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املقدمة:
تعد  مرحلة الطفولة املبكرة  اللبنة الأ�شا�شية يف بناء �شخ�شية الفرد واإعداده للم�شتقبل ولهذا فقد   

حظيت باهتمام وا�شع لكافة املجتمعات التي توؤمن باأهمية ال�شتثمار يف مواردها الب�رشية  ، وقد جتلى هذا 
الهتمام على امل�شتوى النظري والتطبيقي على حد �شواء، حيث تقدم الدرا�شات العلمية - يف جمال علم 
نف�س النمو، وتربية الطفل ، والتن�شئة الجتماعية ، وال�شحة النف�شية للطفل على �شبيل املثال - معرفة علمية 

ميكن اأن توظف لفهم �شلوك الطفل والتعرف على خ�شائ�شه وقدراته  بهدف م�شاعدته على النمو املتكامل. 
وت�شري الدرا�شات العلمية اإىل اأن هناك العديد من التغريات الهامة وال�رشيعة يف خمتلف مظاهر النمو 

حتدث يف هذه املرحلة، فخالل الثمانية ع�رشة �شهرًا الأوىل ينمو الدماغ ب�رشعة لن يعرفها يف امل�شتقبل. 
ولعل هذا النمو ال�رشيع للدماغ بالإ�شافة اإىل اأهمية خربات التعلق الآمن وتعزيز حب ال�شتطالع والكت�شاف 
واكت�شاب اللغة و  تعلم ال�شلوك الجتماعي املنا�شب يف اإطار الثقافة يجعل من الأهمية التوجه نحو مرحلة 

احل�شانة مبزيد من الهتمام والرعاية من خالل نوعية اخلدمات املقدمة  للطفل يف هذه املرحلة.
  ولقد حظيت برامج مرحلة الطفولة املبكرة باهتمام عاملي ووطني على حد �شواء  ، وقد اأوىل الأردن  

هذه املرحلة  اهتمام عايل  امل�شتوى متثل بجهود �شاحبة اجلاللة  امللكة رانيا العبد اهلل والتي انعك�شت يف 
�شيا�شات عمل املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�رشة  وكان من ثمار ما مت اإجنازه  عدد من امل�شاريع والربامج 

املتمحورة حول الطفولة والتي ت�شعى اإىل  تطور ومناء �شخ�شية الأطفال  بكافة جوانبها  .
ولعل الربامج الرتبوية التي تقدم لالأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�شة على اختالف فل�شفاتها   

وتوجهاتها تتفق على مبادئ اأ�شا�شية منها م�شاعدة الطفل على النمو املتكامل لكافة اأبعاد �شخ�شيته و توفري 
اخلربات والأن�شطة مما يحقق له ال�شتمتاع مبرحلة الطفولة وا�شتثمارها، ولكي تعده هذه اخلربات للتكيف مع 
اخلربات املدر�شية واحلياتية يف امل�شتقبل،و تتفق هذه الربامج واإىل حد بعيد على اأن عوامل ال�شتثارة والبيئة 

الآمنة والعالقات الدافئة عوامل اأ�شا�شية ت�شكل مقومات جناح اأي برنامج.
و هذا ما حر�س املجل�س على مراعاته من خالل هذا الدليل حيث اأنه قد اأنيط  باملجل�س الوطني   

ل�شوؤون الأ�رشة منذ تاأ�شي�شه العمل على تنفيذ اإ�شرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة قي الأردن و التي ت�شم �شمن 
حماورها تطوير اخلدمات املقدمة لالأطفال اأقل من اأربعة �شنوات . 

ولقد ركزت الإ�شرتاتيجية الوطنية للطفولة املبكرة يف الأردن �شمن حماورها ول�شيما - رابعها -   
على رعاية الأطفال يف دور احل�شانة حيث متحور حول عدة اأهداف فمنها التو�شع الكمي يف خدمات 

دور احل�شانة جتاوبًا مع حاجات الأمهات وبخا�شة العامالت منهن بالإ�شافة اإىل تطوير م�شتوى خدمات 
الرعاية يف دور احل�شانة وحت�شني نوعيتها مع مراعاة تعزيز دور الأ�رشة يف هذه اخلدمات  و حتقيق مبداأ 

تكافوؤ الفر�س يف املجتمع و�رشائحه ومناطقه اجلغرافية يف ال�شتفادة من خدمات وت�شهيالت دور احل�شانة .
ومن هنا برزت احلاجة اإىل بناء اأطار عام لربنامج دور احل�شانة يف الأردن يهدف اإىل تطوير   

النتاجات العامة واخلا�شة التي يتوقع اأن يحققها الطفل يف هذه املرحلة )امليالد اإىل اأربع �شنوات( حيث 
قام املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�رشة بتكليف جمموعة من اخلرباء يف جمال الطفولة املبكرة  باإعداد دليل 

اأن�شطة للعاملني مع الأطفال اأقل من اأربعة �شنوات .
و يتقدم املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�رشة من اخلبريات اللواتي اأعددن هذا الربنامج ب�شقيه النتاجات و 

الأن�شطة بال�شكر و التقدير اآملني اأن يجد هذا العمل نفع للعاملني مع الأطفال من امليالد اإىل اأقل من اأربع 
�شنوات �شواء يف دور احل�شانة اأو مراكز رعاية الأطفال ، �شاعني اإىل توفري بيئة تعليمية اآمنة و داعمة تطور  

مهاراته  املعرفية و اجل�شمية و العاطفية و الجتماعية لي�شبح مواطنًا م�شوؤوًل و منتجًا و فاعاًل يف بناء جمتمعه 
يف امل�شتقبل ، و ليكون لهذا العمل  دورًا مكماًل و داعمًا لدور الأ�رشة. 

الدكتورة هيفاء اأبو غزالة                       
الأمني العام للمجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�رشة
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املبادئ العامة املوجهه لتحديد النتاجات التعليمية واإعداد الأن�شطة املالئمة يف املرحلة 
الالحقة:

عملية التطور متعددة الأبعاد، وهذه الأبعاد مرتابطة مثال ذلك فاإن مهارات الطفل اللغوية توؤثر على . 1
تفاعله الجتماعي، اإن العالقة بني النمو الجتماعي واللغوي متبادلة حيث اأن م�شتوى لغة الطفل ي�شهل 

النمو الجتماعي، كذلك فاإن فر�س التفاعل الجتماعي تتيح الفر�س لتطور اللغة.
يتمتع الأطفال بالقدرة والكفاءة حيث اأن كل طفل قادر على الو�شول اإىل خمرجات اأو نتاجات . 2

اإيجابية وعليه يجب اأن تكون هناك توقعات عالية بالن�شبة جلميع الأطفال ب�رشف النظر عن خلفياتهم 
وخرباتهم.

ينمو الأطفال ب�رشعة متفاوتة حيث اأن كل طفل فريد يف �رشعة تطوره ومنو مهاراته وكفايته، قد يبدي . 3
بع�س الأطفال تاأخًرا اأو �شعوبة يف الو�شول اإىل نتاج معني مما يتطلب تعديل وتكييف التوقعات لتنا�شب 

طفاًل معيًنا اأو تعديل يف طبيعة اخلربات حتى يتمكن الأطفال من حتقيق النتاجات اخلا�شة بنجاح.
يتفاوت الأطفال يف م�شتوى املهارة اأو الكفاية التي ي�شلون اإليها يف جانب من جوانب النمو، ل . 4

يتوقع اأن يحقق الأطفال يف مرحلة معينة النتاجات اخلا�شة بنف�س الوقت اأو ي�شلون اإىل نف�س م�شتوى 
الإتقان.

اعتمد يف حتديد النتاجات التعليمية على املعرفة بنمو وتطور الأطفال بحيث تكون النتاجات من�شقة . 5
مع خ�شائ�س كل مرحلة، وهذه املعرفة يجب اأن توجه عملية تطوير وتنفيذ  اخلربات الرتبوية لكي حتقق 

اخلربات الفائدة الق�شوى لالأطفال.
يتعلم الأطفال من خالل الكت�شاف الن�شط لعنا�رش البيئة حيث تكون الأن�شطة مببادرة من الطفل واختيار من . 6

املعلمة،اإن املق�شود بهذا املبداأ هو حتقيق التوازن عند اإعداد الأن�شطة بني مبادرة الطفل واختيار املعلمة.
يتوقع اأن يكون هناك توا�شل بني املعلمة والأ�رشة بحيث تكون الأم على اإطالع ومعرفة مبا ت�شعى املعلمة . 7

يف احل�شانة اإىل حتقيقه من اأهداف لتعمل هي بدورها على امل�شاهمة يف حتقيق هذه الأهداف. 
ويتوقع اأن تنقل املعلمة لالأم هذه الأهداف والتوقعات بالأ�شلوب املنا�شب مل�شتوى الأم التعليمي.

تبداأ عملية التعلم عند الطفل منذ حلظة الولدة وهذا يتطلب اأن ت�شمم الأن�شطة التعليمية املنا�شبة لتطور . 8
جوانب منو الطفل بعد اأن يلتحق باحل�شانة مبا�رشة.

اأن التفاعل اليجابي بني الطفل منذ الولدة وبني الرا�شدين حوله عامل اأ�شا�شي يف م�شاعدة الطفل . 9
على حتقيق النمو املتكامل لأبعاد �شخ�شيته يف مرحلة الطفولة ب�شكل عام 

الفئات العمرية: 
 لقد مت اعتماد التق�شيم التايل للمرحلة من امليالد اإىل اأربع �شنوات 

امليالد – 6 اأ�شهر 
6 – 12 �شهر

12 – 18 �شهر
18 – 24 �شهر 
2 – 3 �شنوات 
3 – 4 �شنوات 

ولقد روعي عند تق�شيم املرحلة العمرية اإىل الفئات الواردة ذكرها ما يلي: 
اإن ال�شنوات الأربع الأوىل من عمر الطفل مرحلة منو �رشيع ومن غري املنطقي اأن نتوقع مثاًل من طفل . 1

يف عمر ال�شتة اأ�شهر اأن يقوم بنف�س اأمناط ال�شلوك التي يقوم بها الطفل يف عمر الأربعة والع�رشين �شهرًا.
روعي اأن يكون التق�شيم اإىل فئات عمرية بحيث تكون التوقعات )النتاجات( مالئمة خل�شائ�س كل فئة . 2

عمرية. 
 روعي اأن يبتعد التق�شيم عن حتديد فئات عمرية ق�شرية جدًا اأو طويلة جدا وبخا�شة خالل العام الأول 3. 

والثاين وذلك حتى يتم ر�شد اخل�شائ�س الأ�شا�شية يف كل فئة عمرية مما ي�شهل التخطيط لالأن�شطة لحقًا. 
اعتمدت الفئة العمرية من �شنتني اإىل ثالث �شنوات ومن الثالث �شنوات  اإىل الأربع �شنوات كفئة . 4

ت�شم �شنة كاملة لأن تق�شيم اأي من هاتني ال�شنتني اإىل مراحل فرعية يبدو م�شطنعًا ول يي�رش عملية التخطيط 
لأن�شطة التعلم يف هذه ال�شنوات. 

الأبعاد، املظاهر النمائية: 
مت العمل وفق الت�شنيف امل�شتخدم يف حتديد النتاجات لطفل الرو�شة وهو الت�شنيف الذي يلقى قبوًل عامًا 

وا�شتخدامًا وا�شعًا  لدى العاملني يف هذا امليدان وجاء ت�شنيف الأبعاد على النحو التايل:
النمو اجل�شمي – احلركي . 1
النمو املعريف . 2
النمو اللغوي . 3
النمو الجتماعي والنفعايل. 4

الإجراءات:   
بداأ العمل بتحديد النتاجات العامة لكل بعد من الأبعاد وذلك يف �شوء الإطالع على عدد من املراجع . 1

احلديثة يف هذا املجال واملناق�شة بني اأع�شاء الفريق 
اعتمدت النتاجات العامة بالن�شبة لبعد معني يف الفئات العمرية املتتابعة بهدف تو�شيح التطور يف . 2

النتاج العام مع التقدم عرب الفئات
جاءت النتاجات اخلا�شة على هيئة عبارات �شلوكية ويف بع�س احلالت على هيئة اأمثلة يف حالت . 3

اأخرى، مما ي�شهل تخطيط الأن�شطة لحقًا  . وقد ترثى هذه النتاجات اخلا�شة  لحقًا من خالل عملية 
تنفيذ الأن�شطة ومالحظة ما يرتتب على ذلك من نتاجات اإ�شافية عند الأطفال،

اأتت النتاجات العامة واخلا�شة لتنا�شب الأطفال يف خمتلف املناطق اجلغرافية والجتماعية ولكن من . 4
ال�رشوري اأن تعك�س الأن�شطة الالحقة خربات ماألوفة للطفل يف الثقافة املحلية فعلى �شبيل املثال عند 
احلديث عن النتاجات اخلا�شة املتعلقة بقراءة الق�شة للطفل، تت�شح العوامل الثقافية يف اختيار الق�شة 

يف حني اأن مراحل التفاعل مع الق�شة وفهمها واإعادة �رشد اأحداثها تت�شم بالعمومية لأنها تعك�س النمو 
املعريف واإن كانت عوامل البيئة وخ�شائ�س الأطفال حتفز اأو تعطل تتابع هذه اخلطوات.

تتحقق النتاجات اخلا�شة اإما نتيجة ملرور الطفل بخربة تعلم مبا�رشة �شبق اأن خطط لها، اأو نتيجة تفاعل . 5
عوامل الن�شج واخلربات املختلفة التي يتعر�س لها يف احل�شانة. 



7 6

التطور اجل�شمي - احلركي
للفئة العمرية من امليالد اإىل �شتة اأ�شهر

املنعك�شات: 
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- يظهر ا�شتجابة ج�شدية 
تلقائية انعكا�شية لاإرادية 

ملثريات حمددة 

1-1. يدير راأ�شه نحو م�شدر اللم�س بالقرب من  زوايا الفم مظهرًا  القدرة 
على امل�س )املنعك�س اجلذري ( من الولدة اإىل �شهرين تقريبًا

1-2. مي�س ما يقرتب من فمه ) منعك�س امل�س( من الولدة اإىل �شهرين 
تقريبًا

1-3. يقب�س براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه ) منعك�س القب�س ( 
من الولدة اإىل ثالثة اأ�شهر تقريبًا

1-4. يحاول رفع راأ�شه اإىل اأعلى وفتح فمه واإغالق عينيه عند ال�شغط 
على كفيه وهو م�شتلقي على ظهره )منعك�س بابكني( من الولدة اإىل 

ثالثة اأ�شهر
1-5. يجفل رافعًا ذراعيه لالأعلى وميدها حمركًا راأ�شه اإىل الوراء

)منعك�س مورو(  من الولدة اإىل الأربعة اأ�شهر تقريبًا 
1-6. تنفرج  اأ�شابع القدم  اإىل اخلارج عند مل�س باطن قدمه )منعك�س 

بابن�شكي( من الولدة اإىل اأربعة اأ�شهر تقريبًا
1-7. يرفع قدمًا بعد الأخرى يف حركة اخلطو عندما تالم�س اأحدى 

قدميه �شطح م�شتوي )منعك�س اخلطو ( من الولدة اإىل اأربعة اأ�شهر

املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من امليالد اإىل �شتة اأ�شهر

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- يتحرك ب�شكل هادف 
ومتنا�شق 

1-1. يحرك راأ�شه  بالجتاهني وهو م�شتلقي على بطنه 
1-2. يحرك ج�شمه باجتاه معاك�س حلركة راأ�شه

1-3. يرفع راأ�شه لالأعلى لفرتة ق�شرية
1-4. يرفع راأ�شه مب�شتوى اأعلى من م�شتوى ج�شمه مادًا كتفيه لالأمام
1-5.  يرفع راأ�شه و�شدره لالأعلى م�شتندًا على ذراعيه  عندما يكون 

منبطحًا على بطنه  
1-6. يرفع راأ�شه مراقبًا قدميه

1-7. يحرك ج�شمه كله عندما يكون م�شتلقيًا على ظهره
1-8. يقلب ج�شمه على ظهره عندما يكون منبطحًا على بطنه وبالعك�س 

1-9. ينقل يديه من اجلوانب لي�شعها على �شدره
1-10. يقفز قفزات �شغرية اإذا ما حمل عموديًا على �شطح ثابت

1-11.ي�رشب بقدميه ) يرف�س بقوة( حمركًا قدميه بالتبادل

التطور اجل�شمي - احلركي املهارات احلركية ال�شغرية 
للفئة العمرية من امليالد اإىل �شتة اأ�شهر

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- ي�شيطر على ع�شالته 
الدقيقة 

1-1. يراقب يديه
1-2. يحاول الو�شول اإىل الأ�شياء بيديه واأ�شابعه

1-3.يبداأ با�شتخدام قب�شته لالإم�شاك بالأ�شياء 
1-4. يلعب باأ�شابعه

1-5. ي�شع اأ�شابعه ويديه يف فمه  
1-6. ي�شع كل ما تقع عليه يديه يف فمه

1-7. يلتقط الأ�شياء بيديه
1-8. مي�شك ب)خ�شخي�شة( لفرتة ق�شرية قبل اإ�شقاطها

1-9. مي�شك بالأ�شياء بكلتا يديه   
1-10.مي�شك الأ�شياء م�شتخدمًا اإبهامه وبقية اأ�شابعه

1-11.ي�شتطيع اأن مي�شك مكعبًا بيده
1-12.يتعلم اأن يرمي ال�شيء من يده عندما يريد    

النتاجات اخلا�شة النتاجات العامة  

1-12. يتمكن من الو�شول اإىل قدمه من خالل ثني جذعه  
1-13.   يقف م�شندًا نف�شه لذراعني ممدودتني رافعًا ج�شمه عندما 

يكون منبطحًا على بطنه
1-14.  يثني مفا�شل ذراعيه ويديه

1-15.  يثني مفا�شل ذراعيه ب�شكل اأكرب من �شاقيه 
1-16.  يحرك ذراعيه بقوة ون�شاط وب�شكل هادف رافعًا ذراعيه لكي 

يحمل

2- يظهر تنا�شقًا وتوازنًا حركيًا 
2-1. يحافظ على راأ�شه ب�شكل ثابت اإىل حد ما عند رفعه لو�شع 

اجللو�س
2-2. عند بقائه جال�شًا يكون الظهر م�شتقيمًا اإل يف منطقة اأ�شفل الظهر 

2-3.  يجل�س مب�شاندة حمركًا راأ�شه من جهة لأخرى م�شتطلع ما حوله
2-4. يجل�س لوحده م�شتندًا على يده

2-5. يظهر توازنُا وحتكمًا جيدًا لراأ�شه وهو يف و�شع اجللو�س
2-6. يحافظ على و�شعية الوقوف ب�شكل ثابت عند مل�س قدميه ل�شطح 

ثابت 
2-7. يرتكز بثقله على قدميه ويثني القدمني معًا لالأعلى ولالأ�شفل اإذا 

اأنزلناه على �شطح ثابت



9 8

ال�شحة وال�شالمة العامة  
للفئة العمرية من امليالد اإىل �شتة اأ�شهر

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- يعرب عن حاجاته اجل�شمية 
بطرق تتنا�شب مع عمره   

1 -1. يبحث عن حلمة الثدي اأو زجاجة احلليب 
1-2.  ير�شع ب�شكل جيد

1-3. ينام معظم الوقت )19( �شاعة 
1-4. يبكي عندما يكون) متاأمل، مبلل، جائع، مري�س(

1-5. يت�شايق من ال�شجيج العايل 
1-6. يق�شي حاجته ب�شكل منتظم

1-7. يتقبل ال�شتحمام والروتني اليومي ب�شكل منتظم
1-8. ي�شتجيب بال�شرتخاء عند تنظيفه

1-9. يبداأ بتناول الأكل ال�شلب 
1-10.يلم�س نف�شه عندما ي�شعر بالأمل

  
اجلانب املعريف  

للفئة العمرية من امليالد اإىل �شتة اأ�شهر
يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:

النتاجات اخلا�شة النتاجات العامة  
 1- يحافظ على النتباه: ينتبه 

اإىل ما يراه وي�شمعه  
1-1. ي�شتجيب ل�شوت الت�شفيق املفاجئ 

1-2. ي�شتجيب ) يدير راأ�شه( ل�شوت رقيق قريب منه 
1-3. يدير عينيه نحو م�شدر ال�شوت 

1-4. يتابع بعينيه ج�شمًا متحرك  
1-5. يدير راأ�شه عند �شماع �شوت اأمه 

1-6. يتمكن من روؤية الوجوه على بعد 20 �شم 
1-7. يلفت انتباهه بع�س الألوان ) الأحمر والأزرق ( 

1-8. يبدي ردة فعل لختفاء وجه �شخ�س 
1-9. يبحث عن الأ�شياء املغطاة جزئيًا

1-10. ي�شغي للحديث
1-11. يف�شل اأن ينظر اإىل الوجوه الب�رشية والأ�شياء املج�شمة

1-12. يتابع الأ�شياء املتحركة ملدة ق�شرية اإذا كانت �شمن روؤيته
1-13. يظهر بع�س الهتمام بالأ�شوات ويتوقف عن م�س الر�شاعة من 

اأجل الإ�شغاء اإىل الأ�شوات
1-14. ي�شتجيب مرحًا ل�شورته باملراأة

2- يطور فهمًا اأوليًا لكيفية 
ا�شتخدام الأ�شياء من حوله: 
ي�شتك�شف الأ�شياء با�شتخدام 

جميع حوا�شه

2-1. يتفح�س الأ�شياء من حوله 
2-2. ي�شتك�شف الألعاب بالإم�شاك بها وم�شها وهزها و�رشبها بقوة

2-3. ينظر اإىل الأ�شياء وميد ج�شمه نحوها ويلم�شها

املهارات اللغوية  
للفئة العمرية من امليالد اإىل �شتة اأ�شهر

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة
1- يطور مهارة اللغة 

ال�شتقبالية : يبدي اهتمامًا 
بحديث الآخرين  

1 -1. ي�شتجيب لالأ�شوات الإن�شانية ذات الذبذبات العالية
1-2. يف�شل  ال�شتماع لالأ�شوات الإن�شانية 

