نشاط•ثاٍن

أشكل•حي•في•المدينة
نشاط•ثاٍن

أكتب•العدد•/7/
نشاط•ثاٍن
صور

أفرز•ال
نشاط•ثاٍن

فطور
فطور

فطور
فطور

فطور

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(
لعب•خارجي•)فترة1(

لعب•خارجي•)فترة1(

نشاط•ثالث
داخل•–•خارج

نشاطثالث
االنتماء

نشاطثالث
ف
منتجات•الري

نشاط•ثالث
ف•النون

أكتب•حر
نشاطثالث

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان
لعب•حر•باألركان

لعب•حر•باألركان

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(
لعب•خارجي•فترة•)2(

لعب•خارجي•فترة•)2(

نشاط•رابع
آداب•مجتمعي

نشاط•رابع
ف•النون

ألون•حر
نشاط•رابع

ف•النون•عملياً
أشكل•حر

نشاط•رابع
هكذا•أحب•وطني

نشاط•رابع

س
نشاط•خام

ف•عاداتي
مل

س
 نشاط•خام

نشيد•وطني
س
نشاط•خام

سورية•سهول•وأنهار•وجبال
س
نشاط•خام

ف•وطني
ص
أ

س
نشاط•خام

ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
ف
صرا

وداع•وان
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اإ�ضاءات اخلربة

جميع األنشطة المقدمة في هذه الخبرة مختصرة، ويمكن للمعلمة التوسع فيها وإضفاء روح المجتمع  � 

ومكتسبات الطفل إليها.

بالطبشور  كاماًل  النشاط  غرفة  جدار  على  سورية  مصور  رسم  إلى ضرورة  المعلمة  نظر  نلفت  � 

ليضيف إليها األطفال خالل الخبرة المعلومات الالزمة )المدن - القرى - قرية الطفل أو مدينته - 

مظاهر طبيعية - مواقع أثرية - معامل ومصانع(.

يفضل أن توجه المعلمة األطفال إلى صنع ألبوم خاص )يجمع فيه صور عن مدن سورية أماكن أثرية  � 

سياحية - الصناعات التقليدية - الصناعات الحديثة - الزراعة في سورية(.

بالنسبة لألناشيد يمكن للمعلمة أن تكررها في مختلف األوقات خالل األنشطة اليومية. � 

وحرف  علىعدد  والتركيز  لتثبيتها  السابقة  األيام  إعادةمفاهيم  للمعلمة  يمكن  المكمل �  لليوم• بالنسبة•

الخبرة، وإضافة أنشطة مناسبة للخبرة مثل )تطبيع لوحة كبيرة للعلم السوري وكلمة سورة باستخدام 

األكف واأللوان، ...........(.

 � تستعين المعلمة بقصص من مكتبة الروضة تتعلق بموضوع الخبرات ومناسبة لعمر الطفل، ويمكن 

للمعلمة  يمكن  الخبرة  في  المدرجة  للقصة  بالنسبة  المناسبة  اللغوية  المهارات  توظف الكتساب  أن 

التوسع فيها ألننا تعمدنا اختصارها واستخدام الدمى، أو الصور ويفضل أن يقوم األطفال بإعادة سرد 

القصة، أو أجزاء منها وترتيب الصور حسب أحداث القصة - في حال عدم وجود صور للقصة يمكن 

للمعلمة رسمما يمكن من صور.

تحتاج الخبرة إلى تحضير مسبق من المعلمة فيما يخص )األدوات المطلوبة صور لوطنه سورية(. � 

تراعي المعلمة الفروق الفردية بين األطفال خالل تنفيذ النشاط، ويمكن للمعلمة أن تبتكر الكثير من  � 

األنشطة الداعمة من خالل تعاملها مع األطفال ورغباتهم ومستوياتهم وبيئاتهم.
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اليوم الأول/ خربة وطني  )اأحب وطني(�

ن�صاط اأول/ وطني �صورية

الهدف من الن�صاط:

يسمي•وطنه•سورية. � 

يذكر•أن•الوطن•هومجموعة•القرى•والمدن•والمعالم•الطبيعية. �

الأدوات املطلوبة:

مصور•سورية•مع•تقسيم•واضح•للمحافظات-•دمى•بأسماءالمحافظات. �

خطوات الن�صاط:

 !من خالل الدميتان تحدث المعلمة األطفال:
أسمع•كثيراً،•وطني•سورية،•وطني•سورية،•ما•معنى•وطني؟ قال•نبيل•لوالده:•أبي• ✯

وطن•اإلنسان•بيته•يا•نبيل. األب:• ✯

:•سورية•هي•بيتنا؟؟؟ نبيل ✯

الذي•زرنا• ضحك•األب•وقال:•سورية•هي•بيتنا•وبيت•أهل•الحي•والمدينة•والقرية•والبحر• ✯

وطننا• هي• مجتمعة• هذه• كل• نبيل• يا• والوديان،• واألنهار• الواسعة؛• والسهول• هوالجبال؛•

سورية.

:•حقاً•يا•أبي؟؟•سورية•كبيرة•جداً. نبيل ✯

يا•نبيل،•وهي•تضم•جميع•السوريين،•ويسمون•الشعب•السوري. األب:•نعم• ✯

نبيل:•أنا•أتذكر•األماكن•التي•زرناها•في•سورية،•وطني•جميل•جداًوأنا•أحبه. ✯

مدينته  اسم  ذكر  على  األطفال  من  واحد  ! كل  الحواروتشجع  مفهوم  حول  األطفال  المعلمة  تحاور 

أوقريته، وأنها جزء من سورية.

زاروها برفقة والديهم. تشجع المعلمة األطفال على التحدث عن األماكن السياحية التي  !