1-3. يراقب وجه املتكلم
1-4. ي�شتجيب ملن يتكلم معه مديرًا راأ�شه ومبت�شمًا 

1-5. ينظر حوله باحثًا عن م�شدر ال�شوت
1-6. يتوقف عن الأنني عندما نحادثه ب�شوت هادئ

2- يطور مهارة اللغة 
التعبريية: ي�شتخدم تعبريات 

الوجه واأو�شاع اجل�شم واحلركة 
واأنواع من البكاء اأو التلفظ 

لغايات التوا�شل

2-1. يعرب عن نف�شه من خالل ال�رشاخ وتعبريات الوجه 
2-2. يبداأ باإ�شدار اأ�شوات  غري مفهومة

2 -3. ي�شحك 
2-4. يبت�شم وي�شدر �شوت ) هديل ( لكي يبداأ ويحافظ على ا�شتمرارية 

التوا�شل مع مقدمة الرعاية 
2-5. يكرر الأ�شوات التي ي�شدرها 

2-6. يغري من  طبقة �شوته وم�شتواه 
2-7. يبداأ بتقليد الأ�شوات 

 مالحظة: يعرب عن النتاج العام الرابع وال�شاد�س من خالل اأمناط �شلوكية ل تدل مبا�رشة على �شلوك التجميع 
واللعب التخيلي  

النتاجات اخلا�شة النتاجات العامة  
 3- يبدي فهمًا اأوليًا للعالقة 
بني ال�شبب والنتيجة: ي�شتك�شف 

الأ�شياء ويالحظ كيف تعمل

3-1. يدرك اأن هز اأو �رشب الألعاب ي�شدر اأ�شوات
3-2. يبدي �شعادة عند روؤيته لزجاجة احلليب

3-3. يكرر ال�شلوكيات املمتعة مثل هز اخل�شخي�شة

4-يبدي فهمًا اأوليًا نحو 
جتميع الأ�شياء: ي�شتك�شف الأ�شياء 

م�شتخدمًا جميع حوا�شه

4-1. ي�شل لالأ�شياء با�شتخدام اليد بكاملها 
4-2. يلم�س الأ�شياء القريبة منه ) عقد الأم اأثناء حملها له، ...(

4-3. يتتبع ج�شم متحرك �شعودًا ونزوًل اأو من جانب اإىل اآخر يدور 
اأمامه 

5- يطور ا�شرتاتيجيات حل 
امل�شكلة: يبدي وعيًا بوجود 

م�شكلة

5-1. يت�شايق من ال�شجيج العايل
5-2. يبكي عندما يبلل نف�شه

5-3. يركل الغطاء بقدمه اإذا علقت به 

6- ينغم�س يف اللعب 
الإيهامي: مراقبة �شلوك 

الآخرين

6-1. يراقب وجه الأم اأثناء حديثها معه 
6-2. يتتبع الأم اأو مقدمة الرعاية اأثناء مرورها باملكان 

6-3. يحدق بالأطفال الآخرين الذين يلعبون بالقرب منه
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النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة
2-8. يناغي ب�شكل تلقائي اأو ا�شتجابة حلديث الأم 

2-9. يبداأ املناغاة با�شتخدام مقطع واحد وباأ�شوات �شبيهة باأ�شوات 
اأحرف العلة  

2-10. يتمكن من اإ�شدار معظم اأ�شوات اأحرف العلة وعدد من اأ�شوات 
الأحرف  ال�شاكنة / ال�شحيحة  

2-11. ينوع يف الأ�شوات للتعبري عن فرحه اأو ا�شتيائه 
3- امل�شاركة يف احلوار : 
اإ�شدار الأ�شوات ا�شتجابة 

لتفاعل يبداأه الكبار

3-1. يناغي عندما يتكلم معه �شخ�س
3-2. يناغي ويبت�شم لطفل اآخر 

3-3. ي�شحك عندما تتوقف فجاأة عن الكالم اأثناء حديثك معه 
3-4. يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف اأن يحمل  

املهارات الجتماعية – النفعالية  
للفئة العمرية من امليالد اإىل �شتة اأ�شهر

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة
1- يبدي ثقة مبقدمة 

الرعاية ويندمج يف عالقات 
اجتماعية:مييز وي�شعى نحو 

التفاعل مع البالغني املاألوفني 
بالن�شبة له 

1-1. ينظر الطفل اإىل الأفراد الذين يبادرونه احلديث اأو اللعب معه 
1-2. مييز الأم وبع�س اأفراد العائلة 

1-3. يبحث عن الكبار من حوله وكاأنه يناديهم للعب معه من خالل 
البكاء اأو املناغاة اأو البت�شام 

1-4. مييز �شوت الأم اأو الأب 
1-5. مييز بني ال�شوت الغا�شب وال�شوت الهادئ 

1-6. ي�شعر بالراحة لروؤية وجوه النا�س 
1-7. ي�شتخدم التوا�شل الب�رشي لكي يبداأ التفاعل وي�شتمر فيه اأو يوقفه 

1-8. يثبت عينيه على مقدمة الرعاية عند اإر�شاعه 
1-9. يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه مقدمة الرعاية 

1-10. يتقبل الروتني اليومي ويرتاح له ) ال�شتحمام (
1-11. ي�شتدير نحو �شوت املتكلم 

1-12. ي�شتجيب بارتياح عند حمله  
1-13. ي�شارك بن�شاط يف التفاعل مع الآخرين من حوله ) اإ�شدار 

اأ�شوات ا�شتجابة لكالم الرا�شدين، وتعبريات وجه متنوعة(
1-14. يحاول اأن يجذب انتباه مقدمة الرعاية باإ�شدار  جمموعة من 

الأ�شوات والقيام بعدد من احلركات 

النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة
2- ينظم �شلوكه : يبداأ يف 
تطوير اأمناطه اخلا�شة بالن�شبة 

للنوم والأكل واحلاجات 
الأ�شا�شية الأخرى مب�شاعدة 

الكبار 

2-1. يعر�س �شلوك عدم الرتياح يف) وقت حمدد( ليعرب ملقدمة 
الرعاية عن اأن وقت تقدمي وجبة الطعام ) احلليب ( قد حان 

2-2. ي�شعر بالرتياح عندما يجل�س يف ح�شن مقدمة الرعاية وهو ي�شعر 
باحلاجة اإىل النوم وما يلبث اأن ينام 

2-3. يعرب عن �شيقه عندما يكون بحاجة اإىل تغيري حفا�شته
3-يظهر تعاطفًا نحو الآخرين: 

ي�شتجيب لتعبري الآخرين عن 
م�شاعرهم

3-1.  يبت�شم كا�شتجابة لبت�شامة الآخرين 
3-2.  يبكي عندما ي�شمع اأ�شوات بكاء الأطفال الآخرين 

3-3. يهداأ عندما ي�شعر اأن مقدمة الرعاية تنظر اإليه باهتمام وحب 

4-يطور حتكمًا يف م�شاعره 
اخلا�شة : يعرب عن م�شاعر 

وحاجات متنوعة با�شتخدام 
تعبريات الوجه وحركة اجل�شم 

واإ�شدار الأ�شوات

4-1. يتوا�شل من خالل: البكاء، اإ�شدار الأ�شوات، تعبريات الوجه، 
الإمياءات، البت�شامة

4-2. ي�شتخدم اأ�شكال خمتلفة من البكاء ليعرب عن حاجاته املختلفة 
4-3. يعرب عن �شعادته من خالل حتريك اليدين اأو الرجلني

4-4. يهداأ يف املواقف التالية: امل�س ، احلمل ، الر�شاعة ، �شماع 
ال�شوت. 

4-5. يغ�شب للتعبري عن حاجاته اأو للح�شول على امل�شاعدة 
4-6. يبكي  عندما يكون جائعًا وي�شحك اأو يكاغي عندما يكون را�شيًا

4-7. يعرب عن �رشوره )ي�شحك عندما يدغدغ(

5-تطور �شلوك اللعب : 
يراقب وي�شتجيب لالأطفال 

الآخرين.

5-1. يدير راأ�شه نحو الطفل الأكرب الذي يغني 
5-2. يحرك �شاقيه اأثناء مراقبة الأطفال 

5-3. يدير نف�شه اإىل اأحد اجلوانب لكي ينظر اإىل طفل اآخر ينام  قربه 

6- يتعلم كيف ي�شبح ع�شوًا 
يف جماعة : يظهر املتعة 

لتواجده مع الآخرين  

6-1. يعرب عن �شعادته لوجود طفل قريب منه 
6-2. يبت�شم ويناغي عندما يكون �شمن جمموعة 

6-3. ينظر حوله عندما يحمل ويبت�شم لالأ�شخا�س املاألوفني ) اأطفال 
وكبار ( 

 مالحظه : تعترب معظم النتاجات اخلا�شة الواردة يف بعد النمو الجتماعي والنفعايل يف  املراحل املبكرة 
نتاجات منائيه ناجتة عن عوامل الن�شج واخلربة وتوفري البيئة املادية والنف�شية املالئمة .  
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الفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اإثني ع�رش �شهرًا

التطور اجل�شمي - احلركي - املهارات احلركية الكبرية  
للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- يتحرك ب�شكل هادف 
ومتنا�شق 

1-1. يحرك ذراعيه بن�شاط ور�شاقة ب�شكل موجه
1-2. يتمكن من رفع قدميه باجتاه فمه وا�شعًا اإحدى القدمني يف فمه 

ومن ثم قدميه معًا
1-3. يقلب على بطنه عندما يكون منبطحًا على ظهره وبالعك�س 

ب�شهولة 

2- يظهر توازنًا وتنا�شقًا حركيًا
2-1. يظهر حتكمًا يف  رفع راأ�شه و�شدره

2-2. ي�شند نف�شه على اأيدي ممتدة وكفوف مفتوحة 
2-3. يحمي نف�شه بذراعيه اإذا وقع اإىل الأمام اأو اإىل اجلنب 

2-4. يتمكن من اجللو�س على الأر�س بدون اإ�شناد 
2-5. يجل�س متوازنًا ويلعب بالأ�شياء دون اأن يقع

2-6. يتمكن من النحناء دون اأن يفقد توازنه 
2-7. يدير ج�شمه ناظرًا باأكرث من اجتاه اأثناء التقاطه ل�شيء من الأر�س

2-8. يتمكن من الزحف على بطنه 
2-9. يتمكن من اجللو�س على ركبتيه باإ�شناد ب�شيط لظهره 

2-10. يطور مهارة يف الزحف ) باأكرث من طريقة (
2-11. يتمكن من القفز قفزات �شغرية وهو يف و�شع عامودي على 

�شطح ثابت مب�شاعدة ) الكراجة( 
2-12. يحافظ على قدميه بو�شعية الوقوف وب�شكل ثابت 

2-13. يتمكن من الوقوف اإذا ما مت اإ�شناده 
2-14. يقف م�شتندًا اإىل الأ�شياء لثواين معدودة

2-15. ي�شتطيع اأن يجر ردفيه اأو رجليه ومي�شي م�شية الدب ب�شكل 
مت�شارع 

التطور اجل�شمي - احلركي - املهارات احلركية ال�شغرية  
للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- يظهر  تطورًا متزيدًا يف 
ال�شيطرة على ع�شالته الدقيقة   

1-1. يتحكم بالإم�شاك بالأ�شياء م�شتخدمًا الإبهام يف مقابل الأ�شابع 
) م�شكة الكما�شة ( 

1-2. مي�شك �شيئًا بكل يد 
1-3. يطرق على ) الطاولة (  مبا يحمل بيده

1-4. مي�شك الأ�شياء م�شتخدمًا ثالثة اأ�شابع

النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة
1-5. يكرر ا�شتعمال يديه واأ�شابعه ويحرك اخل�شخي�شة  با�شتمرار  

1-6. يلتقط  الأ�شياء ال�شغرية م�شتخدمًا الإبهام وال�شبابة
1-7. يلتقط الأ�شياء ويجذبها نحوه

1-8. ي�شري باإ�شبــع واحــــد نحو ما يريد
1-9. ي�شفق مقلدًا بكلتا يديه  

1-10. يرمي بالألعاب ب�شكل متعمد
1-11. يحاول اأن يتحكم بامللعقة و ياأكل بيديه

1-12. يحاول اأن يرفع امللعقة اإىل فمه لإطعام نف�شه 
1-13. ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع اإن �شقطت من يده

1-14. ينزع حذاءه 

التطور اجل�شمي - احلركي - ال�شحة وال�شالمة العامة  
للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- يطور �شلوكيات تكيفيه 
�شحية   

1-1. ي�شع يديه حول الزجاجة والكاأ�س عندما ي�رشب
1-2. ي�شتطيع م�شك قطعة �شغرية من الطعام واأكلها )خبز(

1-3. ي�رشب ب�شكل جيد من الكاأ�س مع قليل من امل�شاعدة
1-4. مي�شك امللعقة كمحاولة لالأكل

1-5. يحمي نف�شه من الوقوع 
1-6. يتناول طعام العائلة العتيادي

اجلانب املعريف  
للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- يحافظ على النتباه: 
يكمل ن�شاط معني عندما 

يتفاعل معه الكبار

1-1. ياأخذ مكعبات من الأم وي�شعها يف �شندوق
1-2. يقلب �شفحات كتاب ويتفح�س ال�شور عندما يقراأ له

1-3. يدير راأ�شه باجتاه املنادي اأو املتحدث 
2- يطور فهمًا لكيفية 

ا�شتخدام الأ�شياء من حوله: 
يتعلم كيف تعمل الأ�شياء من 
خالل م�شكها ومالحظة كيف 

ي�شتخدمها الآخرون

2-1. ي�شغط على لعبة بهدف اإ�شدار اأ�شوات 
2-2. مي�شك بكاأ�س فارغة ويقربها من فمه مقلدًا طريقة ال�رشب 

2-3. يحرك وعاء لإفراغ حمتوياته
2-4. يتفح�س اأجزاء الأ�شياء

2-5. يحب اأن ينظر اإىل �شور يف كتاب ما
3- يبدي فهمًا اأوليًا للعالقة 
بني ال�شبب والنتيجة: يكت�شف 
اأن تكرار الأفعال يوؤدي اىل 

نف�س النتائج

3-1. يربط بني تدفق احلليب  ورفع زجاجة احلليب
3-2. يربط بني ال�رشب على الطاولة بامللعقة واإ�شدار ال�شوت 
3-3. يربط بني )رمي الألعاب من ال�رشير واحل�شول على انتباه 

الآخرين( 
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النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة
4-  يبدي فهما اأوليا نحو 

جتميع الأ�شياء: يالحظ خ�شائ�س 
معينة لالأ�شياء

4-1. يتح�ش�س/يفرك باأ�شابعه و�شادة خمملية ناعمة
4-2. ي�شتخدم تعبريات الوجه للتعبري عن رف�شه لطعام معني  

4-3. يحاول ويحب تلم�س الطعام بيديه  

5- يطور ا�شرتاتيجيات حل 
امل�شكلة: يقلد طرق الآخرين 
يف حل امل�شكالت مبا�رشة 

بعد روؤيته لهم

5-1. يحمل املنديل ويفرك به اأنفه بعد اأن يراك تنظف اأنفك
5-2. يزيل املعيقات من اأمامه )مثل اأيدي الرا�شدين( والتي حتول بينه و 

بني الأ�شياء التي يرغب يف الو�شول اليها 

6- ينغم�س يف اللعب 
الإيهامي: يقلد اأفعال 

الآخرين

6-1. ي�شفق بيديه بعد روؤيته للكبار ي�شفقون للمو�شيقى
6-2. يحرك يديه موؤ�رشًا )باي باي(

6-3. يربت على ظهر اللعبة متامًا كما تربت اأنت على ظهره

7- يطور مهارة ال�شرتجاع 
وال�شتدعاء ملعلومات من 

الذاكرة

7-1. ي�شتجيب فورًا عند مناداته با�شمه 
7-2. ي�شتجيب لتعليمات من خطوة واحدة 

7-3. يبحث عن الأ�شياء التي تتدحرج بعيدًا عنه وتختفي
7-4. يبحث عن الأ�شياء املاألوفة و التي اختفت من اأمامه و لها مكان ثابت

7-5. يبداأ بالعثور على الأ�شياء املاألوفة وغري املرئية والتي لها مكان ثابت
7-6. يتمكن من العثور على ج�شم خمباأ حتت قطعة من الورق

 

اجلانب املعريف – اللغوي   
للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

1- يطور مهارة اللغة 
ال�شتقبالية : ي�شتجيب 

لالإ�شارات الب�شيطة وللتغري يف 
ذبذبات و�شدة ال�شوت 

1-1. يدير راأ�شه عندما ي�شمع �شوتًا ماألوفًا 
1-2. ي�شتمع  اإىل ال�شوت ال�شادر عن �شخ�س حتى لو مل يتمكن من روؤيته 

1-3. ي�شتجيب بطرق خمتلفة وفقًا لنربة �شوت املتكلم والذي ياألف الطفل 
�شوته

1-4. يفهم  معنى بع�س  الكلمات  
1-5. ي�شتجيب لطلب  واحد ) تعال لعندي( 

2- يطورمهارة اللغة التعبريية  
ي�شتخدم الإ�شارات ، املناغاة، 
وجتميع الأ�شوات للتوا�شل ، 

وتظهر الكلمة الأوىل  

2-1. يظهر تنوعًا يف املناغاة من حيث الرتفاع والذبذبة واللحن)الإيقاع(   
2-2. ي�شيف اأحرف جديدة اإىل املناغاة التي ي�شدرها 

2-3. ي�شتخدم طرق غري لفظية للتوا�شل كاأن ي�شري اإىل �شيء معني 
2-4. يبداأ يف تكوين وجتريب بع�س املقاطع 

2-5. يجمع مقطعني مت�شابهني معَاً 
2-6. يجمع مقطعني غري مت�شابهني معَاً

2-7. يقلد الأ�شوات التي ي�شمعها 
2-8. يكرر الأ�شوات التي ي�شمعها 

2-9. قد  يتمكن من لفظ الكلمة الأوىل 

النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة
3- ي�شتمتع بالكتب واأن يقراأ 

له: يظهر الأمناط ال�شلوكية  
التالية يف تعامله مع الكتاب 

3-1. ي�شع �شفحة الكتاب يف فمه عندما حتمله اأمه هو والكتاب
3-2. ياأخذ الكتاب من الأم وي�رشبه على الأر�س

3-3. يجعد  بيده �شفحات الكتاب عند القراءة له   

4- امل�شاركة يف احلوار : 
يقلد ويغري يف الأ�شوات 

والإمياءات عند تفاعله مع 
الآخرين 

4-1. يفتح عينيه وي�شحك عندما تلعب معه 
4-2. يلوح بيده مقلدًا حلركة اأمامه 

4-3. يقلد الأم اأو املربية )يقبلها بعد تقبيله مثاًل (  
4-4. يبادل ابت�شامة الكبار بابت�شامة 

4-5. يظهر تعبري عدم الرتياح للوجه الغا�شب 
4-6. يقبل ب�رشعة على ال�شخ�س الذي يظهر له الهتمام  

املهارات الجتماعية – النفعالية    
للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة
1- يبدي ثقة مبقدمة 

الرعاية ويندمج يف عالقات 
اجتماعية : ي�شعى لكي يبقى 

برفقة الكبار الذين ياألفهم 

1-1. يحب اأن يوجه النتباه اإليه وقد يبكي كي يح�شل عليه 
1-2.  يزداد  تعلقه مبقدمة الرعاية وي�شعى اإىل احل�شول على انتباهها 

امل�شتمر 
1-3.  يظهر تف�شياًل ل�شخ�س معني ولأ�شياء معينة   

1-4. يحب اأن ي�شتك�شف الأماكن اجلديدة مب�شاحبة مقدمة الرعاية  
1-5. يتجول بعيدًا عن مقدمة الرعاية �شمن م�شافة ب�شيطة ملتفتًا للخلف 

للتاأكد من تواجدها 
1-6.  يظهر الده�شة وال�شتغراب عند �شماعه  اأ�شوات جديدة 

1-7.  ي�شتمتع مبراقبة الأطفال الآخرين والتفاعل معهم
1-8.  ي�شتمتع باملو�شيقى ويقلد احلركات الإيقاعية الب�شيطة  التي يقوم بها 

الآخرون مع املو�شيقى 
1-9. يقلد حركات الكبار والأطفال الآخرين ) يقلد الت�شفيق باليدين(

1-10. يبداأ يف اإدراك ذاته من خالل تعرفه على اأجزاء اجل�شم 
1-11. ي�شتجيب عندما ينادى با�شمه   

2- ينظم الطفل �شلوكه : 
ي�شتخدم تعبريات الوجه 

والإ�شارات والأ�شوات التي 
ت�شدر عن الآخرين لتنظيم 

�شلوكه 

2-1. يراقب تعبريات وجه مقدمة الرعاية قبل اأن يقدم على �شلوك معني 
) ابت�شامة مقدمة الرعاية ت�شجعه على القيام بال�شلوك ( 

2-2. يكرر ال�شلوك اذا لقى ا�شتح�شان من مقدمة الرعاية 
2-3. يتوقف عن ال�شتمرار يف �شلوك معني اإذا لحظ عبو�س مقدمة الرعاية 

وا�شتخدامها لعبارة ) ل تفعل (
3- يظهر تعاطفًا نحو 

الآخرين: ي�شبح اأكرث وعيًا 
لطرق الآخرين يف التعبري عن 

م�شاعرهم 

3-1. ينتبه اإىل �شحك الأطفال من حوله 
3-2. يتوقف عن اللعب عندما تعب�س مقدمة الرعاية يف وجهه

3-3. يظهر �شيقًا )عدم ارتياح ( اإذا كانت مقدمة الرعاية مت�شايقة )عاب�شة( 
3-4. ينتبه اإىل تعبريات الآخرين التي تدل على عدم الرتياح   
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النتاجات اخلا�شةالنتاجات العامة

4- يظهر حتكمًا يف م�شاعره 
اخلا�شة : ي�شتخدم تعبريات 

الوجه والإ�شارات والأ�شوات 
التي ت�شدر عن الآخرين لتوجيه 

م�شاعره وانفعالته 

4-1. يظهر اخلوف من الغرباء عند اختفاء مقدمة الرعاية عن نظره )اأن 
يتخل�س تدريجيًا من اخلوف من الغرباء(

4-2. يبكي عندما ياأخذ طفل اآخر لعبته ولكن يتوقف عندما تقدم مقدمة 
الرعاية لعبه اأخرى 

4-3. يجفل اأو يخاف من �شوت مفاجئ ولكن حمله من قبل مقدمة 
الرعاية ي�شعره بالرتياح  

4-4. يبت�شم للوجوه املاألوفة ويحدق يف وجوه الغرباء 
4-5. يظهر قلق النف�شال عندما تغادر اأمه احل�شانة )يتخل�س تدريجيًا من 

قلق النف�شال(
4-6. يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه مقدمة الرعاية وحتمله 

4-7. يطور م�شاعر التعلق نحو �شخ�س اأو اأكرث 
4-8. ي�شحك عندما يتم التفاعل معه 

4-9. يعرب عن فرحه و�شعادته وحزنه ، و�شيقه ، وغ�شبه بو�شوح 
5- تطور �شلوك  اللعب : 

ي�شعى نحو طفل اآخر ويلعب 
معه لفرتة موؤقتة

5-1. يلم�س طفل اآخر يجل�س بقربه  
5-2. ي�رشخ ويحاول البتعاد عندما يزحف طفاًل اآخر باجتاهه 

5-3. يدفع الكرة باجتاه طفل اآخر 
5-4. ينظر اإىل طفل اآخر وميد يده حماوًل اإم�شاكه 

5-5. ي�شتمتع باللعب مع انعكا�س �شورته باملراآة
5-6. يحب اأن يلعب وي�شتجيب ملبادرة مقدمة الرعاية ) يعطي الألعاب 

للكبار وياأخذها ب�شكل متبادل 
5-7. ي�شتمتع باللعب بوجود اأطفال اآخرين حوله

6-  يتعلم كيف ي�شبح ع�شوًا 
يف جماعة : ي�شعر بالأمان 

عندما يكون حماطًا باأ�شخا�س 
ياألفهم

6-1. يتوجه اإىل مقدمة الرعاية عندما يتعر�س لأذى ) ي�رشب راأ�شه ب�شئ( 
6-2. يظهر الحتجاج عند مغادرة الأم ثم يعود اإىل الهدوء مب�شاعدة مقدمة 

الرعاية 
6-3. ي�شتمع كثريًا برفقه الأخوة 

6-4. يظهر �شلوكات مق�شودة لبقائه بجانب مقدمة الرعاية 
6-5. يعرب عن احلب عن طريق اللت�شاق اجل�شدي 

    مالحظة: و�شعت بع�س النتاجات اخلا�شة اإىل جانب املوؤ�رشات النمائية حيثما كان ذلك ممكنًا

ال�شهر الأول



19 18

الأ�شبوع الأول ال�شهر الأول           

املنعك�شات:
1-1. يدير راأ�شه نحو م�شدر اللم�س بالقرب من  

زوايا الفم مظهرًا القدرة على امل�س )املنعك�س 
اجلذري ( من الولدة اىل �شهرين تقريبًا

ا�شم الن�شاط :وجهي ناعم وجميل

الأدوات:
فر�شة �شغريه نظيفة اأو كر�شي خا�س بالطفل.