هذا  أنهضمن  لهم  الجدار،وتوضح  على  الموجود  سورية  ! إلى مصور  األطفال  انتباه  المعلمة  تلفت 

المصور توجد المدن والقرى والسهول والجبال والوديان.

على المصور. تشير المعلمة إلى موقع مدينة األطفال  !

التقويم:••ورقة•عمل•1:  أساعد الطفل في الوصول إلى خارطة وطنه سورية.
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ن�صاط ثاٍن/ مدننا ال�صورية

الهدف من الن�صاط:

يسمي•بعض•المدن•السورية. � 

الأدوات املطلوبة:

•-•بطاقات•كتب•عليها•أسماء•المدن•السورية. مصور•سورية•بأسماء•المدن �

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال على تسمية بعض المدن السورية التي يعرفونها ومن ثم ! تعرفهم إلى أسماء 

المدن األخرى التي ال يعرفونها.

يكرر األطفال تسمية المدن حتى يعرفوها مع الصور والبطاقات اإلسمية ثم تكلف ! األطفال إلصاق 

بطاقة المدينة على االسم المحدد على الخريطة، ليتعرف موقع مدينته على المصور.

ن�صاط ثالث/ مفهوم الرقم 7

الهدف من الن�صاط:

يعد•الطفل•شفوياً. � 

يربط•الطفل•بين•الرقم•ومدلوله•حسياً. � 

يتعرف•الرقم•)7(. �

الأدوات املطلوبة:

مجموعات•من•األشياء•التي•تخص•الخبرة•عدد•كل•منها•بعدد•الخبرة. �

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة األطفال إلى مجموعات، تطلب من كل مجموعة أن تعد األشياء، ويكون عددها ! ستة، 

ثم توزع لكل مجموعة قلماً إضافياً وتطلب منهم حساب المجموع، ثم تعود وتوزع عدد من األشياء 

الحسية عددها ستة، وتبدأ بإضافة عنصر، هكذا حتى يستنج األطفال بأن الرقم سبعة ينتج بإضافة 

رقم واحد إلى مجموعة الرقم ستة.

تلعب المعلمة مع األطفال لعبة الرقم 7: تضع على الطاولة عدة مجموعات من ! األشياء إحداها تتكون 

عناصرها من رقم الخبرة، يبدأ األطفال بالعد بشكل جماعي إلى أن يصلوا إلى المجموعة التي تمثل 

عناصرها رقم الخبرة.
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ترسم المعلمة مجموعات على السبورة تمثل مفهوم الرقم ! وتطلب من األطفال ترميزها بحيث يتعرف �

األطفال إلى شكله واسمه ويربطون الرقم بمدلوله.

التقويم:  ورقة•عمل•2:•••- أحيط سبعة )7( عناصر من كل مجموعة.

                                - ألون سبعة )7( عناصر فقط.

ن�صاط رابع/ اأ�صمي املعامل ال�صياحية

الهدف من الن�صاط:

يسمي•بعض•األماكن•السياحية•في•سورية. � 

يعبر•عن•جمال•وطنه. �

الأدوات املطلوبة:

فيلم•-•ألماكن•سياحية•في•سورية•قرص•مرن. �

خطوات الن�صاط:

سياحية أوزار مدينة أثرية في سورية؟. تسأل المعلمة األطفال: من رافق والديه إلى مدينة  !

بها، هل هي  تشجع المعلمة األطفال على التحدث عن أسماء المعالم التي زاروها، والتعبير عن رأيهم  !

جميلة؟ هل استمتعوا بزيارتها؟

النشاط من خالل: تعزز المعلمة موضوع  !

حرية• لألطفال• وتترك• سورية• في• الطبيعية• ✯ البيئة• •- السياحية• األماكن• عن• فيلم• عرض•

التعليق•على•ما•يشاهدونه•من•مناظر•ومعالم•أثرية•وسياحية.

أسماء المعالم السياحية والمناطق األثرية في سورية،  تعيد المعلمة عرض الفيلم موضحة لألطفال  !

وتشجع األطفال على إعادة تسميتها للتعرف إليها وإبداء رأيهم فيما شاهدوه في وطنهم سورية من 

خالل الفيلم.

التقويم:•••ورقة•عمل•3:• أصل بين صور المعالم السياحيّة وأسماء األماكن التي توجد فيها.
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ن�صاط خام�ض/ الن�صيد العربي ال�صوري

الهدف من الن�صاط:

ينشد•مقطعا•من•النشيد•العربي•السوري•مع•اللحن. �
الأدوات املطلوبة:   العلم•السوري•-•آلة•تسجيل.

خطوات الن�صاط:

النشيد السوري. تخرج المعلمة مع األطفال إلى الباحة،وتقول لهم سنحيي العلم بمرافقة  !

 !يشير األطفال إلى العلم ويسمون ألوانه.
من ترديد النشيد مع آلة  يستمع الجميع إلى المقطع األول من النشيد السوري إلى أن يتمكن األطفال  !

التسجيل.

اليوم الثاين/ نحيي علمنا

ن�صاط اأول/ اأحب علم وطني

الهدف من الن�صاط:

يميز•علم•سورية•من•غيره•من•األعالم.•••••••••••••••••••••••�  يذكر•أن•لكل•بلد•علمه•الخاص. �
الأدوات املطلوبة:    دمى•تحمل•العلم•السوري•وأعالماً•لبالد•أخرى.

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة الدمى أمام األطفال، وتشجعهم لتحديد الدمية ! التي تحمل العلم السوري موحية لهم 

بألوانه.

تتحدث المعلمة من خالل الدمى فتقول: إن كل دمية تحمل العلم الذي يمثل بلدها ! فكل بلد يختار ألوان 

علمه ليكون رمزاً له.

بسورية  واعتزاز !  )فخر  مشاعرهم  السوري،والتعبير عن  العلم  على حمل  األطفال  المعلمة  تشجع 

بجمل ومفردات صحيحة(.