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الفر�شة م�شتلقيًا على ظهره 
الطفل  بالقرب من  زوايا فم  اإ�شبعها  وتبداأ بو�شع 
وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته نحو الأ�شبع حماول 
م�شه ثم ت�شع اإ�شبعها من اجلهة الأخرى للفم ومت�شح 
اخلد باأ�شبعها بهدوء لت�شعره باملحبة والطمئنان تعيد 
التمرين عدة مرات ،وميكن اأن تتحدث اإىل الطفل 
اأثناء التمرين اأو تن�شد له اأحد الأنا�شيد. وبعد النتهاء 

من التمرين ت�شع الطفل يف �رشيره.
املهارات احلركية الكبرية

1-1. يحرك راأ�شه  بالجتاهني وهو م�شتلقي على 
بطنه

ا�شم الن�شاط: من اأين ياأتي ال�شوت؟

الأدوات:
فر�شة نظيفة ومعقمة تو�شع على الأر�س.

التطبيق:
به.  اخلا�س  ال�رشير  من  بهدوء  الطفل  املربية  حتمل 
راأ�س الطفل ورقبته ويدها  ت�شع يدها الي�رشى حتت 
اليمنى حول ج�شم الطفل لتحمي راأ�شه وت�شعه بهدوء 
على الفر�شة منبطحًا على بطنه  ثم تقوم بالت�شفيق 
من جانب الطفل وتراقب  حركة راأ�س الطفل وتعيد 
من  التمرين  هذا  وتكرر  خمتلف  مكان  من  الكرة 
خم�س اإىل �شت مرات م�شتخدمة يف كل مرة م�شدر 
م�شدر  يكون  ل  اأن  مراعاة  مع  خمتلف   �شوت 
ال�شوت مزعج اأو عايل  وبعد النتهاء من التمرين 

ت�شع الطفل يف �رشيره

مهارات حركية �شغرية 
1-1. يراقب يديه 

ترتك الطفل على حريته وتالحظه وهو يراقب يديه 

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1 -1- يبحث عن حلمة الثدي اأو زجاجة احلليب 

تالحظ املربية وهو يبحث عن حلمة زجاجة احلليب

اجلانب املعريف 
1-1.  ي�شتجيب ل�شوت الت�شفيق املفاجئ 

ا�شم الن�شاط : من ي�شفق 
الأدوات:

ل�شيء
التطبيق:

تقف املربية اإىل جانب ال�رشير والطفل بداخله. 
تقوم املربية بالت�شفيق من ميني الطفل وتراقب 

الطفل اإذا حاول النظر يف اجتاه ال�شوت ثم تقوم 
بالت�شفيق من ي�شار الطفل وتراقب ثم ت�شفق من 
اخللف وتكرر هذا التمرين من خم�س اإىل �شت 

مرات م�شتخدمة يف كل مرة م�شدر �شوت خمتلف  
مع مراعاة اأن ل يكون م�شدر ال�شوت مزعج اأو 

عايل

املهارات اللغوية
1 -1. ي�شتجيب لالأ�شوات الإن�شانية ذات 

الذبذبات العالية
ا�شم الن�شاط : هيا ناأكل لنكرب ) اأغنية ( 

الأدوات:
كر�شي للمربية

التطبيق: 
تطبق املربية التمرين مثل مترين التغذية ال�شابق 

وتقوم بالغناء للطفل اأثناء الر�شاعة وتقول
) �رشبيني يا ماما �رشبيني احلليب ، بكرة ب�س اأكرب 
ب�شري �شاطر كثري و بيطلعوا اأ�شناين وباأكل كل �شيء

 �رشبيني يا ماما �رشبيني احلليب(
تغني املربية الأغنية اأكرث من مرة

وبعد النتهاء من اإر�شاعه ت�شع الب�شكري على كتفها 
وحتمل الطفل ب�شكل عامودي ويكون وجه الطفل 

مواجه لكتف املربية وتبداأ بالطبطبة بهدوء على ظهر 
الطفل حتى يتد�شى واأحيانًا يخرج بع�س احلليب 

الزائد فتم�شح فم الطفل بالب�شكري املعقم.
وبعد النتهاء من الر�شاعة اإما اأن ت�شع الطفل يف 
الكر�شي لتقوم بعمل ن�شاط اآخر اأو ت�شعه يف �رشيره 

لينام اإذا كان ي�شعر بالنعا�س.
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املهارات الجتماعية – النفعالية
1-1.ينظر الطفل اإىل الأفراد الذين يبادرونه 

احلديث اأو اللعب معه 
ا�شم الن�شاط:  لقد اأ�رشقت ال�شم�س

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شتقبل املربية الأطفال يف ال�شباح وهي تقول 

اأهاًل اأهاًل يا حبيبي �شباح خري اأهاًل و�شهاًل ثم تاأخذ 
الطفل من والدته اأو والده وتقول حمدثة الطفل   

وهي مبت�شمة: �شباح اخلري يا حبيبي  ؟ كيف اأنت 
اليوم تراقب املربية  نظر الطفل اإليها اأثناء احلوار 

املهارات الجتماعية – النفعالية
1-1. ينظر الطفل اإىل الأفراد الذين يبادرونه 

احلديث اأو اللعب معه 

ا�شم الن�شاط: العب معي 
الأدوات:

كر�شي الطعام ،األعاب مف�شلة لدى الطفل.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا 
ومت�شك لعبة الطفل وهي جال�شة اأمامه ثم متد 
يدها للطفل مم�شكة باللعبة وتبداأ باللعب معه 

تراقب املربية  نظر الطفل اإليها اأثناء اللعب 
 توجيه:

ميكن تطبيق هذه اللعبة كل مرة بلعبة خمتلفة حتى 
يبقى الطفل مهتم.
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الأ�شبوع الثاين  ال�شهر  الأول           

املنعك�شات: 
1-2. مي�س ما يقرتب من فمه ) منعك�س امل�س( 

من الولدة اإىل �شهرين تقريبًا
اإ�شم الن�شاط:بفمي اأكت�شف 

الأدوات:
كر�شي خا�س باملربية، زجاجة احلليب

التطبيق:
حت�رش املربية  الطفل من �رشيره اخلا�س به وحتمله 

بهدوء ثم جتل�س على الكر�شي وا�شعة يدها 
الي�رشى حتت راأ�س ورقبة الطفل لتحميها ويكون 
ج�شمه على ح�شنها ومت�شك القنينة بيدها اليمنى 
ويكون راأ�شه اأعلى من ج�شمه ومت�شك الزجاجة  
بيدها  وت�شعها بالقرب من  فمه  وتالحظ قدرته 

على م�س ما يقرتب من فمه وتقوم مبراقبة 
حتركاته والتفاتاته نحو  الر�شاعة  و يجب اأن 

تتحدث اإىل الطفل اإثناء التمرين اأو تن�شد له اأحد 
الأنا�شيد. وبعد النتهاء من التمرين ت�شع الطفل يف 

�رشيره مرة اأخرى.

اجلانب املعريف 
1-2. ي�شتجيب)يدير راأ�شه( ل�شوت رقيق قريب منه

اإ�شم الن�شاط:ماذا ا�شمع؟ 
الأدوات: 

لعبة على �شكل قطة ت�شدر �شوت، كر�شي الطفل.
التطبيق:

جتل�س املربية اأمام الطفل وتريه اللعبة وتقول ))هذه 
قطة، قطة(( و ت�شمعه �شوتها.

ثم متد يدها اإىل جهة اليمني من راأ�س الطفل وت�شدر 
ماذا  القطة؟  ))اأين   : وتقول  اللعبة  من  ال�شوت 
نحو  راأ�شه  الطفل  يلف  اأن  اإىل  تنتظر  و  ت�شمع(( 

ال�شوت. 
ثم ت�شع القطة اإىل جهة الي�شار وتكرر اخلطوة ال�شابقة. 

ثم مت�شكها اإىل اأعلى وتكرر اخلطوات ال�شابقة.
م�شتمع  الطفل  طاملا  اخلطوات  هذه  املربية  تكرر 
و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 

نغري التمرين.

اجلانب اللغوي 
1-2. يف�شل  ال�شتماع لالأ�شوات الإن�شانية 

تالحظ املربية اأن الطفل يف�شل  ال�شتماع لالأ�شوات 
الن�شانية

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-2. مييز الأم وبع�س اأفراد العائلة  

اإ�شم الن�شاط:مرحبَا ملاما 
الدوات: 

 ل�شيء
التطبيق:

ت�شتقبل املربية الوالدين الذين جاءا ل�شطحاب 
الطفل اإىل البيت  وهي تقول اأهال اأهال يا ماما  
تتوجه بالقول اإىل الطفل قائلة اأنظر من اأتى اإنها 

ماما، اإنه بابا تراقب املربية كيف ميز  الطفل اأمه اأو 
اأبوه 

املهارات احلركية الكبرية
 1-2. يحرك ج�شمه باجتاه معاك�س حلركة راأ�شه
 تالحظ املربية الطفل يحرك راأ�شه باجتاه معاك�س 

للج�شد. يف مواقف متعددة

مهارات حركية �شغرية 
1-1. يراقب يديه

ترتك الطفل على حريته وتالحظه وهو يراقب يديه

ال�شحة وال�شالمة العامة
 1 -1. يبحث عن حلمة الثدي اأو زجاجة احلليب
تالحظ املربية وهم يبحث عن حلمة زجاجة احلليب
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املنعك�شات:  
1-3. يقب�س براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه 

) منعك�س القب�س ( من الولدة اإىل ثالثة اأ�شهر 
تقريبًا 

ا�شم الن�شاط: هيا بنا نلعب
الأدوات: 

هذا الن�شاط اإما يكون يف ال�رشير اأو على فر�شة 
تو�شع على الأر�س حتى ل يقع الطفل

التطبيق:
اإذا  و  ال�رشير  نبقيه يف  ال�رشير  الطفل يف  كان  اإذا 
بحمل  املربية  تقوم  الفر�شة  على  ن�شعه  اأن  اأردنا 
الراأ�س  حتت  الي�رشى  يدها  وا�شعة  بهدوء  الطفل 
بهدوء  وت�شعه  اجل�شم  حول  اليمنى  ويدها  والرقبة 
بو�شع  تبداأ  ثم  ظهره  على  م�شتلقيًا  الفر�شة  على 
بهز  وتقوم  الطفل  ليقب�س عليها  كفه  اأ�شابعها يف 

يدها  ببْطء وهي  يف كف الطفل  
املربية  تتحدث  الفر�شة  اإىل  ونقله  اأثناء هذه حمله 

اإىل الطفل وت�رشح له ماذا تفعل وتراقب حركاته

مهارات حركية كبرية 
1-3. يرفع راأ�شه لالأعلى لفرتة ق�شرية

ا�شم الن�شاط : ارفع را�شك 
الأدوات:

 فر�شة نظيفة ومعقمة، لعبة �شغريه نظيفة ومعقمه.
التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء من �رشيره وت�شعه على 
الأر�س م�شتلقيًا على بطنه ثم ت�شع اللعبة يف مكان 

اأمام الطفل. �شيحاول الطفل رفع راأ�شه وتقوم 
املربية مبراقبة الطفل وهو يرفع راأ�شه لالأعلى لفرتة 

ق�شرية. 

الأ�شبوع الثالث   ال�شهر  الأول            

مهارات حركية �شغرية 
1-2. يحاول الو�شول اإىل الأ�شياء بيديه 

واأ�شابعه 
ا�شم الن�شاط: مد يدك

الأدوات:
فر�شة نظيفة ومعقمة، لعبة �شغريه نظيفة ومعقمة.

التطبيق: 
وت�شعه على  �رشيره  من  بهدوء  الطفل  املربية  حتمل 
الأر�س م�شتلقيًا على بطنه ثم ت�شع اللعبة يف مكان 
يديه  ومد  راأ�شه  رفع  الطفل  �شيحاول  الطفل.  اأمام 
الطفل وهو  املربية مبراقبة  اللعبة وتقوم  اإىل  لي�شل 
ت�شجيع  املربية  على  ويجب  بها  الإم�شاك  يحاول 
خذ  يال  ايدك  مد  حبيبي  يا  يال  له  وتقول  الطفل 
املربية  تعيد  التمرين  الطفل من  انتهاء  اللعبة، وبعد 

الطفل اإىل ال�رشير مره اأخرى. 
توجيه:

ال�شحة وال�شالمة العامة ي�شتمر هذا التمرين من خم�س اإىل ع�رش دقائق.
1-2. ير�شع ب�شكل جيد

ا�شم الن�شاط:هيا ناأكل لنكرب
الأدوات:

قنينة احلليب، اأغاين لالأطفال، كر�شي خا�س 
باملربية، ب�شكري نظيف ومعقم خا�س بالطفل.

التطبيق:
حت�رش القنينة للطفل وتكون درجة حرارة املاء منا�شبة 
حتمل املربية الطفل بهدوء ثم جتل�س على الكر�شي 

وا�شعة يدها الي�رشى حتت راأ�س ورقبة الطفل 
لتحميها ويكون ج�شمه على ح�شنها ومت�شك القنينة 

بيدها اليمنى حتى ت�شتطيع اأن تر�شعه ب�شكل �شليم 
ويكون راأ�شه اأعلى من ج�شمه.

بعد النتهاء من اإر�شاعه ت�شع الب�شكري على كتفها 
وحتمل الطفل ب�شكل عامودي ويكون وجه الطفل 

مواجه لكتف املربية وتبداأ بالطبطبة بهدوء على ظهر 
الطفل حتى يتد�شى واأحيانَاً يخرج بع�س احلليب 

الزائد فتم�شح فم الطفل بالب�شكري املعقم.
تالحظ املربية كمية احلليب التي ير�شعها الطفل
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 اجلانب املعريف 
1-3. يدير عينيه نحو م�شدر ال�شوت 

ا�شم الن�شاط: اأين طارت لعبتي 
الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة، لعبة �شغرية مثل ع�شفور اأو 
�شمكة ت�شدر �شوت 

التطبيق:
نحمل الطفل بهدوء ون�شعه على الفر�شة م�شتلقيًا 

على ظهره ثم نقوم بحمل اللعبة وحتريكها لت�شدر 
�شوتًا واأثناء التمرين نتحدث مع الطفل ونقول له 
اأين اللعبة هيها طارت طارت وين راحت ونردد 
هذا الكالم حتى ننتهي من التمرين تالحظ املربية  

كيف يدير الطفل عينيه نحو م�شدر ال�شوت 

اجلانب اللغوي 
1-3. يراقب وجه املتكلم

ا�شم الن�شاط: هيا نغني معَاً 
الأدوات:

ل�شيء  
التطبيق:

هذا التمرين والطفل يف ال�رشير، تقف املربية اإىل 
جانب ال�رشير وتبداأ بالغناء للطفل وتقول هيك 

بطريوا الع�شافري وتقوم بتحريك الكفني ب�شكل دائري 
ثم هيك ت�شبح الأ�شماك وتقوم بتحريك الكفني 
ب�شكل اأفقي ميني وي�شار ثم تقول هيك بناموا 

الأطفال وتقوم بو�شع الكفني بجانب اخلد ثم تعيد 
الأغنية مرة ثانية ولكن يجب اأن جتلب انتباه الطفل 

اإليها وهي تغني

املهارات الجتماعية – النفعالية  
1-3. يبحث عن الكبار من حوله وكاأنه يناديهم 

للعب معه من خالل البكاء اأو املناغاة اأو 
البت�شام  

ا�شم الن�شاط: كبار من حويل 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق: 

حتمل املربية الطفل وتعطيه الفر�شة ملراقبة اأطفال 
اآخرين اأكرب �شنًا يلعبون معًا وتكرر ذلك بني احلني 

والأخر فياألف الطفل بع�س الوجوه ويبحث عنها

الأ�شبوع الرابع   ال�شهر  الأول           

املنعك�شات:  
1-4. يحاول رفع راأ�شه اإىل اأعلى وفتح فمه 

واإغالق عينيه عند ال�شغط على كفيه وهو م�شتلقي 
على ظهره )منعك�س بابكني( من الولدة اإىل ثالثة 

اأ�شهر 
ا�شم الن�شاط: الريا�شة ال�شباحية

الأدوات: 
فر�شة نظيفة ومعقمة تو�شع على الأر�س

التطبيق:
نحمل الطفل بهدوء ون�شعه على الفر�شة م�شتلقيَاً 

على ظهره وتقوم ببع�س التمارين الريا�شية للطفل 
مت�شك اليدان وت�شغط برفق على كّفيه بهدوء 

وحذر  وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته  ومالحظة 
حماولة  الطفل  لرفع راأ�شه اإىل اأعلى وفتح فمه 

واإغالق عينيه عند ال�شغط على كفيه وهو م�شتلقي 
على ظهره اأثناء التمرين نغني للطفل ونقول هيا 

نلعب هيا نلعب يا حبيبي هيا نلعب ونغني له بع�س 
الأنا�شيد.

مهارات حركية كبرية 
 1-4. يرفع راأ�شه مب�شتوى اأعلى من م�شتوى 

ج�شمه مادًا كتفيه لالأمام 
ا�شم الن�شاط: اأرفع كتفي

الأدوات:
فر�شة اأر�شية
التطبيق: 

ن�شع الفر�شة مبكان هادئ و اأمن
ن�شع الطفل على الفر�شة على بطنه

تتمدد املربية مقابله وحتدثه وتقول: “ هل ترى 
كيف ارفع كتفي”، وترفع كتفيها و متد ذراعيها.

ثم تنزل ذراعيها و ترفعهما مرة اأخرى
توجيه: 

حتفز املربية الطفل على رفع كتفيه و ت�شجعه باحلركة 
والكالم
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مهارات حركية �شغرية 
1-2.يحاول الو�شول اإىل الأ�شياء بيديه 

واأ�شابعه 
ا�شم الن�شاط: مد يدك

الأدوات:
فر�شة نظيفة ومعقمة، لعبة �شغريه نظيفة ومعقمة.

التطبيق: 
حتمل املربية الطفل بهدوء من �رشيره وت�شعه 

على الأر�س م�شتلقيًا على بطنه ثم ت�شع اللعبة 
يف مكان اأمام الطفل. �شيحاول الطفل رفع 

راأ�شه ومد يديه لي�شل اإىل اللعبة وتقوم املربية 
مبراقبة الطفل وهو يحاول الإم�شاك بها ويجب 

على املربية ت�شجيع الطفل وتقول له يال يا 
حبيبي مد اأيدك يال خذ اللعبة، وبعد انتهاء 

الطفل من التمرين تعيد املربية الطفل اإىل ال�رشير 
مرة اأخرى. 

توجيه:
ي�شتمر هذا التمرين من خم�س اإىل ع�رش دقائق.

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-2. ير�شع ب�شكل جيد

ا�شم الن�شاط: هيا ناأكل لنكرب
الأدوات:

قنينة احلليب،اأغاين لالأطفال، كر�شي خا�س 
باملربية، ب�شكري نظيف ومعقم خا�س بالطفل.

التطبيق:
حت�رش القنينة للطفل تكون درجة حرارة املاء 
منا�شبة حتمل املربية الطفل بهدوء ثم جتل�س 

على الكر�شي وا�شعة يدها الي�رشى حتت راأ�س 
ورقبة الطفل لتحميها ويكون ج�شمه على 
ح�شنها ومت�شك القنينة بيدها اليمنى حتى 

ت�شتطيع اأن تر�شعه ب�شكل �شليم ويكون راأ�شه 
اأعلى من ج�شمه.