توجه المعلمة األطفال إلى التحدث عن ! سبب حبهم لوطنهم: )السكن - الغذاء- الماء- الحياة الحرة 

الكريمة - األمان(. 

التقويم:••ورقة•عمل•1:• - أساعد حسام في الوصول إلى علم وطني سورية ثّم ألونه.

                               - أرسم علم وطني فوق مبنى روضتي.
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ن�صاط ثاٍن/  حرف النون�

الهدف من الن�صاط:

•التي•تحوي•الحرف. يلفظ•المفردات �

. يميز•صوت•الحرف•من•غيره•من•الحروف �

يلفظ•صوت•حرف•النون. � 

يميز•شكل•الحرف. � 

يسمي•حرف•النون. �

الأدوات املطلوبة:   بطاقات•حرف•النون•بأشكالها•-•صور•وبطاقات•لكلمات•تتعلق•بالخبرة.

خطوات الن�صاط:

•حرف•النون،•فحمل•آلة•التصوير،•وقرر•أن•يصور•كل• فكر•نادر•أن•يساعد•معلمته•في•نشاط ✯

شيء•يحوي•اسمه•حرف•النون.•ذهب•إلى•الحديقة•والتقط•صوراً•لشجرة•الرمان،•الليمون،•

الزيتون،•العنب،•ونحلة•تطير•فوق•أزهار•النرجس،•والياسمين.

•المنزل•حيث•التقط• في•الشارع•التقط•صوراً•لدكان•العم•ناجي،•ومنازل•الجيران،•وعاد•إلى ✯

صوراً•للحسون•في•القفص•والفرن•في•المطبخ•وأشياء•أخرى.

النون• •اسمية•تميز•فيها•حرف• بالصور•وقالت:•سأساعدك•في•صنع•بطاقات ✯ أمه• أعجبت•

لتستخدمها•المعلمة•غداً.

•أمه•وقال•لها:•سأصورك•يا•أمي•فاسمك•نهال. شكر•نادر ✯

•بمثل•عمله. في•اليوم•التالي•صفق•الرفاق•كثيراً•لنادر•وعمله•الكبير•وقرروا•أن•يقوموا ✯

تعرض المعلمة الصور، وتثبت تحتها الكلمات الدالة عليهاالتي ! تحوي حرف النون، ثم تجرد الحرف 

تحت الكلمات وتركز على اللفظ وصور الحرف بأشكاله حتى يتعرف األطفال صورته وصوته.

تساعد ! األطفال على الربط بين الحرف والكلمة الصورة.

ليدلوا  ليتعرف األطفال على الحرف وعلى مكانه  تعرض بطاقات لكلمات ! تحوي الحرف بأشكاله 

عليه.

 !يمرر األطفال أصابعهم على الحرف مفرغاً بأشكاله.
تشجع األطفال على ذكر كلمات من الخبرة تحوي حرف النون، ومن ثم تسمية ! الحرف.

التقويم:••ورقة•عمل•2:   - ألون نجوم حرف النون.

                                - أصل بين حرف النون والكلمات التي تبدأ به. 
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ن�صاط ثالث/ اأبحث عن علم �صورية

الهدف من الن�صاط:

•من•األعالم. يميز•العلم•السوري•من•غيره �

يشارك•رفاقه•اللعب. �

الأدوات املطلوبة:

العلم•السوري•وأعالم•أخرى•بحجم•صغير. �

خطوات الن�صاط:

بين !  من  فقط  السوري  العلم  وإظهار  الباحة  في  األعالم  عن  البحث  على  األطفال  المعلمة  تحفز 

األعالم.

بعد إظهار العلم يقوم األطفال بتعليقه في مكانه المحدد ! وتقديم التحية له.

ن�صاط رابع/  اأ�صكل العلم ال�صوري

الهدف من الن�صاط:

يقص•األشغال•ليشكل•العلم•السوري. �

يلصق•األشغال•وفق•ألوان•العلم•السوري. �

الأدوات املطلوبة:

أشغال•-•الصق. �

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة األشغال والالصق على األطفال،وتشجعهم على اختيار ألوان العلم السوري ! من بين 

األوراق الملونة ثم قصها وإلصاقها بالترتيب المناسب من ذاكرتهم دون االستعانة بالعلم مع إلصاق 

النجوم في المكان المخصص.
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ن�صاط خام�ض/  اأ�صمي حمافظات وطني�

الهدف من الن�صاط:

يسمي•محافظات•وطنه•سورية. �

الأدوات املطلوبة:

•بصرى•-•قلعة•حلب•-•قلعة•الحصن•-•أعمدة• مصور•سورية•)صور•للمحافظات•نواعير•حماة•-•آثار �

تدمر•-•شاطئ•الالذقية(•-•بطاقات•بأسماء•المدن.

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال على تسمية المدن ! من خالل الصور.

 !تعلق صور المدن على الجدار.
تشجع كل ! طفل على إلصاق اسم المدينة تحت صورتها.

. التقويم:••ورقة•عمل•3:• - أصل بين الكلمات المتماثلة.      - أحدد اسم محافظتي على الخارطة وألون

اليوم الثالث/ نقودي ال�صورية

ن�صاط اأول/  اللرية نقدنا

الهدف من الن�صاط:

•السورية. يسمي•بعض•فئات•العملة �

يميز•العملة•السورية•من•غيرها.• �

املواد املطلوبة:

عملة•سورية•بقطع•نقدية•مختلفة،•عمالت•أخرى. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة العمالت ! على األطفال وتشجعهم للداللة على العملة السورية.

يذكر األطفال أن لكل دولة عملتها الخاصة بها وأن عملتنا السورية هي ! الليرة.

تعرض قطع نقدية من فئات مختلفة على األطفال وتشجعهم للتعرف ! عليها مع تذكيرهم بقيمة القطع 

النقدية. )كلما زادت قيمتها حصلنا على قدر أكبر من حاجاتنا(.

التقويم:••ورقة•عمل•1:•  أحيط نقود وطني سورية بخط مغلق.
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ن�صاط ثاٍن/  اأ�صكل الرقم )7(

الهدف من الن�صاط:

يشكل•الطفل•الرقم•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:

ورق•أشغال•ملون•الصق،•ورقة•من•دفتر•الرسم•كتب•عليها•الرقم•/7/. �

خطوات الن�صاط:

تساعد المعلمة األطفال على تشكيل الرقم ! بالمعجون.

تساعد المعلمة األطفال على لصق األشغال أوالكورنيش الملون على ! الرقم.

تشجع المعلمة األطفال على تزيين لوحة الرقم من خالل لصق ! الحبوب ضمن حدود الرسم.

يمكن قص األشغال على شكل الرقم ! ولصقه على دفاتر الرسم.

أويمكن تفريغ ورقة على شكل الرقم الخبرة ! ثم توضع فوق ورقة أخرى غير مفرغة وبعد تلوين 

الجزء المفرغ بإسفنجة، نزيل الورقة المفرغة وتبقى األساسية عليها رقم الخبرة مطبوع.

ن�صاط ثالث/ حاجتنا للنقود

الهدف من الن�صاط:

•التي•يمكن•أن•يشتريها•بالنقود. يعدد•األشياء �

يقدر•أهمية•النقود. �

خطواتالن�صاط:

 تثير المعلمة تفكير األطفال من خالل اآلتي: تخيل أنك وعائلتك ال تملكون النقود أبداً. !

 تشجع األطفال على التحدث بحرية عن األشياء التي ال يمكنهم ! الحصول عليها بدون النقود.

 توجه األطفال على التحدث عن أهمية ! النقود من حيث توفير الحاجات األساسية لإلنسان.

 تشجع األطفال على ! المقارنة بين أسعار بعض الحاجات أواألشياء التي يعرفونها.
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ن�صاط رابع/ )بجانب(�

الهدف من الن�صاط:

يميز•مفهوم•بجانب. �

الأدوات املطلوبة:

قطع•نقدية•من•مختلف•الفئات. �

خطوات الن�صاط:

تخبئ المعلمة قطع النقود في قاعة النشاط قرب خزانة األلعاب القريبة من ! النافذة.

ليجدوها،  النشاط ! وتحتاج لمساعدة األطفال  إنها أضاعت نقودها في غرفة  المعلمة لألطفال.  تقول 

وتشجع األطفال على البحث عن النقود حتى يجدوها.

تذكر المعلمة األطفال أن هذه النقود هي راتبها ! الشهري الذي يصرف لها مقابل رعايتهم وتعلمهم 

وأننا نحصل على النقود عن طريق العمل وبذل الجهد.

تشجع األطفال على تحديد المكان الذي وجدوا فيه النقود باستخدام مفهوم بجانب على ! أن تغير مكان 

النقود في كل مرة.

التقويم:••ورقة•عمل•2:  أساعد صديقنا على الجلوس في المكان الذي بجانبه. 

ن�صاط خام�ض/  األعب مع لرياتي ال�صبعة

الهدف من الن�صاط:

. يحدد•مكونات•الرقم•7 �

يجمع•الليرات•السبعة•بطرق•مختلفة•عملياً. �

الأدوات املطلوبة:

قطع•نقدية•من•فئة•الليرة. �

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة على ! كل طفل سبع قطع نقدية.

تشجع األطفال على تكوين ثالث عمليات جمع من هذه القطع ضمن الرقم 7 فقط كاآلتي:  !

.)3 ،3( - )2،5( - )1،6(     
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اليوم الرابع/  �صكان وطني

ن�صاط اأول/  ال�صعب ال�صوري

الهدف من الن�صاط:

الشعب،•الجنسية(. يكتسب•مفردات•جديدة•مثل:•) �

يحملون•الجنسية•السورية. يذكر•أن•الشعب•السوري•هم•مجموعة•األشخاص•الذين• �

يسمي•بعض•الوثائق•الرسمية:•)بطاقة•شخصية•-•دفتر•العائلة•-•جواز•سفر(. �

الأدوات املطلوبة:  دفتر•عائلة•-•جواز•سفر•-•بطاقة•شخصية.

خطوات الن�صاط:

لمسها ومشاهدتها جيداً. تعرض المعلمة الوثائق أمام األطفال، وتتيح لهم  !

أن تتوصل معهم إلى أن هذه وثائق مهمة تضعها  تسألهم إن كانوا شاهدوها مسبقاً، وتحاورهم إلى  !

الدولة لتميز الشعب السوري وإلثبات هويته الشخصية.

 !تذكر المعلمة مع األطفال بعض الوثائق التي احتاجها أهلهم للتسجيل في الروضة.
كثيرة مختلفة طوال   توضح المعلمة لألطفال أن هذه الوثائق يحتاجها كل مواطن سوري في أمور  !

حياته، وأن لكل بلد في العالم وثائق تشابه هذه الوثائق وتعرف الناس بجنسيتهم.

تشجع المعلمة األطفال على تفسير كلمة جنسية: )سوري - فلسطيني - لبناني أردني(. !

التقويم:•••ورقة•عمل•1: أشير إلى الوثاذق الرسمية الخاصة بوطني سورية . 

ن�صاط ثاٍن/  اأقلد �صخ�صيات بارزة من وطني

)ممثل – �صيا�صي – فنان - ريا�صي...(

الهدف من الن�صاط:

يقلد•حركات•أفراد•من•مجتمعه. � 

يذكر•أسماء•بعض•الشخصيات•المؤثرة•في•وطنه. �

خطوات الن�صاط:

بها. تشجع المعلمة األطفال على تسمية شخصيات مؤثرة في وطننا شاهدوها أوسمعوا  !