وبعد النتهاء من اإر�شاعه ت�شع الب�شكري على 
كتفها وحتمل الطفل ب�شكل عامودي ويكون 

وجه الطفل مواجه لكتف املربية وتبداأ بالطبطبة 
بهدوء على ظهر الطفل حتى يتد�شى واأحيانًا 
يخرج بع�س احلليب الزائد فتم�شح فم الطفل 

بالب�شكري املعقم.
تالحظ املربية كمية احلليب التي ير�شعها الطفل 
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اجلانب املعريف 
1-4. يتابع بعينية ج�شمًا متحرك

ا�شم الن�شاط:اأنظر  للعبتي
الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة ، لعبة �شغرية مثل ع�شفور اأو 
�شمكة ت�شدر �شوت 

التطبيق:
نحمل الطفل بهدوء ون�شعه على الفر�شة م�شتلقيًا 

على ظهره ثم نقوم بحمل اللعبة اأمام اأعني الطفل 
وعندما يثبت النظر عليها نقوم بتحريك اللعبة 

اإىل جهة اليمني بهدوء ثم نبداأ بتحريك اللعبة اإىل 
الي�شار مع املحافظة على ثبات النظر واأثناء التمرين 

نتحدث مع الطفل ونقول له اأين اللعبة هيها 
طارت طارت وين راحت ونردد هذا الكالم حتى 

ننتهي من التمرين، ثم ن�شع الطفل يف �رشيره.

اجلانب اللغوي 
1-4. ي�شتجيب ملن يتكلم معه مديرًا راأ�شه ومبت�شمًا 

تالحظ املربية اأن الطفل ي�شتجيب ملن يتكلم معه 
مديرًا راأ�شه ومبت�شمًا

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-4. مييز �شوت الأم اأو الأب  

ا�شم الن�شاط: �شوت املاما 
الأدوات:

 ل�شيء
التطبيق:

ت�شتقبل املربية الأطفال يف ال�شباح وهي تقول 
اأهاًل اأهاًل يا حبيبي �شباح خري اأهاًل و�شهاًل ثم تاأخذ 
الطفل من والدته اأو والده وت�شعه بهدوء يف �رشيره 
اأو الكر�شي اخلا�س وهي تقول �شباح اخلري يا حبيبي 
تطلب من الأم اأو الأب  اأن يتحدثا  مع الطفل قبل 

اأن يراهما وهما قادمان  للغرفة وتالحظ كيف ميز 
�شوت )الأم اأو الأب (.



ال�شهر الثاينال�شهر الأول
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منعك�شات
1-5. يجفل رافعًا ذراعيه لالأعلى وميدها حمركًا 

راأ�شه اإىل الوراء )منعك�س مورو( من الولدة اإىل 
الأربعة اأ�شهر تقريبًا  

 ا�شم الن�شاط: ماذا تفعل؟ 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

 يف اأثناء الفح�س الدوري للطفل ت�شاعد املربية 
الطبيب  يف و�شع الطفل يف ال�رشير  وتقوم مبراقبة 

حتركاته والتفاتاته  اأثناء فح�س الطبيب له  عند 
�شماعه ل�شوت  عاليًا  من اخللف وتراقب وتالحظ 
الطفل وهو  يجفل رافعًا ذراعيه لالأعلى وميدها 

حمركًا راأ�شه اإىل الوراء

مهارات حركية كبرية 
1-5. يرفع راأ�شه و�شدره لالأعلى م�شتندًا على 

ذراعيه  عندما يكون منبطحًا على بطنه   
ا�شم الن�شاط: اأرفع را�شي 

الأدوات:
فر�شة اأر�شية ملونة باألوان لطيفة.

التطبيق:
ت�شع املربية الفر�شة على الأر�س يف مكان منا�شب 

واآمن و ت�شع الطفل على بطنه على الفر�شة. 
ت�شتلقي املربية اأمام الطفل مقابل وجهه وتتحدث 
معه وتالحظ املربية مدى متكن الطفل من رفع راأ�شه 
و�شدره لالأعلى م�شتندًا على ذراعيه  عندما يكون 

منبطحًا على بطنه  . 
توجيه:

يجب اأن تتاأكد املربية دائمًا من اأن الفر�شة نظيفة ل 
حتتوي على اأج�شام خ�شنة مثل اخلرز و غريه.

الأ�شبوع الأول  ال�شهر الثاين            

مهارات حركية �شغرية 
1-3. يبداأ با�شتخدام قب�شته لالإم�شاك بالأ�شياء  

ا�شم الن�شاط: األعابي املعلقة 
الأدوات:

األعاب ملونة معلقة )مثلث، دائرة، مربع(.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة الأر�شية 
وتثبت الألعاب املعلقة فوق راأ�شه على اأن تكون 
على م�شافة قريبة منه بحيث ي�شتطيع اأن مي�شكها  

عندما ميد يده.
حترك الألعاب وتلفت نظر الطفل اإليها و ت�شجعه 

على مد يده وم�شكها وعندما يحاول م�شك واحدة 
منهم ت�شجعه وت�شفق له وهكذا. 

توجيه: 
عندما جتد الطفل مهتم باللعب بهم ترتكه وحده 

لفرتة من الزمن مع مراقبته عن بعد. 

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-3. ينام معظم الوقت )19( �شاعة 

تالحظ املربية  اأن الطفل ينام معظم الوقت )19( 
�شاعة

اجلانب املعريف 
1-5. يدير راأ�شه عند �شماع �شوت اأمه  

منطقة التفاعل: هيا نغني معًا
الأدوات :

 ل �شيء 
التطبيق:

ت�شتقبل  الطفل.  والدة  بوجود  الن�شاط  هذا  يطبق 
اهاَلً  اأهاًلَ  تقول  وهي  ال�شباح  الأطفال يف  املربية 
يا حبيبي �شباح خري اأهاًل و�شهاًل ثم تاأخذ الطفل من 
اأو الكر�شي اخلا�س  والدته وت�شعه بهدوء يف �رشيره 
وهي تقول �شباح اخلري يا حبيبي ثم تعود لالأم لتاأخذ 
املعلومات الالزمة مثاًل متى كانت اآخر وجبة طعام 
كان  واإذا  ال�شباح  يف  ا�شتيقظ  ومتى  غيار  اآخر  اأو 
املربية متكن  الطفل وتالحظ  يتناوله  دواء  اأي  هناك 
الطفل من  اإدارة راأ�شه عند �شماع �شوت اأمه وهي 

تتحدث مع املربية 
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املهارات اللغوية
1-5. ينظر حوله باحثًا عن م�شدر ال�شوت 

ا�شم الن�شاط: ماذا اأ�شمع؟
الأدوات:

لعبة على �شكل قطة ت�شدر �شوت القطة، كر�شي 
الطفل.

التطبيق:
جهة  اإىل  يدها  متد  ثم  الطفل،  اأمام  املربية  جتل�س 
اليمني من الطفل وت�شدر ال�شوت من اللعبة  وتالحظ 
املربية الطفل وهو ينظر حوله باحثًا عن م�شدر ال�شوت. 
ثم ت�شع القطة اإىل جهة الي�شار وتكرر اخلطوة ال�شابقة. 

ثم مت�شكها اإىل اأعلى وتكرر اخلطوات ال�شابقة.
تالحظ املربية الطفل وهو ينظر حوله باحثًا عن م�شدر 

ال�شوت. 
توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�شتمع و�شعيد 
نغري  ال�شتجابة  عن  الطفل  يتوقف  ومهتم،عندما 

املهارات الجتماعية – النفعالية التمرين.
1-5. مييز بني ال�شوت الغا�شب وال�شوت الهادئ 
ا�شم الن�شاط: اأغنية كلماتها تدور حول النظافة

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على طاولة التغيري برفق.

للطفل  تغني  برفق و عناية وهي  تبداأ بفك احلفا�س 
الأغنية وتغري له اإىل اأن تنتهي.  

عند  الطفل  على  يظهر  الذي  الهدوء  املربية  تالحظ 
�شماع �شوتها وهي تتحدث بهدوء 

تراقب املربية الطفل يف مواقف متنوعة وتالحظ مدى 
تاأثري ال�شوت الهادئ على الطفل 

توجيه:
عند الغناء، يجب على املربية اأن ت�شتخدم �شوتًا وا�شحًا 

وحلن وا�شح مع ا�شتخدام الإمياءات املنا�شبة.
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الأ�شبوع الثاين  ال�شهر الثاين            

املنعك�شات:
1-6. تنفرج  اأ�شابع القدم  اإىل اخلارج عند مل�س 

باطن قدمه )منعك�س بابن�شكي( من الولدة اإىل 
اأربعة اأ�شهر تقريبًا

ا�شم الن�شاط : اأ�شابع قدمي 
الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة
التطبيق:

نحمل الطفل بهدوء ون�شعه على الفر�شة م�شتلقيًا 
على ظهره وتقوم ببع�س التمارين الريا�شية للطفل 

و مت�شك بالأرجل  ومترر اأ�شابعها على باطن القدم 
وتقوم مبراقبة حتركات اأ�شابع قدمه وانفراجها اإىل 

اخلارج. 
اأثناء التمرين نغني للطفل ونقول هيا نلعب هيا 

نلعب يا حبيبي هيا نلعب ونغني له بع�س الأنا�شيد.

مهارات حركية كبرية 
1-6. يرفع راأ�شه مراقبًا قدميه

ا�شم الن�شاط: اأراقب  قدمي 
الأدوات: 

ل �شيء
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على طاولة التغيري ومت�شك قدميه 
برفق وتثنيهما لالأمام واخللف 

تالحظ املربية الطفل وهو يرفع راأ�شه مراقبًا قدميه
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مهارات حركية �شغرية 
1-3. يبداأ با�شتخدام قب�شته لالإم�شاك بالأ�شياء  

ا�شم الن�شاط: األعابي املعلقة
الأدوات:

األعاب ملونة معلقة )مثلث، دائرة، مربع(.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة الأر�شية.
تثبت الألعاب املعلقة فوق راأ�شه على اأن تكون على 
م�شافة قريبة منه بحيث ي�شتطيع اأن مي�شكها  عندما 
ميد يده، حترك الألعاب وتلفت نظر الطفل اإليها و 
ت�شجعه على مد يده وم�شكها وعندما يحاول م�شك 

واحدة منهم  ت�شجعه وت�شفق له وهكذا. 
توجيه:

وحده  ترتكه  بهم  باللعب  مهتم  الطفل  عندما جتد 
لفرتة من الزمن مع مراقبته عن بعد. 

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-3. ينام معظم الوقت )19( �شاعة 

تالحظ املربية  اأن الطفل ينام معظم الوقت )19( 
�شاعة

اجلانب املعريف:
1-6. يتمكن من روؤية الوجوه على بعد 20 �شم 

ا�شم الن�شاط:تعابري وجهي املتحركة  
الأدوات:

فر�شة
التطبيق:

وتتمدد  الأر�س  على  بطنه  على  الطفل  املربية  ت�شع 
اأمامه مواجهة له على بعد 20 �شم وتخف�س راأ�شها 

بحيث تخبئ وجهها عن الطفل.
اإ�شدار �شوت يتنا�شب مع  ثم ترفع راأ�شها فجاأة مع 
بعمل  مرة  كل  احلركة  تكرار  مع  تعمله  الذي  الوجه 

وجه خمتلف.
توجيه:

يجب األ تعمل اأ�شكال خميفة اأو اأن ت�شدر اأ�شوات 
خميفة. 

املهارات اللغوية:  
1-6.  يتوقف عن الأنني عندما نحادثه ب�شوت 

هادئ
تالحظ  املربية اأن الطفل يتوقف عن الأنني عندما 

نحادثه ب�شوت هادئ.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-6. ي�شعر بالراحة لروؤية وجوه النا�س 

تالحظ املربية اأن الطفل ي�شعر بالراحة لروؤية وجوه 
النا�س

املنعك�شات
1-1. يدير راأ�شه نحو م�شدر اللم�س بالقرب من  

زوايا الفم مظهرًا القدرة على امل�س )املنعك�س 
اجلذري ( من الولدة اىل �شهرين تقريبًا

ا�شم الن�شاط: وجهي ناعم وجميل

الأدوات:
فر�شة �شغرية نظيفة اأو كر�شي خا�س بالطفل.

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الفر�شة م�شتلقيًا على ظهره 
وتبداأ بو�شع اإ�شبعها بالقرب من  زوايا فم الطفل 
وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته نحو الأ�شبع حماوَلً 
م�شه ثم ت�شع اإ�شبعها من اجلهة الأخرى للفم ومت�شح 
والطمئنان.  باملحبة  لت�شعره  بهدوء  باأ�شبعها  اخلد 
تعيد التمرين عدة مرات ،وميكن اأن تتحدث اإىل 
الطفل اأثناء التمرين اأو تن�شد له اأحد الأنا�شيد. وبعد 

النتهاء من التمرين ت�شع الطفل يف �رشيره.

مهارات حركية كبرية 
1-7. يحرك ج�شمه كله عندما يكون م�شتلقيًا 

على ظهره 
ا�شم الن�شاط: ا�شد قدمي

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على طاولة التغيري برفق ومت�شك 

مبع�شمي الطفل مع الكفني ثم ت�شد الطفل برفق 
اإىل الأمام و ت�شجعه على �شد ج�شمه لالأمام.

فت�شده حتى يجل�س ثم ت�شاعده على الوقوف. 
مت�شكه لثواين ومن ثم تدعه يجل�س. 

تكرر التمرين 3 -4 مرات.
توجيه: 

يجب اأن تنتبه املربية على طريقة م�شك الطفل ول 
ت�شده بقوة حتى ل توؤذيه.

الأ�شبوع الثالث  ال�شهر الثاين           
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مهارات حركية �شغرية
1-4. يلعب باأ�شابعه 

ترتك الطفل على حريته وتالحظه وهو يلعب 
باأ�شابعه يف مواقف متعددة 

ال�شحة وال�شالمة العامة 
يبكي عندما يكون) متاأمل، مبلل، جائع،   .4-1

مري�س( 
تالحظ املربية اأن الطفل يبكي عندما يكون ) متاأمل، 

مبلل، جائع، مري�س( 

اجلانب املعريف 
1-7.يلفت انتباهه بع�س الألوان)الأحمر والأزرق(

 اإ�شم الن�شاط: جنمتي الكبرية
الأدوات:

جنمة ملونة بلون واحد) الأحمر اأوالأزرق(
التطبيق:

بعد اأن تقوم املربية بالغيار للطفل كما �رشح �شابقًا 
تبقي الطفل م�شتلقيًا على ظهره وحتمل النجمة 

ب�شكل ي�شمح للطفل بروؤيتها وتغني له
انظر اإىل جنمتي احلمراء 
عاليًا عاليَا يف ال�شماء
تالألأ عاليًا يف ال�شماء 

انظر انظر للنجمة احلمراء عاليًا يف ال�شماء
تراقب املربية الطفل وتالحظ اأنه يلفت انتباهه 

اللون الأحمر 
تعيد املربية الأغنية مرتني اأو ثالثة على الأقل ثم 

تعيد الطفل اإىل �رشيره يف حال اأراد النوم
توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�شتمع 
و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 

نغري التمرين

املهارات اللغوية
 2-1. يعرب عن نف�شه من خالل ال�رشاخ 

وتعبريات الوجه 
تالحظ املربية اأن الطفل يعرب عن نف�شه من خالل 

ال�رشاخ وتعبريات الوجه

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-7. ي�شتخدم التوا�شل الب�رشي لكي يبداأ التفاعل 

وي�شتمر فيه اأو يوقفه  
ا�شم الن�شاط: انظر يل 

الأدوات: 
كر�شي للمربية

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء من ال�رشير وبعد اأن 
تر�شعه  جتل�س على الكر�شي وا�شعة الطفل يف 

ح�شنها 
حتدث الطفل  ب�شوت هادئ مركزة بب�رشها على 

الطفل وتراقب حركاته

 

الأ�شبوع الرابع  ال�شهر الثاين             

املنعك�شات: 
1-2. مي�س ما يقرتب من فمه ) منعك�س امل�س( 

من الولدة اإىل �شهرين تقريبًا
ا�شم الن�شاط: بفمي اأكت�شف 

الأدوات:
كر�شي خا�س باملربية،زجاجة احلليب

التطبيق:
حت�رش املربية  الطفل من �رشيره اخلا�س به وحتمله 

بهدوء ثم جتل�س على الكر�شي وا�شعة يدها 
الي�رشى حتت راأ�س ورقبة الطفل لتحميها ويكون 
ج�شمه على ح�شنها ومت�شك القنينة بيدها اليمنى 
ويكون راأ�شه اأعلى من ج�شمه ومت�شك الزجاجة  
بيدها  وت�شعها بالقرب من  فمه  وتالحظ قدرته 

على م�س ما يقرتب من فمه وتقوم مبراقبة 
حتركاته والتفاتاته نحو الر�شاعة  و يجب اأن 

تتحدث اإىل الطفل اأثناء التمرين اأو تن�شد له اأحد 
الأنا�شيد. وبعد النتهاء من التمرين ت�شع الطفل يف 

مهارات حركية كبرية �رشيره مرة اأخرى.
1-8. يقلب ج�شمه على ظهره عندما يكون 

منبطحًا على بطنه وبالعك�س.  
ا�شم الن�شاط: اأريد اأن اأتدحرج 

الأدوات:
فر�شة ملونة باألوان لطيفة.

التطبيق:
الأر�س يف مكان منا�شب  الفر�شة على  املربية  ت�شع 

واآمن. 
ت�شع الطفل على بطنه على الفر�شة و ت�شتلقي املربية 
اأمام الطفل مقابل وجهه وتتحدث معه:هل تريد 

اأن نتدحرج؟
وهي  الظهر  اإىل  البطن  من  بالدوران  املربية  تقوم 

تقول:  هل ترى كيف اأتدحرج؟ هيا حاول
تكرر احلركة اأمام الطفل وتراقب مدى متكن الطفل 

من قلب ج�شمه  من و�شع لآخر. 
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مهارات حركية �شغرية
 1-4. يلعب باأ�شابعه 

ترتك الطفل على حريته وتالحظه وهو يلعب 
باأ�شابعه يف مواقف متعددة 

ال�شحة وال�شالمة العامة 
يبكي عندما يكون) متاأمل، مبلل، جائع،   .4-1

مري�س( 
تالحظ املربية اأن الطفل يبكي عندما يكون ) متاأمل، 

مبلل، جائع، مري�س( 

اجلانب املعريف 
1-8. يبدي ردة فعل لختفاء وجه �شخ�س  

ا�شم الن�شاط:بي عينه
الأدوات:

غطاء �شغري
كر�شي الطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي اخلا�س به وجتل�س 
مقابله ثم ترفع الغطاء اأمام الطفل ليحجب وجهها 
وتقول:”بي  الغطاء  تنزل  ثم  لثواين  وتثبت  عنه 

عينه!”
توجيه:

م�شتمع  الطفل  طاملا  اخلطوات  هذه  املربية  تكرر 
و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 

نغري التمرين اأو املنطقة.

املهارات اللغوية
2-2. يبداأ باإ�شدار اأ�شوات  غري مفهومة 

تالحظ املربية اأن الطفل يبداأ باإ�شدار اأ�شوات  غري 
مفهومة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-8.يثبت عينيه على مقدمة الرعاية عند 

اإر�شاعه  
ا�شم الن�شاط: ماذا تاأكل؟

الأدوات:
زجاجة احلليب.

التطبيق:
للر�شاعة  ال�شحيحة  بالو�شعية  الطفل  املربية  حتمل 

وتنظر بعينيه ثم تبداأ بالتحدث اإىل الطفل. 
تراقب املربية الطفل وهو ي�شعر بالطماأنينة لها وتالحظ  

عينيه وهو  مركزًا عليها.

ال�شهر الثالث
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املنعك�شات: 
1-3. يقب�س براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه 

) منعك�س القب�س ( من الولدة اإىل ثالثة اأ�شهر 
تقريبًا 

ا�شم الن�شاط: هيا بنا نلعب
الأدوات: 

هذا الن�شاط اما يكون يف ال�رشير اأو على فر�شة 
تو�شع على الأر�س حتى ل يقع الطفل

التطبيق:
اإذا كان الطفل يف ال�رشير نبقيه يف ال�رشير واإذا 
اأردنا اأن ن�شعه على الفر�شة تقوم املربية بحمل 
الطفل بهدوء وا�شعة يدها الي�رشى حتت الراأ�س 

والرقبة ويدها اليمنى حول اجل�شم وت�شعه بهدوء 
على الفر�شة م�شتلقيًا على ظهره ثم تبداأ بو�شع 

اأ�شابعها يف كفة ليقب�س عليها الطفل وتقوم بهز 
يدها  ببْطء وهي  يف كفه الر�شيع  

ويف هذه الثناء تتحدث املربية اإىل الطفل وت�رشح 
له ماذا تفعل وتراقب حركاته

مهارات حركية كبرية 
1-9. ينقل يديه من اجلوانب لي�شعها على 

�شدره 
ا�شم الن�شاط: اللعب احلر 

الأدوات:
مفر�س للغيار

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على مفر�س الغيار وتراقب 

حركات الطفل اأثناء الغيار، و�شتالحظ اأن الطفل 
ينقل يداه  من اجلوانب لي�شعها على �شدره وي�شدر 

اأ�شوات مرافقة لذلك.

الأ�شبوع الأول  ال�شهر الثالث            

مهارات حركية �شغرية  
1-5. ي�شع اأ�شابعه ويديه يف فمه   

التطبيق:
ترتك الطفل على حريته وتالحظه  ي�شع اأ�شابعه 

ويديه يف فمه يف مواقف متعددة  

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-5. يت�شايق من ال�شجيج العايل.