المهمة في وطننا. يمكن للمعلمة أن تساعد األطفال على تسمية بعض الشخصيات  !

أوشخصيات أخرى يعرفونها. تشجع األطفال على تقليد الشخصيات التي ذكروها  !
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ن�صاط ثالث/   اأجرد حرف النون�

الأهداف:

حرف•الخبرة•ضمن•كلمات•القصة. يتعرف• �

جديدة. يتعرف•حرف•الخبرة•ضمن•كلمات• �

يستنتج•أشكال•حرف•الخبرة.• �

الأدوات املطلوبة:

صور•القصة•الخاصة•بالحرف،•بطاقات•لكلمات•الحرف•من•القصة،•بطاقات•لحرف•الخبرة. � 

خطوات الن�صاط:

 !عرض صور القصة الخاصة بالحرف.
عن الصور تحتها.)بحيث يكون حرف الخبرة بلون مختلف أوشكل  وضع بطاقات الكلمات المعبرة  !

بارز(، وقراءة الكلمات بشكل فردي وجماعي.

إلى حرف الخبرة في الكلمات، وتمرير أصبعه عليه. اإلشارة من قبل الطفل  !

أجل استنتاج أشكاله. وضع بطاقة معبرة عن شكل الحرف تحت البطاقة التي تتضمن الكلمة من  !

 !تثبيت أشكال الحرف.
خالل  توزع المعلمة بطاقات لكلمات حرف النون وتساعد األطفال في تجريد الحرف منها )إما من  !

قص حرف الخبرة من بطاقات لكلمات تتضمن الحرف أوفصل حرف الخبرة عن باقي األحرف في 

حالة الكلمات التي تكون األحرف فيها متحركة(.

تشجع المعلمة األطفال على ذكر كلمات فيها حرف النون. !

التقويم:  ورقة•عمل•2:   أصل بين صورة الكلمات وحرف النون الموجود فيها.
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ن�صاط رابع/ غناء الن�صيد العربي ال�صوري

ن�صاط خام�ض/ ر�صم حر )اأر�صم ما اأحب يف وطني(

الهدف من الن�صاط:

يرسم•ما•يحب•في•وطنه �

الأدوات املطلوبة:

أقالم•وأوراق. � 

خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة األوراق واألقالم على األطفال وتشجعهم على رسم أشياء يحبونها في وطنهم. !

الأ�صبوع الثاين/ اليوم الأول/ عاداتنا

ن�صاط اأول/ عادات جمتمعي

الهدف من الن�صاط:

يتحدث•الطفل•عن•عادات•وتقاليد•أسرته. � 

•العادات•تعمم•على•مجتمعه. يستنتج•أن•هذه �

يذكر•أن•المجتمع•الريفي•يختلف•بعاداته•عن•مجتمع•المدينة. �

الأدوات املطلوبة: 

•المجتمع. فيلم•وثائقي•قصير•عن•عادات �

خطوات الن�صاط:

تشجع المعلمة األطفال على أن يتحدث كل ! منهم عن عاداته في البيت من حيث المناسبات )زواج - 

عزاء - استقبال - زفاف(.

تحاور المعلمة األطفال حول عاداتهم وتقاليدهم المنزلية،وتلفت ! نظرهم إلى أن هذه العادات متشابهة 

وتنطبق على مجتمعهم كاماًل.

تعرض المعلمة فيلماً يصور بعض عادات الريف وعادات المدينة،وتترك ! لألطفال حرية التعليق مع 

لفت انتباههم إلى االختالف والتشابه بين العادات.
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تشجع المعلمة األطفال على المقارنة بين عادات أهل المدينة ! وعادات أهل الريف ليستنتجوا أن لكل �

مجتمع عاداته وتقاليده الخاصة

التقويم:••ورقة•عمل•1:  أدل على عادات بلدي بتلوين الرمزتحتها.

ن�صاط ثاٍن/ األعب مع حرف النون

الهدف من الن�صاط:

•يحدد•حرف•النون•صوتياً. � 

•األحرف•السابقة. يشير•إلى•حرف•الخبرة•ضمن•مجموعة•من �
. يشير•إلى•حرف•الخبرة•ضمن•مجموعة•من•الكلمات �

يضع•الحرف•الناقص•)حرف•الخبرة(•في•المكان•الصحيح•من•الكلمات. �
الأدوات املطلوبة:

بطاقات•ألحرف•سابقة•ولحرف•الخبرة•بأشكاله•المختلفة. � 

•لكلمات•تتضمن•بعضها•حرف•الخبرة. بطاقات �
بطاقات•ألشكال•حرف•الخبرة. � 

•لكلمات•فيها•حرف•الخبرة. صور �
بطاقات•لكلمات•معبرة•عن•الصور•ناقصاً•فيها•حرف•الخبرة. �

خطوات الن�صاط:

لفظ كلمات تتضمن حرف الخبرة، وتشجيع ! األطفال على تمييز الحرف في هذه الكلمات صوتياً.

الطفل  المختلفة، يطلب من !  الخبرة بأشكاله  البطاقات ألحرف سابقة ولحرف  عرض مجموعة من 

اختيار حرف الخبرة، ولفظه، وتحديد شكله )أول الكلمة - آخرها(.

عرض مجموعة من البطاقات لكلمات يتضمن بعضها حرف الخبرة، يطلب ! من الطفل اختيار البطاقة 

التي تتضمن كلمة فيها حرف الخبرة، وتحديد شكله )أول الكلمة - آخرها(.

تعرض المعلمة مجموعة من صور ! لكلمات فيها حرف الخبرة، ويكتب تحتها كلمات الصور ناقصاً 

فيها حرف الخبرة، توضع أمام الطفلبطاقات لحرف الخبرة بأشكاله ليختار شكل الحرف المناسب 

ويضعه في مكانه من الكلمات الناقصة.

التقويم:••ورقة•عمل•2:• ألون الشكل الذي يحوي حرف النون أينما وجد في الصورة.
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ن�صاط ثالث/  )داخل - خارج(

الهدف من الن�صاط:

خارج•-•داخل. يستخدم•مفهومي• �

يسمي•األشكال•الهندسية. �

الأدوات املطلوبة:

•طبشور•-•أشكال•هندسية. � 

خطوات الن�صاط:

الهندسية في سلة،وتوضح لألطفال أن عليهم  في الباحة ترسم المعلمة مصور سورية،وتضع األشكال  !

أن يركضوا إلى المصور حاملين الشكل الهندسي الذي يأخذونه من السلة ثم يضعون المثلثات خارج 

حدود المصور واألشكال الهندسية األخرى داخل المصور.

التقويم:••ورقة•عمل•3:  ألون خارج خريطة وطني سورية باللون البني وداخل خريطة سورية باللون 

                                األخضر. 

ن�صاط رابع/  اآداب جمتمعي

الهدف من الن�صاط:

في•المجتمع. يعدد•بعض•اآلداب•السلوكية• �

يبدي•رغبة•في•االلتزام•بتنفيذ•آداب•مجتمعه)المناسبات(. �

خطوات الن�صاط:

تحدث المعلمة األطفال قائلة: !

وأراد•أخي•الصغير•مرافقتنا،•لكن•والدتي•رفضت. البارحة•دعينا•إلى•حفل،• ✯

برأيكم؟ ما•سبب•رفضها• ✯

والمناسبات. تحاور المعلمة األطفال حول أسباب عدم رغبة األهل اصطحاب أطفالهم إلى الحفالت  !

قد يكونون سبب مشاكل قد  سيكتشف األطفال أن األسباب تتعلق بشقاوتهم )نشاطهم الزائد( وأنهم  !

تحدث في الحفلة.

من األم اصطحابهم مقابل  تطلب المعلمة من األطفال أن يتخيلوا أنهم مكان أخيها الصغير وأن يطلبوا  !

التزامهم بآداب المناسبات.

تسجل المعلمة اآلداب على لوحة في غرفة النشاط. !
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ن�صاط خام�ض/ ملف عاداتي�

الهدف من الن�صاط:

يصنع•ملفا•لعادات•مجتمعه. �

الأدوات املطلوبة:

صور•لعادات•مختلفة•-•دفتر•أوملف•)ألبوم(. �

خطوات الن�صاط:

في  عاداتهم  عن  أوالمجالت  المنزل  من  أحضروها  صور  إلصاق  على  ! األطفال  المعلمة  تشجع 

مجتمعه.

الأ�صبوع الثاين/ اليوم الثاين/ املدينة

ن�صاط اأول/  اأحب املدينة

الهدف من الن�صاط:

يصف•المدينة•من•حيث:•)األبنية•والشوارع•وازدحام•السيارات( � 

يسمي•بعض•المعالم•السياحية•في•مدن•سورية. �

الأدوات املطلوبة:

صور•تتعلق•بالمدينة،•صور•لمعالم•سياحية. �

خطوات الن�صاط

•في•المدينة. نايا:•أبي،•أريد•أن•أعيش ✯

:•ولماذا؟ األب ✯

وعالية•وأسواق•كبيرة•وفيها•مدينة•لأللعاب. نايا:•في•المدينة•أبنية•كثيرة• ✯

أعتقد•أنها•تحتاج•لمزيد•من•السكان. األب:المدينة•مزدحمة،•وال• ✯

ًوتتسع•للجميع•يا•أبي. نايا:•المدينة•كبيرة•جدا ✯

في•زراعة•األرض،•وال•يمكنني•العيش•في•المدينة. األب:•نعم،•ولكنني•اعمل•هنا• ✯

. نايا:•في•المدينة•مؤسسات•ومعامل•ومصانع•يمكنك•أن•تعمل•بها•يا•أبي ✯
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� :•ولكنني•أحب•األرض•والعمل•بها. األب ✯

•وأحب•أنأعيش•فيها. نايا:•وأنأ•أحب•المدينة ✯

تتعلمي•وتعملي•في•المدينة. األب:•حسناً•عندما•تكبرين•بإمكانك•أن• ✯

:•وهل•سأنتظر•حتى•أكبر.؟ نايا ✯

ضحك•األب•وقال:•حسناً•سنزور•المدينة•قريبا•يا•صغيرتي. ✯

أخرى  صفات  ليذكروا  ! السابقة،  القصة مستفيدة من خبراتهم  مفاهيم  األطفال حول  المعلمة  تحاور 

للمدينة وتشجع األطفال على ذكر أسماء لمدن يعرفونها أوقاموا بزيارتها.

هذه المدن: )قلعة حلب - الجامع األموي،   تحفز المعلمة األطفال على تسمية بعض المعالم التي تميز  !

نواعير حماة، قلعة الحصن ، بصرى(.

التقويم:••ورقة•عمل•1:• ألون ما أحب في مدينتي.