 تالحظ املربية  اأن الطفل يت�شايق من ال�شجيج العايل

اجلانب معريف 
1-9. يبحث عن الأ�شياء املغطاة جزئياً 

ا�شم الن�شاط: اأين لعبتي؟ 
الأدوات:

فر�شة،األعاب حمببة و مف�شلة للطفل، غطاء �شغري.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الفر�شة بو�شعية اجللو�س.
تريه اللعبة وهي تقول: “انظر اىل هذه البطة 

)مثاًل(.
ثم ت�شعها اأمامه على الأر�س و تغطيها بالغطاء 

ال�شغري. 
ت�شاأل الطفل: “ اأين اللعبة؟ "وتعطي الطفل 

الفر�شة للتفكري و �شحب الغطاء لوحده.
توجيه: 

اإن مل يفكر الطفل اأو مل يحاول م�شك الغطاء 
ترفعه املربية و تريه باأن اللعبة ما زالت موجودة ثم 

تغطيها مرة اأخرى و ت�شجعه على اإيجادها بنف�شه.

املهارات اللغوية
2 -3. ي�شحك  

ا�شم الن�شاط:تعابري وجهي املتحركة
الأدوات:

فر�شة
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الأر�س وعلى بطنه وتتمدد 
تخبئ  بحيث  راأ�شها  تخف�س  ثم  له  مواجهة  اأمامه 

وجهها عن الطفل.
اإ�شدار �شوت يتنا�شب مع  ثم ترفع راأ�شها فجاأة مع 

الوجه الذي تعمله. 
وتراقب  خمتلف  وجه  بعمل  مرة  كل  احلركة  تكرر 

الطفل وهو ي�شحك 
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-9. يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه 

مقدمة الرعاية  
ا�شم الن�شاط: هيا بنا نلعب

الأدوات:
فر�شة  على  اأو  ال�رشير  يف  يكون  اإما  الن�شاط  هذا 

تو�شع على الأر�س حتى ل يقع الطفل
التطبيق:

تقرتب املربية من الطفل عندما ت�شمعه يبكي و تقوم 
الي�رشى  يدها  وا�شعًة  بهدوء  الطفل  بحمل  املربية 
اجل�شم  حول  اليمنى  ويدها  والرقبة  الراأ�س  حتت 
وت�شعه بهدوء على الفر�شة م�شتلقيًا على ظهره ثم 
الطفل  عليها  ليقب�س  كفه  اأ�شابعها يف  بو�شع  تبداأ 

وتقوم بهز يدها  ببْطء وهي  يف كف الر�شيع  
ويف هذه الثناء تتحدث املربية اإىل الطفل وت�رشح 

له ماذا تفعل وتراقب حركاته

الأ�شبوع الثاين ال�شهر الثالث            

املنعك�شات:
1-4. يحاول رفع راأ�شه اإىل اأعلى وفتح فمه 

واإغالق عينيه عند ال�شغط على كفيه وهو م�شتلقي 
على ظهره )منعك�س بابكني( من الولدة اإىل ثالثة 

اأ�شهر 

ا�شم الن�شاط: الريا�شة ال�شباحية
الأدوات: 

فر�شة نظيفة ومعقمة

التطبيق:
الفر�شة  على  وت�شعه  بهدوء  الطفل  املربية  حتمل 
م�شتلقيًا على ظهره وتقوم ببع�س التمارين الريا�شية 
للطفل مت�شك اليدان وت�شغط برفق على كفّيه  بهدوء 
وحذر  وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته  ومالحظة 
فمه  وفتح  اأعلى  اإىل  راأ�شه  لرفع  الطفل   حماولة  
واإغالق عينيه عند ال�شغط على كفيه وهو م�شتلقي 
هيا  ونقول  للطفل  نغني  التمرين  اأثناء  ظهره  على 
نلعب هيا نلعب يا حبيبي هيا نلعب ونغني له بع�س 

الأنا�شيد.

مهارات حركية كبرية
1-10 . يقفز قفزات �شغرية اإذا ما حمل عموديًا 

على �شطح ثابت 
ا�شم الن�شاط: هيال هوب

الأدوات:
كر�شي للمربية

التطبيق:
جتل�س املربية على الكر�شي وحتمل  الطفل وت�شعه 

يف ح�شنها بحيث يكون وجه الطفل مقابل وجهها 
مت�شك الطفل من حتت الإبط وترفعه بحيث تلم�س 

قدماه رجل املربية
ثم ترفع الطفل لالأعلى وتنزله اإىل الأ�شفل ليلم�س 

رجلها وتقول له هيال هوب، 
يبداأ الطفل بالقفز على رجليها. 
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مهارات حركية �شغرية  
1-5.  ي�شع اأ�شابعه ويديه يف فمه   

ترتك الطفل على حريته وتالحظه و�شعه اأ�شابعه ويديه 
يف فمه يف مواقف متعددة  

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-5 . يت�شايق من ال�شجيج العايل 

تالحظ املربية  اأن الطفل يت�شايق من ال�شجيج العايل

اجلانب املعريف  
1-10. ي�شغي للحديث

تالحظ املربية اأن الطفل ي�شغي لها اأثناء حديثها معه
 

املهارات اللغوية
2-4. يبت�شم وي�شدر �شوت )هديل( لكي يبداأ 

ويحافظ على ا�شتمرارية التوا�شل مع مقدمة الرعاية 
تالحظ املربية اأن الطفل يبت�شم وي�شدر �شوت )هديل( 
لكي يبداأ ويحافظ على ا�شتمرارية التوا�شل مع مقدمة 

الرعاية

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-10. يتقبل الروتني اليومي ويرتاح له)ال�شتحمام(

اإ�شم الن�شاط: رائحتي جميلة
الأدوات:

مفر�س خم�ش�س للغيار ،اأغاين لالأطفال، حمارم 
نظيفة ومعقمة غري معطرة.

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء وتاأخذه اإىل منطقة الغيار 

وهي تغني يال نغري اأواعينا يال يال ع�شان رائحتنا ت�شبح 
حلوة ونظيفة وت�شعه بهدوء على املفر�س م�شتلقيًا 

على ظهره، ثم ت�شع �رشيط الأنا�شيد وتبداأ بالغناء مع 
ال�رشيط للطفل حتى تنتهي من الغيار وتلب�س الطفل 

املالب�س النظيفة.
توجيه:

 يجب اأن تكون املحارم غري معطره منعًا حلدوث 
احمرار للجلد حيث اأن الطفل يف هذه املرحلة يكون 

جلده ح�شا�س لأي نوع من اأنواع العطور .

املنعك�شات:
1-3. يقب�س براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه 
)منعك�س القب�س( من الولدة اإىل ثالثة اأ�شهر تقريبًا 

ا�شم الن�شاط:هيا بنا نلعب
الأدوات: 

هذا الن�شاط اإما يكون يف ال�رشير اأو على فر�شة 
تو�شع على الأر�س حتى ل يقع الطفل

التطبيق:
اإذا كان الطفل يف ال�رشير نبقيه يف ال�رشير واإذا 
اأردنا اأن ن�شعه على الفر�شة تقوم املربية بحمل 
الطفل بهدوء وا�شعة يدها الي�رشى حتت الراأ�س 

والرقبة ويدها اليمنى حول اجل�شم وت�شعه بهدوء 
على الفر�شة م�شتلقيًا على ظهره ثم تبداأ بو�شع 

اأ�شابعها يف كفه ليقب�س عليها الطفل وتقوم بهز 
يدها  ببْطء وهي  يف كف الر�شيع ويف هذه الثناء 

تتحدث املربية اإىل الطفل وت�رشح له ماذا تفعل 
وتراقب حركاته

مهارات حركية كبرية
1-11. ي�رشب بقدميه ) يرف�س بقوة( حمركًا 

قدميه بالتبادل
ا�شم الن�شاط: نلعب معًا 

الأدوات: 
فر�شة نظيفة ومعقمة

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء وت�شعه على الفر�شة 

م�شتلقيًا على ظهره وتقوم ببع�س التمارين الريا�شية 
للطفل مت�شك بالأرجل وترفعها مع ثني الركب اإىل 

م�شتوى البطن ولكن يجب اأن تكون احلركة ببطء 
وحذر ثم مت�شك اليدان وتدخلهما اإىل الداخل 

مب�شتوى ال�شدر بهدوء وحذر. تعيد التمرين من اأربع 
اإىل خم�س مرات واأثناء التمرين تغني للطفل .

تالحظ املربية مدى متكن الطفل من حتريك  قدميه 
)بقوة( بالتبادل

توجيه: 
عند تطبيق الألعاب الريا�شية للطفل يجب اأن 
نكون �شديدي احلذر ب�شبب ليونة العظام عند 
الأطفال يف هذه املرحلة العمرية، ول ن�شغط 

عليهم كثريًا

ال�شهر الثالث                 الأ�شبوع الثالث 
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مهارات حركية �شغرية  
1-6. ي�شع كل ما تقع عليه يديه يف فمه 

تالحظ املربية الطفل وهو ي�شع كل ما تقع عليه 
يديه يف فمه يف مواقف متعددة   

ال�شحة وال�شالمة العامة 
 1-6.يق�شي حاجته ب�شكل منتظم

تالحظ املربية مدى انتظام الطفل يف ق�شاء حاجته 

اجلانب املعريف
1-11. يف�شل اأن ينظر اإىل الوجوه الب�رشية 

والأ�شياء املج�شمة 
تالحظ املربية اأن الطفل يف�شل اأن ينظر اإىل الوجوه 

الب�رشية والأ�شياء املج�شمة

املهارات اللغوية
2-5. يكرر الأ�شوات التي ي�شدرها  

ا�شم الن�شاط: �شوتي جميل 
الأدوات:

 كر�شي الطفل،األعاب حمفزة ومف�شلة لدى الطفل 
)2 -3 األعاب(

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا. 

ت�شع اأمامه الألعاب على اأن تكون امل�شافة طول 
ذراعه و حتفزه وت�شجعه على التقاط اللعبة املف�شلة 

لديه ثم حتفزه على و�شعها و التقاط الأخرى 
وتتحدث عن اللعبة الأخرى. 

ثم ترتكه مع الألعاب وحده، على اأن تراقبه عن 
بعد طوال الوقت  وتتابع الأ�شوات التي ي�شدرها  

توجيه:
تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�شتمع 

و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 
نغري التمرين.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1_11. ي�شتدير نحو �شوت املتكلم  

ا�شم الن�شاط:اعطني يدك
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

ت�شتقبل املربية الطفل بابت�شامة ومتد يدها وتقول 
للطفل: “اأعطني يدك” ثم تالحظ املربية ا�شتجابة 

الطفل لها ثم مت�شك بيد الطفل وحتمله وتركز على 
قول )اأهذه يدك اجلميلة؟ ( 

توجيه:
عند ا�شتقبال الطفل يف�شل اأن تتحدث معه بنغمة.

الأ�شبوع الرابع  ال�شهر الثالث            

املنعك�شات:  
1-4. يحاول رفع راأ�شه اإىل اأعلى وفتح فمه 

واإغالق عينيه عند ال�شغط على كفيه وهو م�شتلقي 
على ظهره )منعك�س بابكني( من الولدة اإىل ثالثة 

اأ�شهر 
ا�شم الن�شاط: الريا�شة ال�شباحية

الأدوات: 
فر�شة نظيفة ومعقمة تو�شع على الأر�س

التطبيق:
الفر�شة  على  وت�شعه  بهدوء  الطفل  املربية  نحمل 
م�شتلقيَاً على ظهره وتقوم ببع�س التمارين الريا�شية 
للطفل مت�شك اليدان وت�شغط برفق على كفيه  بهدوء 
وحذر  وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته  ومالحظة 
وحماولة  الطفل  لرفع راأ�شه اإىل اأعلى وفتح فمه 
واإغالق عينيه عند ال�شغط على كفيه وهو م�شتلقي 
اأثناء التمرين، تغني للطفل ونقول هيا  على ظهره 
نلعب هيا نلعب يا حبيبي هيا نلعب ونغني له بع�س 

الأنا�شيد.
مهارات حركية كبرية 

1-12.  يتمكن من الو�شول اإىل قدمه من خالل 
ثني جذعه  

ا�شم الن�شاط: اأحب الريا�شة
الأدوات: 

و�شادات، مفر�س على الأر�س، لعبة �شغرية 
اإ�شفنجيه.
التطبيق:

حوله  من  وت�شع  الأر�س  على  الطفل  املربية  ت�شع 
الو�شادات.

ت�شع اللعبة بني قدمي الطفل وتالحظ املربية اأنه 
يجب اأن يلم�س قدميه اأثناء اللعب لكت�شافهم 

وال�شعور بهم.

مهارات حركية �شغرية  
1-6. ي�شع كل ما تقع عليه يديه يف فمه 

تالحظ املربية الطفل وهو ي�شع كل ما تقع عليه 
يديه يف فمه يف مواقف متعددة 
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-6. يق�شي حاجته ب�شكل منتظم

تالحظ املربية مدى انتظام الطفل يف ق�شاء حاجته 

اجلانب املعريف 
1-12. يتابع الأ�شياء املتحركة ملدة ق�شرية اإذا كانت 

�شمن روؤيته 
ا�شم الن�شاط: األعابي املعلقة

الأدوات:
األعاب ملونة معلقة )مثلث، دائرة، مربع(.

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة الأر�شية 
وتثبت الألعاب املعلقة فوق راأ�شه على اأن تكون 
امل�شافة قريبة منه بحيث ي�شتطيع اأن مي�شكها  عندما 

ميد يده.
حترك الألعاب وتلفت نظر الطفل اإليها و ت�شجعه 

على مد يده وم�شكها وعندما يحاول م�شك واحدة 
منهم ت�شجعه وت�شفق له وهكذا. 

توجيه: 
عندما جتد الطفل مهتم باللعب بهم ترتكه وحده 

لفرتة من الزمن مع مراقبته عن بعد. 

املهارات اللغوية
2-6.  يغري من  طبقة �شوته وم�شتواه  
ا�شم الن�شاط: بي عينه!

الأدوات: 
غطاء �شغري، كر�شي الطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي اخلا�س به وجتل�س 
مقابله ثم ترفع الغطاء اأمام الطفل ليحجب وجهها 
عنه وتثبت لثواين وتنزل الغطاء وتقول:”بي عينه!”
ويف كل مرة تغري املربية من م�شتوى وطبقة �شوتها 

تالحظ م�شتوى وطبقة �شوت الطفل 
توجيه:

م�شتمع  الطفل  طاملا  اخلطوات  هذه  املربية  تكرر 
و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 

نغري التمرين اأو املنطقة.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-12. ي�شتجيب بارتياح عند حمله   

ا�شم الن�شاط:اأحمل �شغريي 
الأدوات:

غيار نظيف للطفل، حمارم معقمة ولكن غري معطرة، 
مفر�س نظيف ومعقم 

التطبيق:
ت�شتقبل املربية الأطفال يف ال�شباح وهي تقول اأهاًل 

اأهاًل يا حبيبي �شباح اخلري اأهاَلً و�شهاَلً 
حتمل  الطفل وت�شعه بهدوء يف �رشيره اأو الكر�شي 

اخلا�س به وهي تقول �شباح اخلري يا حبيبي 



ال�شهر الرابع
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منعك�شات:
1-5. يجفل رافعًا ذراعيه لالأعلى وميدها حمركًا 
راأ�شه اإىل الوراء )منعك�س مورو(  من الولدة اإىل 

الأربعة اأ�شهر تقريبًا  

ا�شم الن�شاط: ماذا تفعل؟
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

يف اأثناء الفح�س الدوري للطفل ت�شاعد املربية الطبيب  
يف و�شع الطفل يف ال�رشير  وتقوم مبراقبة حتركاته 

والتفاتاته  اأثناء فح�س الطبيب له  عند �شماعه ل�شوت  
عاليًا  من اخللف وتراقب وتالحظ الطفل وهو  يجفل 

رافعًا ذراعيه لالأعلى وميدها حمركًا راأ�شه اإىل الوراء

مهارات حركية كبرية 
1-13. يرفع ج�شمه  م�شندًا نف�شه لذراعني ممدودتني 

رافعًا ج�شمه عندما يكون منبطحًا على بطنه 
ا�شم الن�شاط: مد يدك

الأدوات:
فر�شة نظيفة ومعقمة، لعبة �شغريه نظيفة ومعقمة.

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء من �رشيره وت�شعه على 

الأر�س م�شتلقيًا على بطنه ثم متد املربية ذراعيها،  
للطفل تالحظ حماولت الطفل  لرفع راأ�شه ومد يديه 
نحوها  م�شتندًا لذراعيها  ت�شجيع الطفل وتقول له يال 

يا حبيبي مد اإيدك

الأ�شبوع الأول ال�شهر الرابع               

مهارات حركية �شغرية 
1-7. يلتقط الأ�شياء بيديه 

ا�شم الن�شاط: األعابي املتدحرجة
الأدوات:

األعاب ملونة متو�شطة احلجم مثل كرة ، فر�شة.
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�شنده ثم ت�شع 
اأمامه الكرة وتدحرجها على م�شافة قريبة منه حتى 

يحاول اأن ميد يده ومي�شكها.
ثم تدحرجها مرة اأخرى اأمامه و ت�شجعه على اأن 

يجلب الكرة، وهكذا. 
توجيه: 

ميكن للمربية اأن ت�شند الطفل كي يجل�س ب�شكل مريح 

ال�شحة وال�شالمة العامة 
 1-7. يتقبل ال�شتحمام والروتني اليومي ب�شكل 

منتظم 

تالحظ املربية تقبل الطفل للروتني اليومي
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اجلانب املعريف 
1-13. يظهر بع�س الهتمام بالأ�شوات ويتوقف عن 

م�س الر�شاعة من اأجل الإ�شغاء اإىل الأ�شوات

ا�شم الن�شاط :  هيا ناأكل لنكرب ) اأغنية ( 
الأدوات:
كر�شي للمربية

التطبيق: 
يا  وتقول)�رشبيني  الر�شاعة  اأثناء  للطفل  بالغناء  تقوم 
ب�شري �شاطر كثري  اأكرب  ماما �رشبيني احلليب ، بكرة ب�س 
ماما  يا  ،�رشبيني  �شيء  كل  وباأكل  اأ�شناين  بيطلعوا  و 

�رشبيني احلليب.(
تغني املربية اأكرث من مرة وتالحظ توقف الطفل عن 

م�س الر�شاعة من اأجل الإ�شغاء اإىل الأ�شوات

اجلانب املعريف 
1-13. يظهر بع�س الهتمام بالأ�شوات ويتوقف 
 عن م�س الر�شاعة من اأجل الإ�شغاء اإىل الأ�شوات

 
اإ�شم الن�شاط: ماذا افعل الآن؟ 

الأدوات:
مو�شيقى اإيقاعية منا�شبة لالأطفال، كر�شي الطفل.

التطبيق:
ت�شع الربية املو�شيقى وتغني  مع الإيقاع ثم جتل�س 

وتبداأ باإر�شاع الطفل 
تالحظ املربية توقف الطفل عن م�س الر�شاعة من 

اأجل الإ�شغاء اإىل الأ�شوات

اجلانب املعريف 
1-13.  يظهر بع�س الهتمام بالأ�شوات 

ويتوقف عن م�س الر�شاعة من اأجل الإ�شغاء اإىل 
الأ�شوات 

ا�شم الن�شاط: زجاجتي اجلميلة
الأدوات:

زجاجة احلليب
التطبيق:

مت�شك  املربية بالزجاجة وتقول للطفل هذه زجاجة 
احلليب وتقوم برج الزجاجة اأمام الطفل وت�شمح له 
باإم�شاكها اإذا رغب بذلك وتقول له الآن �شن�رشب 

احلليب من الزجاجة ثم تر�شعه، ثم تتحدث مع 
الطفل وهو ير�شع اأو تغني له اأغنية 

)يا اأطفال يا حلوين ا�رشبوا احلليب تعطينا ال�شحة 
والقوة هيك قال الطبيب( تكرر الأغنية اأكرث من مرة 
تالحظ املربية توقف  الطفل عن م�س الر�شاعة من 

اأجل الإ�شغاء اإىل الأ�شوات

املهارات اللغوية 
2-7. يبداأ بتقليد الأ�شوات

  
ا�شم الن�شاط:اأحب بابا 

الأدوات:
�شور مكربة لأفراد العائلة )اأب، اأم(، كر�شي 

الطعام
التطبيق:

تهيئ املربية الطفل للطعام وجتل�شه على كر�شي 
الطعام مع تثبيته جيدًا.

تثبت �شورة الأب اأمام الطفل وت�شري لها قائلة :
) هذا بابا، بابا (.  

تراقب املربية الطفل وهو يقلد الأ�شوات التي 
ت�شدرها املربية 

توجيه:
يف�شل يف هذا التمرين اأن ن�شتخدم �شور العائلة 

احلقيقية لكل طفل.
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-13. ي�شارك بن�شاط يف التفاعل مع الآخرين 

من حوله ) اإ�شدار اأ�شوات ا�شتجابة لكالم 
الرا�شدين، وتعبريات وجه متنوعة( 

ا�شم الن�شاط: اأتكلم مع من حويل 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل يف ح�شنها وتنظر  بعينه عند 
التحدث معه. وت�شدر اأ�شوات مثل ) ب، م، 

ت، د( 
تتبع املربية الأ�شوات التي ي�شدرها الطفل كا�شتجابة 

حلديثها معه 

املنعك�شات: 
1-6. تنفرج  اأ�شابع القدم  اإىل اخلارج عند مل�س 

باطن قدمه )منعك�س بابن�شكي( من الولدة اإىل 
اأربعة اأ�شهر تقريبًا

ا�شم الن�شاط :  اأ�شابع قدمي 
الأدوات: 

فر�شة نظيفة ومعقمة
التطبيق:

الفر�شة  على  وت�شعه  بهدوء  الطفل  املربية  حتمل 
م�شتلقيًا على ظهره وتقوم ببع�س التمارين الريا�شية 
على  اأ�شابعها  مترر  بالأرجل،  مت�شك  للطفل 
قدمه  اأ�شابع  حتركات  مبراقبة  وتقوم  القدم  باطن 
على  اأ�شبعها  مترير  عند  اخلارج  اإىل  وانفراجها 
باطن قدمه واأثناء التمرين تغني للطفل وتقول: هيا 
نلعب هيا نلعب يا حبيبي هيا نلعب وتغني له بع�س 

الأنا�شيد.

مهارات حركية كبرية 
1-14. يثني مفا�شل ذراعيه ويديه 

ا�شم الن�شاط:الركل احلر 
الأدوات:
فر�شة نظيفة
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل  على ظهره على الفر�شة وترتك 
الطفل على حريته  لكي يحرك يديه .

مفا�شل  ثني  من  الطفل  متكن  مدى  املربية  تالحظ 
ذراعيه ويديه

الأ�شبوع الثاين ال�شهر الرابع           
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مهارات حركية �شغرية 
1-7. يلتقط الأ�شياء بيديه 

اإ�شم الن�شاط:األعابي املتدحرجة 
الأدوات:

األعاب ملونة متو�شطة احلجم مثل كرة ، فر�شة.
التطبيق: 

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�شنده ثم ت�شع 
اأمامه الكرة وتدحرجها على م�شافة قريبة منه حتى 

يحاول اأن ميد يده ومي�شكها.
ثم تدحرجها مرة اأخرى اأمامه و ت�شجعه على اأن 

يجلب الكرة، وهكذا. 
توجيه:

ميكن للمربية اأن ت�شند الطفل كي يجل�س ب�شكل 
مريح.

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-7 . يتقبل ال�شتحمام والروتني اليومي ب�شكل 

منتظم
تالحظ املربية تقبل الطفل للروتني اليومي 
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اجلانب املعريف 
1-14. ي�شتجيب مرحًا ل�شورته باملراأة 
ا�شم الن�شاط: مراآتي 

الأدوات:
كر�شي الطفل، مراآة اآمنة متو�شطة احلجم ولها يد 

ليم�شك بها الطفل. 
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي وتثبته جيدًا ثم 
تعطي الطفل املراآة و ت�شاعده على الإم�شاك بها 

اأمام وجهه وتراقب ا�شتجابة الطفل ل�شورته يف 
املراآة  

توجيه:
يجب اأن تعطي الطفل الوقت الكايف يف 

ال�شتك�شاف ول تتدخل اإل عندما ميل اأو يطلب 
تواجدها معه.

املهارات اللغوية
2-8. يناغي ب�شكل تلقائي اأو ي�شتجيب حلديث 

الأم  
ا�شم الن�شاط: لنتكلم معًا 

الأدوات:
ل �شيء  

التطبيق:
جتل�س املربية بو�شع مريح وت�شع الطفل على 

ح�شنها. 
تتحدث مع الطفل ب�شوت وا�شح وهادئ 

تتبع املربية اإ�شتجابة الطفل و مناغاته   



60

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-14. يحاول اأن يجذب اإنتباه مقدمة الرعاية 
باإ�شدار  جمموعة من الأ�شوات والقيام بعدد من 

احلركات 
 

ا�شم الن�شاط: اأنا هنا
الأدوات:
كر�شي للطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف الكر�شي اخلا�س به وتبداأ برعاية 

طفل اأخر 
�شتالحظ اأن الطفل الأول �شيبداأ باإ�شدار اأ�شوات 

ويناغي اأو ممكن اأن يحرك يديه ورجليه  لكي يلفت 
انتباه املربية لتعود اإليه وتتحدث معه
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منعك�شات: 
1-7 . يرفع قدمًا بعد الأخرى يف حركة اخلطو 

عندما تالم�س اإحدى قدميه �شطح م�شتوي )منعك�س 
اخلطو ( من الولدة اإىل اأربعة اأ�شهر  

ا�شم الن�شاط: اأنا  اأقف 
الأدوات: 
كر�شي للمربية

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بنف�س الطرق ال�شابقة ثم جتل�س 
به على الكر�شي مت�شكه من حتت الإبط وا�شعة كفيها 
حتاول  ثم  فخديها  على  وموؤخرته  الإبطني  حتت 
ت�شجيع الطفل على الوقوف على فخذيها وتقول 
هيال هوب وترفع الطفل بحيث اأن القدمني تبقى 
على فخدي املربية دون اأي فراغ بينهما ثم جتل�س 
من  التمرين  وتعيد  اأخرى  مرة  موؤخرته  على  الطفل 

اأربع اإىل خم�س مرات.

مهارات حركية كبرية 
1-15 يثني مفا�شل ذراعيه ب�شكل اأكرب من 

�شاقيه  
ا�شم الن�شاط: اأثني ذراعي 

الأدوات:
فر�شة

التطبيق:

ت�شع املربية الطفل م�شتلقيًا على ظهره وترتكه على 
حريته لريكل اأرجله ويحرك ذراعيه تالحظ املربية  

مدى متكن الطفل من ثني مفا�شل ذراعيه و�شاقيه  

الأ�شبوع الثالث ال�شهر الرابع           



62

مهارات حركية �شغرية 
1-8. مي�شك ب)اخل�شخي�شة( لفرتة ق�شرية قبل 

اإ�شقاطها  
تالحظ املربية الطفل وهو مي�شك ب)اخل�شخي�شة( 

لفرتة ق�شرية قبل اإ�شقاطها

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-7. يتقبل ال�شتحمام والروتني اليومي ب�شكل 

منتظم 
ا�شم الن�شاط: رائحتي جميلة

الأدوات:
مفر�س ، اأغاين لالأطفال،حمارم معقمة غري معطرة 

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء وتاأخذه اإىل منطقة الغيار 
وهي تغني )يال نغري اأواعينا يال ع�شان رائحتنا ت�شبح 
م�شتلقيًا  املفر�س  على  بهدوء  وت�شعه  ونظيفة(  حلوة 
على ظهره، ثم ت�شع �رشيط الأنا�شيد وتبداأ بالغناء مع 
ال�رشيط للطفل حتى تنتهي من الغيار وتلب�س الطفل 

املالب�س النظيفة.
توجيه:

حلدوث  منعا  معطره  غري  املحارم  تكون  اأن  يجب 
احمرار للجلد حيث اأن الطفل يف هذه املرحلة يكون 

جلده ح�شا�س لأي نوع من اأنواع العطور.

اجلانب املعريف
2-1. يتفح�س الأ�شياء من حوله  

ا�شم الن�شاط: لعبتي امل�شيئة 
الأدوات:

خ�شخي�شة م�شيئة )م�شنوعة من مواد م�شيئة( اأو اأي 
لعبة منا�شبة   

التطبيق:
ت�شع املربية اللعبة على م�شافة قريبة من الطفل وت�شجع 

الطفل على مد يده والقب�س عليها وحملها. 
تالحظ املربية الطفل وهو يتفح�س اللعبة 

63

املهارات اللغوية
2-9. يبداأ املناغاة با�شتخدام مقطع واحد 

وباأ�شوات �شبيهة باأ�شوات اأحرف العلة    
 

ا�شم الن�شاط: اأنا و�شوتي  
الأدوات:

ل �شيء 
التطبيق:

جيدًا  تثبيته  مع  الكر�شي  على  الطفل  املربية  ت�شع 
وجتل�س مقابل الطفل على اأن يكون وجهها على 
ب�شوت  الطفل  مع  بالتحدث  وتبداأ  نظره  م�شتوى 
وا�شح وا�شتخدام كلمات حلروف العلة )با بو بي( 

يبداأ  الطفل باملناغاة   
توجيه: 

يركز الطفل عادة يف هذا العمر على حركة ال�شفاه 
و يحاول التقليد، وميكن اأن حتمل املربية الطفل 

و ت�شعه على ح�شنها حتى يكون على م�شافة قريبة 
منها و يركز على �شفاهها.  

املهارات الجتماعية – النفعالية 
2-1. يعر�س �شلوك عدم الرتياح )يف وقت 

حمدد( ليعرب ملقدمة الرعاية عن اأن وقت تقدمي 
وجبة الطعام ) احلليب ( قد حان 

عندما يحني موعد الطعام تالحظ املربية اأن الطفل 
يبداأ بالبكاء اأو ي�شع اإ�شبعه يف فمه معربًا للمربية 

عن �شعوره باجلوع
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منعك�شات:
1-5. يجفل رافعًا ذراعيه لالأعلى وميدها حمركًا 
راأ�شه اإىل الوراء) منعك�س مورو(  من الولدة اإىل 

الأربعة اأ�شهر تقريبًا  

ا�شم الن�شاط: ماذا تفعل؟ 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

املربية  ت�شاعد  للطفل  الدوري  الفح�س  اأثناء  يف 
الطبيب  يف و�شع الطفل يف ال�رشير  وتقوم مبراقبة 
حتركاته والتفاتاته اأثناء فح�س الطبيب له عند �شماعه 
الطفل  ل�شوت  عاٍل  من اخللف وتراقبه وتالحظ 
حمركًا  وميدها  لالأعلى  ذراعيه  رافعًا  يجفل  وهو 

راأ�شه اإىل الوراء

املنعك�شات:
1-6. تنفرج  اأ�شابع القدم  اإىل اخلارج عند مل�س 

باطن قدمه )منعك�س بابن�شكي( من الولدة اإىل 
اأربعة اأ�شهر تقريبًا

اإ�شم الن�شاط :اأ�شابع قدمي 
الأدوات:

فر�شة 
التطبيق:

الفر�شة  على  وت�شعه  بهدوء  الطفل  املربية  حتمل 
م�شتلقيًا على ظهره وتقوم ببع�س التمارين الريا�شية 
باطن  اأ�شابعها على  بالأرجل ومترر  للطفل مت�شك 
القدم وتقوم مبراقبة حتركات اأ�شابع قدمه اإنفراجها 
قدمه  باطن  على  اأ�شبعها  مترير  عند  اخلارج  اإىل 
واأثناء التمرين تغني للطفل وتقول: )هيا نلعب هيا 
نلعب يا حبيبي هيا نلعب( وتغني له بع�س الأنا�شيد.

الأ�شبوع الرابع  ال�شهر الرابع          

منعك�شات: 
1-7. يرفع قدمًا بعد الأخرى يف حركة اخلطو 

عندما تالم�س اأحدى قدميه �شطح م�شتوي )منعك�س 
اخلطو ( من الولدة اإىل اأربعة اأ�شهر  
ا�شم الن�شاط: اأنا  اأقف

الأدوات:
كر�شي للمربية

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بنف�س الطرق ال�شابقة ثم جتل�س 

به على الكر�شي مت�شكه من حتت الإبط وا�شعة 
كفيها حتت الإبطني وموؤخرته على فخديها ثم 

حتاول ت�شجيع الطفل على الوقوف على فخذيها 
وتقول )هيال هوب( وترفع الطفل بحيث اأن 

القدمني تبقى على فخدي املربية دون اأي فراغ 
بينهما ثم جتل�س الطفل على موؤخرته مرة اأخرى 

وتعيد التمرين من اأربع اإىل خم�س مرات

مهارات حركية كبرية 
1-16. يحرك ذراعيه بقوه ون�شاط وب�شكل هادف 

رافعًا ذراعيه لكي يحمل  

ا�شم الن�شاط: مد يدك
الأدوات:

فر�شة 
التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء من �رشيره وت�شعه على 
الفر�شة  و تالحظ  املربية حركه ذراعي الطفل  ون�شاطه 
ومدى متكنه من  رفع ذراعيه وتالحظ حماولته  لكي 
يحمل، ويجب على املربية ت�شجيع الطفل باأن تقول 
له: )يال يا حبيبي مد اأيدك يال(، وبعد انتهاء الطفل 
من التمرين تعيد املربية الطفل اإىل ال�رشير مره اأخرى.
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مهارات حركية �شغرية 
1-8. مي�شك ب )اخل�شخي�شة ( لفرتة ق�شرية قبل 

اإ�شقاطها  

تالحظ املربية الطفل وهو مي�شك ب )اخل�شخي�شة( 
لفرتة ق�شرية قبل اإ�شقاطها

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-7. يتقبل الإ�شتحمام والروتني اليومي ب�شكل 

منتظم 
ا�شم الن�شاط:رائحتي جميلة

الأدوات:
مفر�س،اأغاين لالأطفال،حمارم نظيفة غري معطرة 

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء وتاأخذه اإىل منطقة الغيار 
رائحتنا  ع�شان  يال  يال  اأواعينا  نغري  )يال  تغني  وهي 
املفر�س  على  بهدوء  وت�شعه  ونظيفة(  حلوة  ت�شبح 
بالغناء  وتبداأ  الأنا�شيد  ت�شع  ثم  م�شتلقيًا على ظهره، 
للطفل حتى تنتهي من الغيار وتلب�س الطفل املالب�س 

النظيفة.
توجبه:

 يجب اأن تكون املحارم غري معطرة منعًا حلدوث 
احمرار للجلد حيث اأن الطفل يف هذه املرحلة 
يكون جلده ح�شا�س لأي نوع من اأنواع العطور

اجلانب املعريف
2-2.ي�شتك�شف الألعاب بالإم�شاك بها وم�شها 

وهزها و�رشبها بقوة 
ا�شم الن�شاط: اأم�شك لعبتي 

الأدوات:
بطة مطاطية ملونة وت�شدر �شوت عند ال�شغط عليها.

التطبيق:
ت�شع املربية اللعبة اأمام الطفل على م�شافة قريبة منه 
وت�شغط على اللعبة لإ�شدار ال�شوت وت�شجع الطفل 
على مد يده والقب�س على اللعبة وت�شاعده على 

ال�شغط على اللعبة.
تالحظ املربية كيف مي�شك الطفل باللعبة ومي�شها 

ويهزها و�رشبها 
توجيه:

احلر�س على اأن تكون اللعبة نظيفة.
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اجلانب املعريف
2-2.ي�شتك�شف الألعاب بالإم�شاك بها وم�شها 

وهزها و�رشبها بقوة 
ا�شم الن�شاط:ماذا ا�شمع؟

الأدوات:
لعبة على �شكل خروف ت�شدر �شوت اخلروف، 

كر�شي الطفل.
التطبيق:

جتل�س املربية اأمام الطفل وتريه اللعبة وتقول )هذا 
خروف، خروف( و ت�شمعه �شوته ثم ت�شجيع الطفل 
على مد يده والقب�س على اللعبة وت�شاعده على 

ال�شغط عليها.
ومي�شها  باللعبة  الطفل  مي�شك  كيف  املربية  تالحظ 

ويهزها و�رشبها 
توجيه:

م�شتمع  الطفل  طاملا  اخلطوات  هذه  املربية  تكرر 
و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 

اجلانب املعريفتغري التمرين.
2-2. ي�شتك�شف الألعاب بالإم�شاك بها وم�شها 

وهزها و�رشبها بقوة. 
ا�شم الن�شاط: لعبتي املف�شلة

الأدوات:
كر�شي الطعام،األعاب حمفزة ومف�شلة لدى الطفل 

)2 -3 األعاب(
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا 
وت�شع اأمامه الألعاب على اأن تكون امل�شافة 

طول ذراعه ثم حتفزه وت�شجعه على التقاط اللعبة 
املف�شلة لديه وحتفزه على و�شعها و التقاط الأخرى 

وتتحدث عن اللعبة الأخرى. 
ثم ترتكه مع الألعاب وحده، على اأن تراقبه عن 
بعد طوال الوقت تالحظ املربية كيف مي�شك الطفل 

باللعبة ومي�شها ويهزها  وي�رشبها
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املهارات اللغوية
2-10. يتمكن من اإ�شدار معظم اأ�شوات اأحرف 

العلة وعدد من اأ�شوات الأحرف  ال�شاكنة / 
ال�شحيحة   

ا�شم الن�شاط: كلماتي الأوىل 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على كر�شيه اخلا�س مع تثبيته جيدًا. 
م،  مثل )ب،  اأ�شوات  وت�شدر  الطفل  اأمام  جتل�س 

ت، د( 
)ب(  مثل  �شوت  اأي  اإ�شدار  الطفل  يحاول  كلما 
الذي  لل�شوت  تبعًا  وهكذا  “بابا”  وتقول:  متدده 

ي�شدره م�شتمتع بذلك.
توجيه:

ميكن للمربية اأن ت�شع الطفل يف ح�شنها ومت�شكه 
بدل من الكر�شي ، يجب النظر بعينه عند التحدث 

معه.
املهارات الجتماعية – النفعالية 

2-2. ي�شعر بالرتياح عندما يجل�س يف ح�شن 
مقدمة الرعاية وهو ي�شعر باحلاجة اإىل النوم وما 

يلبث اأن ينام 

ا�شم الن�شاط: اأريد اأن اأنام 
الأدوات: 

اأغاين لالأطفال،كر�شي خا�س باملربية.
التطبيق:

حتمل املربية الطفل  بهدوء ثم جتل�س على الكر�شي 
وا�شعة يدها الي�رشى حتت راأ�س ورقبة الطفل لتحميها 
ويكون ج�شمه على ح�شنها ونغني له )يال نام يال نام 

يا حبيبي يال نام (
تراقب املربية الطفل وهو يغم�س عينيه وما يلبث اأن 

ينام
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مهارات حركية كبرية  
2-1 . يحافظ على راأ�شه ب�شكل ثابت اإىل حد ما 

عند رفعه لو�شع اجللو�س 
ا�شم الن�شاط:راأ�شي ثابت 

الأدوات:
 ل �شيء

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء  وجتل�شه يف ح�شنها  وترفعه 
لو�شع اجللو�س ، ثم تبداأ باللعب معه وتتحدث اإليه 
بتقليد هذا  تقوم  اأي �شوت  الطفل  اأ�شدر  اإذا  فمثاًل 
ال�شوت كما اأنها �شتحرك يديها كما يحرك الطفل و 
تغني له اإحدى الأنا�شيد املنا�شبة مثل) هال�شي�شان �شو 
حلوين( وحترك يديها مع حركة يدين الطفل. تالحظ 
املربية مدى متكن الطفل من املحافظة على التحكم  

بحركة راأ�شه ب�شكل ثابت وهو جال�س يف ح�شنها   

مهارات حركية �شغرية 
1-9 .مي�شك بالأ�شياء بكلتا يديه    

ا�شم الن�شاط:اأم�شك لعبتي 
الأدوات:

بطة مطاطية ملونة وت�شدر �شوت عند ال�شغط عليها.
التطبيق:

ت�شع املربية اللعبة اأمام الطفل على م�شافة قريبة منه 
وت�شغط عليها لإ�شدار ال�شوت.

ت�شجع الطفل على مد يده واإم�شاك اللعبة بكلتا يديه 
مع م�شاعدته على ال�شغط عليها

توجيه:
احلر�س على اأن تكون اللعبة نظيفة.



ال�شهر اخلام�سال�شهر الأول
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اجلانب املعريف 
2-3. ينظر اإىل الأ�شياء وميد ج�شمه نحوها 

ويلم�شها 
ا�شم الن�شاط: امل�س ما حويل 

الأدوات:
كر�شي الطعام ،األعاب حمفزة ومف�شلة لدى الطفل 

)2 -3 األعاب(
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا وت�شع 
اأمامه الألعاب على اأن تكون امل�شافة طول ذراعه. 
حتفز وت�شجع الطفل على التقاط اللعبة املف�شلة لديه. 
وتتحدث  الأخرى  التقاط  و  و�شعها  ثم حتفزه على 

عن اللعبة الأخرى. 
تراقبه عن  اأن  الألعاب وحده، على  ترتكه مع  ثم 

بعد طوال الوقت 
الألعاب  الطفل وهو ميد ج�شده نحو  املربية  تالحظ 

ومي�شكها 
ال�شحة وال�شالمة العامة 

 1-7 يتقبل ال�شتحمام والروتني اليومي ب�شكل منتظم
ا�شم الن�شاط: اأحالم �شعيدة 

الأدوات:
�رشير ،غطاء نظيف.

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء وتتحدث اإليه وتقول له 
اإننا �شنذهب للنوم وت�شعه يف ال�رشير ب�شكل جانبي 

وت�شع الغطاء فوق الطفل من عند البطن حتى ل 
يغطي الوجه وتغني له )يال نام يال نام يا حبيبي يال 
نام ( وتتمنى له اأحالم �شعيدة وتغلق ال�شتائر لتهيئ 

للطفل اجلو املنا�شب للنوم.
توجيه:

اإن نوم الطفل على ظهره يكون فيه خطر على حياته 
الطفل  ينام  اأن  يجب  لذلك  اختناق  حدوث  وميكن 

على اأحد جانبيه.

الأ�شبوع الأول  ال�شهر اخلام�س           

اجلانب املعريف 
2-3. ينظر اإىل الأ�شياء وميد ج�شمه 

نحوهاويلم�شها  
ا�شم الن�شاط: �شندوق الألعاب 

الأدوات:
�شندوق،فر�شة،األعاب خمتلفة مف�شلة  للطفل،

و�شادات كبرية.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الفر�شة بو�شع اجللو�س وت�شع 
اأمامه ال�شندوق و بجانبه الألعاب. 

تبداأ بو�شع الألعاب بال�شندوق اأمامه و ت�شجعه على 
تقليدها.

ثم ترتكه مع الألعاب وحده، على اأن تراقبه عن 
بعد طوال الوقت  

تالحظ املربية الطفل وهو ميد ج�شده نحو الألعاب 
ومي�شكها  

اجلانب املعريف 
2-3. ينظر اإىل الأ�شياء وميد ج�شمه نحوها 

ويلم�شها 
ا�شم الن�شاط:األعابي املتدحرجة

الأدوات:
العاب ملونة متو�شطة احلجم مثل كرة ، فر�شة.

التطبيق:
جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�شنده. 

ت�شع اأمامه الكرة وتدحرجها على م�شافة قريبة منه 
حتى يحاول اأن ميد يده ومي�شكها.

ثم تدحرجها مرة اأخرى اأمامه و ت�شجعه على اأن 
يجلب الكرة، وهكذا

تالحظ املربية الطفل وهو ميد ج�شده نحو الألعاب 
ومي�شكها  . 

توجيه:
ميكن للمربية اأن ت�شند الطفل كي يجل�س ب�شكل 

مريح.
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اجلانب اللغوي  
2-11. ينوع يف الأ�شوات للتعبري عن فرحه اأو 

ا�شتيائه  
ا�شم الن�شاط:�شفاهي املتحركة

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي مع تثبيته جيدًا. 

جتل�س مقابل الطفل على اأن يكون وجهها على 
م�شتوى نظره. 

تبداأ بالتحدث مع الطفل ب�شوت وا�شح واإ�شتخدام 
كلمات تلفت نظره. 

يبداأ  الطفل بالتعبري  عن �شعادته  بتنويع الأ�شوات 
التي ي�شدرها.