ن�صاط ثاٍن/ اأ�صكل حيًا يف املدينة

الهدف من الن�صاط:

يلصق•الصور•ليشكل•حياً•في•المدينة. �

الأدوات املطلوبة:

صور•ألبنية•عالية-•صور•لشوارع•مزدحمة-•إشارات•مرور-•سيارات-جامع-•كنيسة•–•مدرسة. �

خطوات الن�صاط:

يلصق  بحيث  المدينة،  في  حي  لتشكيل  ! اللوحة  على  الصور  إلصاق  على  األطفال  المعلمة  تشجع 

األطفال المباني وبينها الشوارع ويختارون المكان المناسب للمدرسة والجامع والكنيسة وإشارات 

المرور.
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ن�صاط ثالث/  النتماء�

الهدف من الن�صاط:

يذكر•أن•العنصر•ينتمي•إلى•المجموعة. �

الأدوات املطلوبة:

أعالم•لسورية•ولبلدان•أخرى،•سلة•خضار•وسلة•فواكه. �

خطوات الن�صاط:

أعالم سورية واألخرى أعالم  تعرض المعلمة على األطفال مجموعتين من األعالم إحداهما تحوي  !

دول أخرى مختلفة، تعطي أحد األطفال علماً وتطلب منه وضعه في المجموعة التي ينتمي إليها مع 

التشجيع على لفظ كلمة ينتمي.

ملونة  أشياء  األطفال  وتوزع على  أزرق  بلون  لمواد  أخضر وسلة  بلون  ! لمواد  المعلمة سلة  تضع 

وتطلب من األطفال وضع األشياء حسب لونهافي السلة التي تنتمي لها من حيث اللون.

التقويم:•ورقة•عمل2: ألون كل ما ينتمي لمجموعة الخضار .

ن�صاط رابع/  األون حرف النون

الهدف من الن�صاط:

. يلون•حرف•النون �

الأدوات املطلوبة:

أوراق•رسم•عليها•حرف•النون•-•ألوان. �

خطوات الن�صاط:

المعلمة األوراق على األطفال، ليلونوا حرف النون بلونهم المفضل. توزع  !
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� ن�صاط خام�ض/  ن�صيد )وطني(

الهدف من الن�صاط:

ينشد•الطفل•كلمات•النشيد•مع•اللحن. � 

وط��ن��ي ج��ن��ة أن���ا أه���واه

أح��ب أرض��ه أح��ب سماه

ن��ه��ر ش��ج��ر م���ا أح���اله

ق��ري��ة م��دي��ن��ة م��ا أغ��اله

يكرر•األطفال•النشيد•العربي•السوري•في•نهاية•النشاط. �

الأ�صبوع الثاين / اليوم الثالث/ القرية

ن�صاط اأول/ )قريتي - باديتي( اجلميلة

الهدف من الن�صاط:

بعض•معالم•القرية•/•البادية. يذكر• �

يصف•القرية•/•البادية•بعبارات•صحيحة. �

املواد املطلوبة:   صورة•كبيرة•لقرية•أو•بادية.

خطوات الن�صاط:

األطفال على تأمل الصورة والتحدث عن  تعرض المعلمة صورة كبيرة للقرية أو البادية، وتشجع  !

 - أهلها  لباس   - )كبيرة - صغيرة - شكل مساكنها  القرى في سورية  إياهم حول  معالمها محاورة 

أعمالهم - عاداتهم وتقاليدهم(. 

 !تشجع المعلمة بعض األطفال على الحديث عن قراهم / باديتهم وما يحبون فيها.
 !تعرض المعلمة صوراً تمثل قرى متنوعة في سورية ليستنتج األطفال أن هناك اختالفات بين القرى 

في سورية.

التقويم:•••ورقة•عمل•1:•-•ألون ما أحب في قريتي .       - ألون ما أحب في باديتي .



212



ني
ط

و
ة 

رب
خ

 :
�ضة

اد
�ض

�ل
ة 

رب
خل

ن�صاط ثاٍن/  اأكتب الرقم /7/�

اأهداف الن�صاط:

يكتب•الرقم•/7/. �

الأدوات املطلوبة:

صندوق•الرمل•-•دفاتر•األطفال. �

خطوات الن�صاط:

على الرمل ثم في المرحلة التالية. تساعد األطفال على كتابة رقم الخبرة  !

ثم بدون تنقيط.  تشجع المعلمة األطفال على كتابة الرقم منقطاً على دفاترهم  !

- لنكتب الرقم )7( . التقويم:••ورقة•عمل•2:• - لنلون الرقم )7( .  

ن�صاط ثالث/  منتجات الريف

الهدف من الن�صاط:

يسمي•بعض•المنتجات•التي•يقدمها•لنا•الريف. �

الأدوات املطلوبة:    دمية•

خطوات الن�صاط:

من خالل الدمية تحدث المعلمة األطفال: !

. أراد•أبي•أن•يذهب•إلى•الريف،•عندها•طلبت•منه•أمي•حاجات•كثيرة ✯

الدمية•في•الحوار،•وأن•يحزروا•ماالحاجات•التي•يمكن• تسأل•المعلمة•األطفال•أن•يشاركوا• ✯

حبوب،• طازج،•صوف،• لحم• بيض،• لبن،•سمن،• )حليب،• الريف؟• من• األب• يحضرها• أن•

زيتون،•قمح(•بحيث•يسمي•األطفال•منتجات•زراعية•وحيوانية.

 !تثير المعلمة تفكير األطفال .أال توجد هذه األشياء في المدينة؟؟
 !ولم طلبت األم من األب إحضارها من الريف.

أن  تحاور المعلمة األطفال ليستنتجوا أن هذه األشياء تأتي إلى المدينة من الريف، وأنه يمكن لألب  !

يحضرها طازجة من الريف وبسعر أقل.
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ن�صاط رابع/  اأ�صكل حرف النون عمليًا

اأهداف الن�صاط:

يشكل•حرف•النون•حسياً. �

الأدوات املطلوبة: 

معجون•-•ألوان•-•حبوب. � 

خطوات تنفيذ الن�صاط:

من  توزع المعلمة المعجون على األطفال، وتطلب منهم تشكيل حرف الخبرة بأشكاله،ومن ينتهي  !

تشكيل الحرف يسمح له بتشكيل ما يشاء بالمعجون.