 توجيه:
يتحقق النتاج من خالل مراقبة الطفل امل�شتمرة يف 

مواقف متعددة  ومتنوعة 

اجلانب اللغوي 
3-1. يناغي عندما يتكلم معه �شخ�س 

ا�شم الن�شاط:لغتي  
الأدوات:

ل�شيء
التطبيق:

جتل�س املربية اأمام �رشير الطفل بعد اأن ي�شتيقظ من 
النوم وتبداأ بالتحدث معه مثاًل تقول : �شح النوم 
يا حبيبي هل اأنت جائع؟ �شيبداأ الطفل يناغي وكاأنه 
الطفل يف  لغة  هي  هذه  لأن  املربية  مع  يتحدث 

هذه الرحلة العمرية  

املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-1. يبت�شم كا�شتجابة لبت�شامة الآخرين 

 تالحظ املربية الطفل وهو يبت�شم كا�شتجابة لبت�شامتها 
اأو عند اإبت�شامة طفل اآخر له.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-2. يبكي عندما ي�شمع اأ�شوات بكاء الأطفال 

الآخرين 
تالحظ املربية اأن الطفل يبداأ بالبكاء عندما  ي�شمع 

�شوت بكاء طفل اأخر .
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املهارات الجتماعية – النفعالية
3-3. يهداأ عندما ي�شعر اأن مقدمة الرعاية تنظر 

اإليه باهتمام وحب 
ا�شم الن�شاط: اأهاًل يا �شغريي

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شتقبل املربية الأطفال يف ال�شباح وهي تقول: 
ثم  و�شهاًل  اأهاًل  اخلري  �شباح  حبيبي  يا  اأهاًل  اأهاًل 
تاأخذ الطفل من والدته اأو والده  وقد يبداأ الطفل 
بالبكاء. تتحدث املربية مع الطفل ب�شوت هادئ 
اأو  �رشيره  يف  بهدوء  وت�شعه  الهتمام   له  مبدية 
الكر�شي اخلا�س وهي تقول )�شباح اخلري يا حبيبي(

الأ�شبوع الثاين ال�شهر اخلام�س           

مهارات حركية كبرية 
2-2 .عند بقائه جال�شًا يكون الظهر م�شتقيمًا اإل 

يف منطقة اأ�شفل الظهر  

ا�شم الن�شاط: اأجل�س ثابتًا 
الأدوات:

كر�شي خا�س بالأطفال
التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�شعه بالكر�شي ثم تقوم 
بربط احلزام منعًا لوقوع الطفل، ثم تبداأ باللعب معه 
تقوم  �شوت  اأي  الطفل  اأ�شدر  واإذا  اإليه  وتتحدث 
كما  يديها  �شتحرك  اإنها  كما  ال�شوت  هذا  بتقليد 
الأنا�شيد  اإحدى  له  تغني  اأن  ويجب  الطفل  يحرك 
املنا�شبة مثل )هال�شي�شان �شو حلوين( وحترك يديها 

مع حركة يدي الطفل.
 تالحظ املربية مدى متكن الطفل من املحافظة على 
اجللو�س وظهره م�شتقيمًا  على الكر�شي اخلا�س به . 

مهارات حركية �شغرية 
1-9. مي�شك بالأ�شياء بكلتا يديه    

ا�شم الن�شاط: اأم�شك لعبتي 
الأدوات:

بطة مطاطية ملونة وت�شدر �شوتًا عند ال�شغط عليها.
التطبيق:

ت�شع املربية اللعبة اأمام الطفل على م�شافة قريبة منه 
وت�شغط على اللعبة لإ�شدار ال�شوت.

بكلتا  اللعبة  واإم�شاك  يده  مد  على  الطفل  ت�شجيع 
يديه مع م�شاعدته على ال�شغط على اللعبة.

توجيه:
احلر�س على اأن تكون اللعبة نظيفة.
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اجلانب اللغوي 
3-2. يناغي ويبت�شم لطفل اآخر  

ا�شم الن�شاط: اأحب اأ�شدقائي 
الأدوات:

كر�شي خا�س بالأطفال.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل يف الكر�شي املخ�ش�س له بحيث
يكون وجه الطفل مقاباًل لوجه الطفل الآخر .

للطفل  ويبت�شم  يناغي  و هو  الطفل  املربية  �شتالحظ 
الآخر.

اأثناء تواجد الطفل مع الأطفال الآخرين تراقب  يف 
املربية الطفل وهو يتوا�شل معهم 

اجلانب الإجتماعي
4-1. يتوا�شل من خالل: البكاء، اإ�شدار الأ�شوات، 

تعبريات الوجه، الإمياءات، البت�شامة.
تراقب املربية الطفل وهو يتوا�شل من خالل: البكاء، 
الإمياءات،  الوجه،  تعبريات  الأ�شوات،  اإ�شدار 

البت�شامة

 

املهارات الجتماعية – النفعالية
4-2.  ي�شتخدم اأ�شكال خمتلفة من البكاء ليعرب عن 

حاجاته املختلفة 
اأ�شكال خمتلفة  ي�شتخدم  وهو  الطفل  املربية  تراقب 

من البكاء ليعرب عن حاجاته املختلفة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
اليدين  �شعادته من خالل حتريك  يعرب عن   .3-4

اأو الرجلني
تراقب املربية الطفل وهو يعرب عن �شعادته من خالل 

حتريك اليدين اأو الرجلني

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-4. يهداأ يف املواقف التالية: امل�س ، احلمل ، 

الر�شاعة ، �شماع ال�شوت. 
ا�شم الن�شاط: هيا نغني معًا

الأدوات:
 ل�شيء

التطبيق:
عندما يبداأ الطفل بالبكاء، تقف املربية اإىل جانب 

ال�رشير وتبداأ بالغناء للطفل وتقول مثاًل:
الكفني  بتحريك  وتقوم  الع�شافري(  بطريوا  )هيك   

ب�شكل دائري 
الكفني  بتحريك  وتقوم  الأ�شماك(  ت�شبح  هيك  )ثم 

ب�شكل اأفقي ميني وي�شار 
بو�شع  وتقوم  الأطفال(  بناموا  هيك  تقول)  ثم 
الكفني بجانب اخلد ثم تعيد الأغنية مرة ثانية ولكن 
تغني  وهي  اإليها  الطفل  اإنتباه  جتلب  اأن  يجب 
�شتالحظ اأن الطفل �شيهداأ عندما ي�شمع �شوت املربية

الأ�شبوع الثالث ال�شهر اخلام�س           

مهارات حركية كبرية 
2-3. يجل�س مب�شاندة حمركًا راأ�شه من جهة 

لأخرى م�شتطلع ما حوله 
ا�شم الن�شاط: �شندوق الألعاب 

الأدوات:
�شندوق، فر�شة،العاب خمتلفة مف�شلة  للطفل، 

و�شادات كبرية.
التطبيق:

و  اجللو�س  بو�شع  الفر�شة  على  الطفل  املربية  ت�شع 
تتاأكد من اأن الو�شادات حتيط به جيدًا. 

ت�شع اأمامه �شندوق الألعاب و بجانبه الألعاب. 
تالحظ املربية حركة راأ�س الطفل من جهة لأخرى 

مهارات حركية �شغرية 
1-10. مي�شك الأ�شياء م�شتخدمًا اإبهامه وبقية 

اأ�شابعه 
ا�شم الن�شاط: ماذا اأختار؟ 

الأدوات:
ثالث لعب �شغرية تتنا�شب وحجم يدي الطفل، 

فر�شة 
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل بو�شعية اجللو�س على فر�شة 
وت�شع الألعاب بني قدمي الطفل. 

تالحظ املربية قدرة الطفل على  م�شك الألعاب 
القريبة منه م�شتخدمُا اإبهامه وبقيه اأ�شابعه
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-8. ي�شتجيب بال�شرتخاء عند تنظيفه

تالحظ املربية  اأن الطفل ي�شتجيب بال�شرتخاء عند 
تنظيفه

اجلانب املعريف 
3-1. يدرك اأن هز اأو �رشب الألعاب ي�شدر 

اأ�شوات 
ا�شم الن�شاط:�شوت اللعبة 

الأدوات:
بطة مطاطية ملونة وت�شدر �شوت عند ال�شغط 

عليها.
التطبيق:

ت�شع املربية اللعبة اأمام الطفل على م�شافة قريبة منه 
وت�شغط عليها لإ�شدار ال�شوت.

ت�شجيع الطفل على مد يده والقب�س على اللعبة مع
م�شاعدته على ال�شغط عليها.

على  وي�شغط   يده  ميد  وهو  الطفل  املربية  تالحظ 
اللعبة لت�شدر �شوتًا 

توجيه:
احلر�س على اأن تكون اللعبة نظيفة.

اجلانب املعريف 
3-1. يدرك اأن هز اأو �رشب الألعاب ي�شدر 

اأ�شوات 
ا�شم الن�شاط: ماذا ا�شمع؟

الأدوات:
لعبة على �شكل خروف ت�شدر �شوت اخلروف.

كر�شي الطفل.
التطبيق:

جتل�س املربية اأمام الطفل وتريه اللعبة وتقول )هذا 
خروف ، خروف( و ت�شمعه �شوته.

الطفل  راأ�س  من  اليمني  جهة  اإىل  يدها  متد  ثم 
وت�شدر ال�شوت من اللعبة وتقول : اأين اخلروف ؟ 
ماذا ت�شمع؟ و تنتظر اإىل اأن يلف الطفل راأ�شه نحو 

ال�شوت. 
اخلطوة  وتكرر  الي�شار  جهة  اإىل  اخلروف  ت�شع  ثم 

ال�شابقة. 
ثم مت�شكه اإىل اأعلى وتكرر اخلطوات ال�شابقة.

ترتك اللعبة مع الطفل وتراقبه 
على  وي�شغط   يده  ميد  وهو  الطفل  املربية  تالحظ 

اللعبة لت�شدر �شوتًا 
توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�شتمع 
و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 

نغري التمرين.

اجلانب املعريف 
3-1. يدرك اأن هز اأو �رشب الألعاب ي�شدر 

اأ�شوات 
ا�شم الن�شاط: اأين ال�شوت؟

الأدوات:
اأي لعبة ت�شدر �شوت جميل و ملفت،كر�شي الطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي وتثبته جيدًا وجتل�س 
ت�شدر  و  اللعبة  يرى  اأن  دون  يدها  ومتد  اأمامه 

ال�شوت بجانب اأذنه اليمنى حتى يدير راأ�شه
يلف  حتى  الي�رشى  اأذنه  بجانب  ال�شوت  ت�شدر  ثم 
مع  اللعبة  ترتك  ثم  ال�شوت  م�شدر  ويكت�شف  راأ�شه 

الطفل وتراقبه.
تالحظ املربية الطفل وهو ميد يده وي�شغط على اللعبة 

لت�شدر �شوتًا 
توجيه:

كلما يكت�شف الطفل م�شدر ال�شوت تعلق املربية 
وتعزز هذا الكت�شاف بالبت�شام له والتحدث معه 

حول هذا الكت�شاف، مثاًل: اآه وجدتها، ما هذا؟” 
وحتدثه حول اللعبة.

اجلانب املعريف 
3-1. يدرك اأن هز اأو �رشب الألعاب ي�شدر 

اأ�شوات 
ا�شم الن�شاط:خ�شخي�شتي

الأدوات:
خ�شخي�شه

التطبيق:
ت�شع املربية اخل�شخي�شة على م�شافة قريبة من الطفل 

و ت�شجعه على مد يده والقب�س عليها و حملها. 
ثم متد يدها و تطلب منه اأن يعطيها اللعبة 

وت�شعها مرة ثانية وت�شجعه على اأخذها.
ترتك اخل�شخي�شة مع الطفل وتراقبه. 

تالحظ املربية الطفل وهو ميد يده ويهز اخل�شخي�شة 
لت�شدر �شوتًا 
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اجلانب اللغوي 
3-3. ي�شحك عندما تتوقف فجاأة عن الكالم اأثناء 

حديثك معه 
ا�شم الن�شاط:بي عينه!

الأدوات:
غطاء �شغري، كر�شي الطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي اخلا�س به وجتل�س 

مقابله.
ترفع الغطاء اأمام الطفل ليحجب وجهها عنه وتثبت 

لثواين.
تنزل الغطاء وتقول:)بي عينه!( وتبداأ باحلديث 

معه ومن ثم ت�شكت فجاأة 
ثم تعيد اخلطوات و تراقب الطفل وهو �شعيد 

وي�شحك 
توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�شتمع 
و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 

نغري التمرين.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-1. يتوا�شل من خالل: البكاء، اإ�شدار 

الأ�شوات، تعبريات الوجه، الإمياءات، البت�شامة
تراقب املربية الطفل وهو يتوا�شل من خالل: 

البكاء، اإ�شدار الأ�شوات، تعبريات الوجه، 
الإمياءات، البت�شامة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-2 . ي�شتخدم اأ�شكال خمتلفة من البكاء ليعرب 

عن حاجاته املختلفة. 
تراقب املربية الطفل وهو ي�شتخدم اأ�شكال خمتلفة 

من البكاء ليعرب عن حاجاته املختلفة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-3. يعرب عن �شعادته من خالل حتريك اليدين 

اأو الرجلني
تراقب املربية الطفل وهو يعرب عن �شعادته من 

خالل حتريك اليدين اأو الرجلني

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-4. يهداأ يف املواقف التالية: امل�س ، احلمل ، 

الر�شاعة ، �شماع ال�شوت. 
ا�شم الن�شاط: هيا نغني معًاَ

الأدوات:
ل�شيء

التطبيق:
عندما يبداأ الطفل بالبكاء ، تقف املربية اإىل جانب 

ال�رشير وتبداأ باحلديث معه بطريقة جتلب انتباه 
الطفل اإليها وهي تتحدث تالحظ اأن الطفل �شيهداأ 

عندما ي�شمع �شوتها

الأ�شبوع الرابع  ال�شهر اخلام�س             
 

مهارات حركية كبرية 
2-3. يجل�س مب�شانده حمركًا راأ�شه من جهة لأخرى 

م�شتطلع ما حوله 

ا�شم الن�شاط: اأ�شوات من حويل 
الأدوات:

جر�س �شغري، فر�شة.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الأر�س بو�شع اجللو�س، 
ومت�شك اجلر�س وحتركه من جانب الطفل الأمين ثم 

من جانب الطفل الأي�رش.
ف�شتالحظ املربية اأن الطفل يدير راأ�شه اإىل اليمني 

وال�شمال بتوازن و حتكم. 

مهارات حركية �شغرية 
1-10. مي�شك الأ�شياء م�شتخدمًا اإبهامه وبقية 

اأ�شابعه 
ا�شم الن�شاط:ماذا اأختار ؟

الأدوات:
ثالث لعب �شغرية تتنا�شب وحجم يدي الطفل،فر�شة 

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل بو�شعية اجللو�س على فر�شة وت�شع 

الألعاب بني قدمي الطفل 
تالحظ املربية قدرة الطفل على  م�شك الألعاب 

القريبة منه م�شتخدمًا اإبهامه وبقية اأ�شابعه

ال�شحة وال�شالمة العامة 
 1-8. ي�شتجيب بال�شرتخاء عند تنظيفه

تالحظ املربية  اأن الطفل ي�شتجيب بال�شرتخاء عند 
تنظيفه

اجلانب املعريف 
3-2. يبدي �شعادة عند روؤيته لزجاجة احلليب. 

تراقب املربية وهو يبدي �شعادة عند روؤيته لزجاجة 
احلليب

اجلانب املعريف 
3-3 . يكرر ال�شلوكيات املمتعة مثل هز اخل�شخي�شة 

ا�شم الن�شاط: حلني اجلميل
الأدوات:

خ�شخي�شة حمببة لدى الطفل، كر�شي الطفل
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي وتثبته جيدًا.
تعطيه  اخل�شخي�شة ليم�شكها بيده اليمنى مثاًل. 

ثم حتاول اأن ت�شجعه على نقلها اإىل اليد الأخرى. 
ثم ترتكه وحده مع اخل�شخي�شة طاملا هو م�شتمتع.  

توجيه:
ميكن اأن تلعب معه لعبة “ اأعطيني” ثم ت�شعها 

يف يده الأخرى وهكذا حتى ت�شجعه وتنمي 
ع�شالت يديه الثنتني.
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اجلانب املعريف 
3-3. يكرر ال�شلوكيات املمتعة مثل هز 

اخل�شخي�شة 
ا�شم الن�شاط: خ�شخي�شتي

الأدوات:
خ�شخي�شة 
التطبيق:

ت�شع املربية اخل�شخي�شة على م�شافة قريبة من الطفل 
ثم ت�شجع الطفل على مد يده والقب�س عليها و 

حملها. 
مت متد يدها و تطلب منه اأن يعطيها اخل�شخي�شة 

ثم ت�شعها مرة ثانية وت�شجعه على اأخذها.
ترتك اخل�شخي�شة مع الطفل وتراقبه 

تالحظ املربية الطفل  وهو م�شتمتع اأثناء  تكرار هز 
اخل�شخي�شة 

توجيه:
ميكن اأن تكون لعبة م�شنعه من مواد م�شيئة.
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-1. يدير راأ�شه نحو الطفل الأكرب الذي يغني 

ا�شم الن�شاط:اأحب الغناء
الأدوات:
كر�شي للطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف الكر�شي اخلا�س به يف مكان 

خم�ش�س مع الأطفال الأكرب �شنًا
تغني املربية مع الأطفال الأكرب منه �شنًا 

�شتالحظ اأن الطفل �شرياقب الأطفال وي�شتمتع بغنائهم 
ومن املمكن اأن يبداأ باملناغاة م�شاركهم غنائهم

املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-2. يحرك �شاقيه اأثناء مراقبة الأطفال 

ا�شم الن�شاط: اأنا �شعيد
الأدوات:
كر�شي للطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف الكر�شي اخلا�س وت�شعه يف 

املكان املخ�ش�س مع الأطفال الأكرب �شنًا
�شتالحظ اأن الطفل �شيحرك قدميه معربًا عن �شعادته 

وهو يراقب الأطفال الأكرب �شنًا اأثناء حتركاتهم ولعبهم 
يف ال�شف



ال�شهر ال�شاد�سال�شهر الأول
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مهارات حركية كبرية 
2-4 . يجل�س لوحدة م�شتندًا على يده 

ا�شم الن�شاط: اأجل�س لوحدي 
الأدوات:
فر�شة اأر�شية
التطبيق:

ت�شع املربية الفر�شة مبكان هادئ و اآمن و ت�شع 
الطفل عليها.

 تالحظ املربية مدى متكن الطفل من اجللو�س 
لوحده م�شتندًا على يديه 

مهارات حركية �شغرية 
1-11. ي�شتطيع اأن مي�شك مكعبًا بيده 

ا�شم الن�شاط:مكعباتي ال�شغرية 
الأدوات:

مكعبات باألوان خمتلفة ، فر�شة 
التطبيق:

ت�شع املربية الفر�شة على الأر�س و جتل�س الطفل 
عليها ، ثم ت�شع املكعبات على الفر�شة اأمامه

ومت�شك املكعب الأول وحتركه اأمام ب�رش الطفل مع 
ذكر لون املكعب 

ت�شع املكعب على الأر�س و تراقب مدى متكن 
الطفل من م�شك املكعب بيده 

الأ�شبوع الأول  ال�شهر ال�شاد�س            

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-9.يبداأ بتناول الأكل ال�شلب  

ا�شم الن�شاط: اأتذوق الطعام
الأدوات:

كر�شي الطعام، طعام ي�شتطيع الطفل اأن مي�شكه بيده 
مثل الب�شكويت اخلا�س بالأطفال.

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا وت�شع 

اأمامه الطعام على الطاولة اخلا�شة به ثم  
مت�شك بيدها الطعام اخلا�س بها و تبداأ باأكله 

اأمامه.
ت�شجع الطفل على م�شك الب�شكويت اخلا�س به بيده 

و حماولة و�شعه يف فمه و تذوقه. 
توجيه:

ميكن اأن ت�شجع الطفل على التذوق عن طريق 
و�شع قطعة يف فمه، فعندما تعجبه �شيحاول مد 

يده و م�شكها لياأكلها.
اجلانب املعريف 

4-1. ي�شل لالأ�شياء با�شتخدام اليد بكاملها  
ا�شم الن�شاط: األعابي املتدحرجة

الأدوات:
العاب ملونة و حجمها متو�شط مثل كرة ، فر�شة

التطبيق:
جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�شنده ثم ت�شع 
اأمامه الكرة وتدحرجها على م�شافة قريبة منه حتى 

يحاول اأن ميد ومي�شكها ثم تدحرجها مرة اأخرى 
اأمامه و ت�شجعه على اأن يجلب الكرة، وهكذا. 

تالحظ املربية الطفل وكيف ي�شل لالأ�شياء با�شتخدام 
اليد بكاملها

توجيه:
ميكن للمربية اأن ت�شند الطفل كي يجل�س ب�شكل 
مريح و جتل�س اأمامه، تدحرج الكرة اإليه تارة و 

بعيدًا عنه تارة اأخرى.
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اجلانب املعريف 
4-2. يلم�س الأ�شياء القريبة منه ) عقد الأم اأثناء 

حملها له، ...( 
ا�شم الن�شاط:ق�شتي امل�شورة

الأدوات:
كر�شي للمربية، كتاب م�شور باألوان جميله )�شور 

للحيوانات(
التطبيق:

الق�شة  بفتح  تبداأ  ثم  الطفل يف ح�شنها  املربية  ت�شع 
مثال:) هذا  له  وتقول  ال�شور  الطفل عن  وحتدث 
ع�شفور جميل لونه اأحمر وهو كبري( وتردد املعلومة 

اأكرث من مره ثم تنتقل اإىل �شوره اأخرى وتقول:
) ما اأجمل هذا الكلب لونه اأبي�س( ثم تقلد �شوت 

الكلب وتردد املعلومة اأكرث من مره.
توجيه:

يجب ال�شماح للطفل بلم�س الق�شة اأو ال�شور لآن 
الطفل يف هذه املرحلة يحاول الكت�شاف و 

اجلانب املعريف التعرف ملا حوله.
4- 3. يتتبع ج�شم متحرك �شعودًا ونزوًل اأو من 

جانب اإىل اآخر يدور اأمامه 

ا�شم الن�شاط: اأين ال�شوت؟
الأدوات:

اأي لعبة تتحرك،كر�شي الطفل
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا 
وت�شع اللعبة اأمام نظر الطفل وحترك الدمية �شعودًا 

ونزوًل اأو من جانب اإىل اآخر
تراقب املربية الطفل وهو يتتبع اللعبة وهي تتحرك 

�شعودًا ونزوًل اأو من جانب اإىل اآخر

91

اجلانب املعريف 
4-3 .يتتبع ج�شم متحرك �شعودًا ونزوًل اأو من 

جانب اإىل اآخر يدور اأمامه 

ا�شم الن�شاط: األعابي املعلقة
الأدوات:

العاب ملونة معلقة 
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة 
الأر�شية.