تلوينه باستخدام قطعة  أو توزع المعلمة أوراقاً تحوي حرف الخبرة بشكليه مفرغاً، ثم تطلب منهم  !

اإلسفنج باأللوان المائية التي يرغبونها.

يأخذ شكل الحرف. يمكن وضع خرز ملون في خيط وتثبيته باستخدام الالصق على الورقة، بحيث  !

يمكن تشكيل الحرف بالكورنيش أو بأي مادة أخرى. !

ن�صاط خام�ض/  �صورية �صهول واأنهار وجبال

الهدف من الن�صاط:

يسمي•أنهار•وجبال•في•سورية. �

الأدوات املطلوبة:

فيلم•-•قرص•مرن. �

خطوات الن�صاط:

تعرض المعلمة الفيلم على األطفال مسمية األنهار والجبال والبحر ! في سورية 

تعيد المعلمة عرض الفيلم، وتشجع األطفال على تسمية ! األنهار والجبال والبحر والتعبير عن جمال 

الطبيعة في وطنهم سورية.
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الأ�صبوع الثاين / اليوم الرابع/ وطني مزارع وم�صانع�

ن�صاط اأول/  املعامل وامل�صانع يف وطني

الهدف من الن�صاط:

سورية. يسمي•بعض•المعامل•في• �

يعدد•بعض•األشياء•التي•تنتج•في•سورية. �

الأدوات املطلوبة:

دمى•-•صور•لمعامل•ومصانع•ومنتجات•سورية. �

خطوات الن�صاط:

تحصل المالبس؟من أين  تبدأ المعلمة بحوار من خالل الدمى، بحيث تسال الدمية األطفال: )من أين  !

يأتي السكر؟ أين تصنع األحذية؟ أين تصنع األغذية المعلبة؟(.

في سورية  تشجع المعلمة األطفال على تسمية بعض المعامل والمصانع  !

األطفال على توجيه الحوار نحوالمنتجات  وتسمية المنتجات التي تصنعها سورية: )قد تساعد المعلمة  !

السورية فقط(.

التقويم:•••ورقة•عمل•1: ألون الخيرات الموجودة في وطني .

ن�صاط ثاٍن/  اأفرز ال�صور

الهدف من الن�صاط:

يفرز•الصور•)مالبس•الريف•-•مالبس•المدينة(. �

الأدوات املطلوبة:

. مجموعة•صور:•)فالح•يزرع•-•عامل•في•المعمل•-•فالحة•تحلب•البقرة•-•موظف•في•مؤسسة•ما( �

التي تمثل لباس  تشجع المعلمة األطفال على فرز الصور التي تمثل لباس أهل الريف عن الصور  !

أهل المدينة.
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ن�صاط ثالث/  اأكتب حرف النون

اأهداف الن�صاط:

يكتب•حرف•النون•بشكليه•)أول•الكلمة•-•الكامل•المنفصل(. �

الأدوات املطلوبة:

الرمل•-•دفاتر•األطفال. صندوق• �

خطوات الن�صاط:

الخبرة على الرمل ثم على السبورة، في المرحلة الثانية تشجع  تساعد األطفال على كتابة حرف  !

المعلمة األطفال على كتابة الحرف بشكليه أول الكلمة والكامل المنفصل منقطاً على دفاترهم ثم 

بدون تنقيط.

- لنكتب حرف النون. التقويم:••ورقة•عمل•2:•- لنلون حرف النون.  

ن�صاط رابع/  هكذا اأحب وطني

الهدف من الن�صاط:

يحدد•بعض•السلوكيات•التي•تعبر•عن•حبه•لوطنه. � 

يعبر•عن•اعتزازه•وحبه•لوطنه. �

املواد املطلوبة:

صور•أعمال•نقوم•بها••لنعبر•عن•حب•الوطن•)أطفال•يسقون•الزهور•في•الروضة،•صور•ألطفال � 

ينظفون•الروضة،•صورة•لطفل•يدرس•بجد،•صورة•لطفل•يحي•العلم،•صورة•ألطفال•ينظفون•شوارع•

الحي،•..............(.
خطوات الن�صاط:

توزع المعلمة الصور ! على األطفال وتتيح لهم الفرصة لتأملها والحديث عنها.

بأننا جميعاً  التي يقومون بها وتخبرهم !  الجيدة  للحديث عن األعمال  الفرصة  المعلمة لألطفال  تتيح 

نحب وطننا عندما نقوم بهذه األعمال الجيدة.
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ن�صاط خام�ض/ اأ�صف وطني�

الهدف من الن�صاط:

. يصف•وطنه•بمفردات•صحيحة �

يسمي•بعض•المدن•والمعالم•الطبيعية. �

خطوات الن�صاط:

........ تحمل المعلمة دمية لتقول: أنا سوري وأعيش في سورية، اسم قريتي ..... اسم مدينتي  !

تشجع األطفال على أن يحمل كل منهم بدوره الدمية ويتحدث ! واصفاً وطنه سورية: )اسم المدينة، 

اسم القرية، اسم جبل، اسم نهر،  يعبر عن حبه لبلده،  أعمال سكان سورية، كيف يساهم هوفي بناء 

وطنه؟ وكيف يحب وطنه؟(.

تسجل المعلمة عبارات األطفال. !

اليوم اخلام�ض/  مكمل

في•اليوم•الخامس•تعرض•المعلمة•على•األطفال•فكرة•صنع•كتيب•وطني:
 �يحتوي على صور وبطاقات.

 �اسم سورية وصورتها.

 �اسم الوطن.

 �عاصمته.

 �عملته.

 �علمه.

 �شعار الوطن.

 �أشهر المنتجات الزراعية والصناعية.

الثروات الطبيعية. �

 �أسماء المدن السورية.

 �قرية أومدينة الطفل وما تشتهر بها.