تثبت الألعاب املعلقة فوق راأ�شه وحترك الألعاب 
وتلفت نظر الطفل اإليها وعندما جتد الطفل مهتم 

باللعب بهم ترتكه وحده لفرتة من الزمن مع 
مراقبته عن بعد.

تراقب املربية الطفل وهو يتتبع اللعبة وهي تتحرك  
�شعودًا ونزوًل اأو من جانب اإىل اآخر

توجيه:
احلر�س على اأن تكون الألعاب معلقة على 

م�شافة قريبة منه بحيث ي�شتطيع اأن مي�شكها  عندما 
اجلانب املعريف ميد يده.

4-3. يتتبع ج�شم متحرك �شعودًا ونزوًل اأو من 
جانب اإىل اآخر يدور اأمامه 

ا�شم الن�شاط: جنمتي امل�شيئة 
الأدوات:

النجمة امل�شيئة
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي اخلا�س به وتبداأ 
بالغناء “ جنمتي امل�شيئة” وت�شري اإىل النجمة . 

تدير املربية النجمة من جانب اىل اآخر و تراقبه وهو 
يتتبع النجمة وهي تدور. 

توجيه:
على املربية اأن تغني الأغنية دائمًا على نف�س 

الوزن فعليها اأن تتدرب على الأغاين م�شبقًا، 
وان يكون �شوتها وا�شح.
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اجلانب اللغوي 
3-3. ي�شحك عندما تتوقف فجاأة عن الكالم اأثناء 

حديثك معه 
ا�شم الن�شاط: بي عينه!

الأدوات:
غطاء �شغري، كر�شي الطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي اخلا�س به وجتل�س 

مقابله.
ترفع الغطاء اأمام الطفل ليحجب وجهها عنه وتثبت 

لثواين.
تنزل الغطاء وتقول:”بي عينه!” وتبداأ باحلديث 

معه  ومن ثم ت�شكت فجاأة 
ثم تعيد اخلطوات. تراقب الطفل وهو �شعيد 

وي�شحك 
توجيه: 

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�شتمع 
و�شعيد ومهتم، عندما يتوقف الطفل عن ال�شتجابة 

نغري التمرين.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-3. يدير نف�شه اإىل اأحد اجلوانب لكي ينظر اإىل 

طفل اأخر ينام  قربه  
ا�شم الن�شاط: اأنام  مع اأ�شدقائي

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف �رشيره اخلا�س  بجانب الطفل 

الآخر بنف�س  الطريقة
�شتالحظ املربية اأن الطفل  �شيدير نف�شه ملراقبة الطفل 
من باب الف�شول ومعرفة ماذا يفعل ومن املمكن 
اأن يحاول الو�شول اإليه وو�شع يده علية ليتفح�شه
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الأ�شبوع الثاين  ال�شهر ال�شاد�س           

مهارات حركية كبرية 
2-5. يظهر توازنَاً وحتكمَاً جيدَاً لراأ�شه وهو يف 

و�شع اجللو�س 
ا�شم الن�شاط:راأ�شي ثابت 

الأدوات:
كر�شي خا�س بالأطفال

التطبيق:
حتمل املربية الطفل بهدوء وت�شعه بالكر�شي ثم تقوم 
باللعب  تبداأ  ثم  الطفل،  لوقوع  منعًا  احلزام  بربط 
معه وتتحدث اإليه فمثاًل اإذا مد الطفل ل�شانه تقوم 
هي اأي�شًا مبد ل�شانها واإذا اأ�شدر الطفل اأي �شوت 
يديها  �شتحرك  اأنها  كما  ال�شوت  هذا  بتقليد  تقوم 
كما يحرك الطفل ويجب اأن تغني له اإحدى الأنا�شيد 
يديها  �شو حلوين وحترك  مثل هال�شي�شان  املنا�شبة 
توازن  مدى  املربية  تالحظ  الطفل.  يدين  حركة  مع 
الكر�شي  على  جال�س  وهو  براأ�شه  الطفل  وحتكم 

اخلا�س به  

مهارات حركية �شغرية 
1-11 . ي�شتطيع اأن مي�شك مكعبًا بيده 

ا�شم الن�شاط: مكعباتي ال�شغرية 
الأدوات:

مكعبات باألوان خمتلفة ، فر�شة 
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�شع املكعبات 
اأمامه ثم مت�شك املكعب الأول وحتركه اإمام ب�رش 

الطفل مع ذكر لون املكعب 
ت�شع املكعب على الأر�س 

تراقب املربية مدى متكن الطفل من م�شك املكعب 
بيده 
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-10. يلم�س نف�شه عندما ي�شعر بالأمل

تالحظ املربية  اأن الطفل يلم�س نف�شه عندما ي�شعر 
بالأمل

اجلانب املعريف 
5-1. يت�شايق من ال�شجيج العايل

تالحظ املربية اأن الطفل يت�شايق من ال�شجيج العايل

اجلانب املعريف 
5-2. يبكي عندما يبلل نف�شه

تالحظ املربية اأن الطفل يبكي عندما يبلل نف�شه

اجلانب املعريف
5-3. يركل الغطاء بقدمه اإذا علقت به  

ا�شم الن�شاط:الركل احلر
الأدوات:

فر�شة،غطاء قطني ناعم 
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل م�شتلقيًا على ظهره  على  الفر�شة 
وت�شع  الغطاء فوقه.

ترتك الطفل على حريته لريكل الغطاء  بقدميه  
ويتحرك.

اجلانب اللغوي 
3-4. يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف اأن يحمل  

ا�شم الن�شاط:اأحب مربيتي
الأدوات:

ل�شيء
التطبيق:

تذهب املربية اإىل الطفل عندما ي�شتيقظ وتقول له: 
)�شح النوم يا حبيبي تع تع(

 �شتالحظ املربية اأن الطفل �شريفع يديه معلن رغبته 
يف احلمل

املهارات الجتماعية – النفعالية 
6-1 .يعرب عن �شعادته لوجود طفل قريب منه 

ا�شم الن�شاط: اأحب اأ�شدقائي
الأدوات:

مفر�س �شغري، خمدات، لعبة كبريه ح�شب عدد 
الأطفال

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على املفر�س وت�شع حوله 

املخدات حت�شبَاً لوقوعه وت�شع الطفل الأخر بنف�س  
الطريقة ثم ت�شع لكل طفل لعبة اأمامه.

�شتالحظ املربية �شعادة الطفل بوجود اأطفال اآخرين 
من حوله و�شيكاغي معربَاً عن �شعادته
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مهارات حركية كبرية 
2-6 .يحافظ على و�شعية الوقوف ب�شكل ثابت 

عند مل�س قدميه ل�شطح ثابت  
ا�شم الن�شاط: اأ�شتطيع اأن اأقف

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
جال�شة  وهي  الإبط  حتت  من  الطفل  املربيه  مت�شك 

على الفر�شة مثبته قدميه على الأر�س 
و�شعية  على  املحافظة  على  الطفل  قدرة  تالحظ 

الوقوف ب�شكل ثابت عندما تلم�س قدميه الأر�س 

مهارات حركية �شغرية
1-12. يتعلم اأن يرمي ال�شيء من يده عندما يريد 

تراقب املربية الطفل يف مواقف متعددة وهو يرمي 
ال�شيء من يده عندما يريد . 

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-10.يلم�س نف�شه عندما ي�شعر بالأمل

تالحظ املربية اأن الطفل يلم�س نف�شه عندما ي�شعر 
بالأمل

الأ�شبوع الثالث  ال�شهر ال�شاد�س            

اجلانب املعريف 
6-1. يراقب وجه الأم اأثناء حديثها معه  
ا�شم الن�شاط: النا�س من حويل 

الأدوات:
كر�شي للطفل.

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف الكر�شي املخ�ش�س له وتبداأ 

بالغناء 
�شتالحظ املربية اأن الطفل يراقب حركاتها بنظره 

وميكن اأن يبكي يف حال غابت عن نظره. 

اجلانب املعريف 
6-1. يراقب وجه الأم اأثناء حديثها معه 
ا�شم الن�شاط: ثيابي النظيفة 

الأدوات:
غيار نظيف للطفل، حمارم، مفر�س 

التطبيق:
املربية الطفل بكل هدوء وحذر وا�شعة يدها  حتمل 
حول  اليمنى  ويدها  والرقبة  الراأ�س  حتت  الي�رشى 
اجلذع، تتحدث للطفل وتقول الآن �شوف نذهب 
على  الطفل  ت�شع  ثم  نظيفة،  بثياب  ثيابنا  لنبدل 
الغيار  اأثناء  للطفل  تتحدث  بالغيار،  وتبداأ  املفر�س 
وتقول له ماذا تفعل مثاًل: الآن �شوف نغري القمي�س 
وهكذا ولكن يجب اأن تكون املربية حذرة اأثناء التغري  
اأثناء حديثها  تالحظ املربية كيف ينظر الطفل للمربية 

معه 
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اجلانب املعريف 
6-1. يراقب وجه الأم اأثناء حديثها معه 

ا�شم الن�شاط: يومي جميل
الأدوات:

ل�شيء
التطبيق:

يا  اخلري  �شباح  تقول:  وهي  الطفل  املربية  ت�شتقبل 
�شباح  اجلميل  وجهك  مثل  جميل  اليوم  اإن  حبيبي 
املربية  تالحظ  اجلميل   اليوم  �شباح  حبيبي  يا  اخلري 

كيف ينظر الطفل للمربية اأثناء حديثها معه 

اجلانب اللغوي 
3-4. يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف اأن 

يحمل
ا�شم الن�شاط: اأحب مربيتي

الأدوات:
ل�شيء

التطبيق:
تذهب املربية اإىل الطفل عندما ي�شتيقظ و تقول له 

)�شح النوم يا حبيبي تع تع(
�شتالحظ املربية اأن الطفل �شريفع يديه معلن رغبته 

يف احلمل

الأ�شبوع الرابع  ال�شهر ال�شاد�س           

مهارات حركية كبرية 
2-7. يرتكز بثقله على قدميه ويثني القدمني معًا 

لالأعلى ولالأ�شفل اإذا اأنزلناه على �شطح ثاب 
ا�شم الن�شاط: اأحب الريا�شة  

الأدوات:
ل �شيء 

التطبيق:
جتل�س املربية على الفر�شة مع الطفل و مت�شكه من 

كفيه.
ويثني  قدميه  على  بثقله  يرتكز  الطفل  اأن  �شتالحظ 

القدمني معًا لالأعلى ولالأ�شفل
 

مهارات حركية �شغرية
1-12 .يتعلم اأن يرمي ال�شيء من يده عندما يريد    
تراقب املربية الطفل يف مواقف متعددة   وهو يرمي 

ال�شيء من يده عندما يريد . 

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-10. يلم�س نف�شه عندما ي�شعر بالأمل

تالحظ املربية  اأن الطفل يلم�س نف�شه عندما ي�شعر 
بالأمل

اجلانب املعريف 
6-2. يتتبع الأم اأو مقدمة الرعاية اأثناء مرورها 

باملكان
تالحظ املربية اأن الطفل يتتبع الأم اأو مقدمة الرعاية 

اأثناء مرورها باملكان

اجلانب املعريف 
6-3. يحدق بالأطفال الآخرين الذين يلعبون 

بالقرب منه
اأ�شم الن�شاط: اأنا واأ�شدقائي 

الأدوات:
كر�شي لكل طفل خا�س به، م�شجل و�رشيط اأنا�شيد.

التطبيق:
الكر�شي  يف  وت�شعه  بهدوء  طفل  كل  املربية  حتمل 
يقع  ل  حتى  جيد  ب�شكل  احلزام  وتربط  له  املخ�ش�س 
ثم ت�شع كل الأطفال ب�شكل دائري حتى يتمكنوا من 
روؤية بع�شهم وت�شع الأنا�شيد وتغني لهم مع ال�رشيط 
وحركاتهم  وانفعالتهم  الأطفال  ت�رشفات  وتراقب 
لهم  ت�شفق  اأن  وحتاول  الأنا�شيد  ومع  بع�شهم  مع 
وت�شحك لهم وبعد اأن ينتهي التمرين ت�شع كل طفل 

يف �رشيره مره اأخرى.
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اجلانب اللغوي 
3-4. يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف اأن 

يحمل  
ا�شم الن�شاط:اأحب مربيتي 

الأدوات:
ل�شيء

التطبيق:
تذهب املربية اإىل الطفل عندما ي�شتيقظ و تقول له 

)�شح النوم يا حبيبي تع تع(
�شتالحظ املربية اأن الطفل �شريفع يديه معلن رغبته يف 

احلمل

املهارات الجتماعية – النفعالية 
6-2. يبت�شم ويناغي عندما يكون �شمن جمموعة  

          
اإ�شم الن�شاط: اأنا واأ�شدقائي 

الأدوات: 
كر�شي لكل طفل خا�س به، م�شجل و�رشيط اأنا�شيد

التطبيق: 
الكر�شي  يف  وت�شعه  بهدوء  طفل  كل  املربية  حتمل 
يقع  ل  حتى  جيد  ب�شكل  احلزام  وتربط  له  املخ�ش�س 
من  يتمكنوا  حتى  دائري  ب�شكل  الأطفال  كل  ت�شع  ثم 
روؤيتهم بع�شهم وت�شع الأنا�شيد وتغني لهم مع ال�رشيط 
وتراقب ت�رشفات الأطفال وانفعالتهم وحركاتهم مع 
بع�شهم ومع الأنا�شيد وحتاول اأن ت�شفق لهم وت�شحك 
لهم وبعد اأن ينتهي التمرين ت�شع كل طفل يف �رشيره 

مره اأخرى

املهارات الجتماعية – النفعالية 
6-3. ينظر حوله عندما يحمل ويبت�شم لالأ�شخا�س 

املاألوفني )اأطفال وكبار( 
ا�شم الن�شاط:ماذا يوجد حولنا 

الأدوات:
ل�شيء

التطبيق:
تقوم املربية بحمل الطفل وتاأخذه اإىل مكان جتمع 
الأطفال �شتالحظ اأن الطفل �شوف يبداأ بالنظر حوله 

مبت�شمَاً ليعرب عن �شعادته لوجود الآخرين
تتحدث املربية مع الطفل وتقول له هذا فالن اأنظر 

ماذا يفعل وهكذا.. 



ال�شهر ال�شابعال�شهر الأول
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مهارات حركية كبرية
1-1. يحرك ذراعية بن�شاط ور�شاقة ب�شكل موجه 

ا�شم الن�شاط: هيك بطريوا الع�شافري 
الأدوات:

ل �شيء 
التطبيق:

اأو  الأر�س  على  اإما  الطفل  قبالة  املربية  جتل�س 
اأمام  احلركات  اأداء  مع  بالغناء  الكر�شي،تبداأ  على 
الطفل،تغني مرة اأخرى و مت�شك بيدي الطفل لتعلمه 

احلركات.  
تغنيها و تكرر احلركات اأمام الطفل و ت�شجعه على 
وهو  الطفل  املربية  وتراقب  وحده  احلركات  اأداء 

يحرك ذراعية بن�شاط ور�شاقة مع كلمات  الن�شيد 
توجيه:

تكرر الأغنية اأمام الطفل و ت�شاعده على تعلم 
احلركات طاملا هو م�شتمتع بذلك.

مهارات حركية �شغرية
1-1. يتحكم بالإم�شاك بالأ�شياء م�شتخدمًا الإبهام 

يف مقابل الأ�شابع ) م�شكة الكما�شة (   

ا�شم الن�شاط: هيا نر�شم معَاً 
الأدوات:

لوح من الكرتون الكبري، مريول، األوان �شمعيه 
كبرية احلجم، مفر�س لالأر�س، م�شجل و�رشيط 

مو�شيقي
التطبيق: 

ت�شع املربية الطفل على املفر�س بعد اأن تلب�شه 
املريول وت�شع املو�شيقي الهادئة اأثناء التمرين وت�شع 
الكرتونة اأمام الطفل وحتاول م�شاعدة الطفل اأن  
يلتقط احد الألوان ومي�شك به  م�شتخدمًا الإبهام 

يف مقابل الأ�شابع )م�شكة الكما�شة (    

الأ�شبوع الأول  ال�شهر ال�شابع           
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-1. ي�شع يديه حول الزجاجة والكاأ�س عندما 

ي�رشب 
ا�شم الن�شاط: اأريد اأن ا�رشب

الأدوات:
زجاجة احلليب

التطبيق:
متثل املربية حركة �رشب احلليب وتقول: “ا�رشب 

احلليب” 
ثم ت�شجعه ومت�شك بيديه ليقلد احلركة. 

توجيه:
يجب اأن ت�شتمر بتكرار احلركة والتحدث عن ما 

تفعله مثاًل “هنا ا�رشب”، وتكررها خالل اليوم 
كلما اأتيحت لها الفر�شة فمثاًل عندما يبداأ بالبكاء اأو 
ال�شطراب لأنه يريد احلليب فتقوم بعمل احلركة و 

ت�شاأله: “ اأتريد اأن ت�رشب احلليب؟”.
 ميكن تعليم الطفل كل اأ�شبوع حركة جديدة.

اجلانب املعريف
1-1. ياأخذ مكعبات من الأم وي�شعها يف 

�شندوق 
ا�شم الن�شاط: اأنا �شاطر 

الأدوات:
�شلة كبرية تكون حافتها منخف�شة، كرات ملونة 

متو�شطة احلجم، فر�شة اأر�شية
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة وت�شع اأمامه ال�شلة 
والكرات ومت�شك باإحدى الكرات وت�شعها يف 

ال�شلة اأمام الطفل ثم تعطي الطفل كرة وت�شجعه على 
و�شعها يف ال�شلة.

كلما يحاول ت�شجعه وت�شاعده على و�شع الكرة  يف 
ال�شلة وت�شفق له وتقول:”�شاطر”.

توجيه:
يجب على املعلمة اأن تتحدث مع الطفل وتخربه 

ماذا تفعل.
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اجلانب اللغوي 
1-1. يدير راأ�شه عندما ي�شمع �شوتًا ماألوفًا  

ا�شم الن�شاط: اأ�شوات من حويل 
الأدوات:

م�شجل و�رشيط  لأ�شوات ماألوفة للطفل، مفر�س 
على الأر�س، مكعبات 

التطبيق:
املربية  وت�شع  املفر�س  على  الطفل  املربية  جتل�س 
مع  باللعب  املربية  تبداأ  ثم  الطفل  اأمام  الألعاب 
تقوم  الطفل  اأثناء لعب  املكعبات ويف  الطفل يف 
بت�شغيل امل�شجل عل �رشيط لأ�شوات ماألوفة  املربية 
للطفل وتالحظ املربية كيف يدير الطفل راأ�شه عندما 
ي�شمع  الأ�شوات املاألوفة ثم تقوم املربية  بالتقليد 

ل�شوت القطة .
تكرر املربية اخلطوات ال�شابقة. مع عدد من 

الأ�شوات املاألوفة للطفل وتالحظ الطفل  من مثل 
)عندما ي�شمع �شوت اأمة قادمة من اخلارج(

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-1 . يحب اأن يوجه النتباه اإليه وقد يبكي كي 

يح�شل عليه  
ا�شم الن�شاط: اأنا هنا 

الأدوات:
كرا�شي الأطفال

التطبيق:
تقوم  الكرا�شي  يف  بع�س  اأمام  طفلني  املربية  ت�شع 
تالعب  عندما  اأنها  �شتالحظ  الطفلني  مع  باللعب 
الطفل الثاين �شيقوم الطفل الأول بالبكاء حتى تعود 

وتلعب معه
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-2.  يزداد  تعلقه مبقدمة الرعاية وي�شعى اإىل 

احل�شول على انتباهها امل�شتمر  

ا�شم الن�شاط: اأهاَلً اأهاًلَ يا حبيبي 
الأدوات: 

ل�شيء
التطبيق:

له  تقول  ال�شباح  الطفل يف  املربية  ت�شتقبل  عندما 
ال�رشير  اأو  الكر�شي  وت�شعه يف  حبيبي  يا  اأهاًل  اأهاًل 
الطفل  اأن  �شتالحظ  الثاين  الطفل  لت�شتقبل  وتذهب 

قد ي�شدر اأ�شوات اأو يبكي لكي تعود اإليه

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-3 . يظهر تف�شياًل ل�شخ�س معني ولأ�شياء معينة 

ا�شم الن�شاط: لعبتي املف�شلة 
الأدوات:

لعبة الطفل املف�شلة،جمموعة متنوعة من الألعاب  
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على فر�شة نظيفة  مع الأطفال 
ت�شع املربية الألعاب بالقرب من الأطفال 

تالحظ املربية اأن الطفل يحب اأن يحمل لعبته املف�شلة 
تالحظ املربية  اإنه عند اقرتابها من الطفل يرفع يديه 

عندما يراها قادمة لتحمله  
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مهارات حركية كبرية
1-2. يتمكن من رفع قدميه باإجتاه فمه وا�شعًا 

اأحدى القدمني يف فمه ومن ثم قدميه معًا  
ا�شم الن�شاط: اأين قدمي؟ 

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على طاولة التغيري بحذر ومت�شك 

بقدميه وترفعهم لالأعلى ثم تقوم بثنيهم باجتاه 
الطفل.

حتاول ت�شجيع الطفل على م�شك قدميه بيديه.
ترتكه لبع�س الوقت ي�شتمتع با�شتك�شاف قدميه. 

وا�شعَا اإحدى القدمني يف فمه ومن ثم قدميه معًا
توجيه: 

عادًة يكت�شف الأطفال اأقدامهم و يحاولوا م�شكها، 
ولكن اإن مل يحاول ت�شجعه املربية ومت�شك بيديه 

وت�شاعده على م�شك قدميه.

مهارات حركية �شغرية
1-2 .مي�شك �شيئًا بكل يد   

ا�شم الن�شاط: املكعبات امللونة 
الأدوات:

خم�س مكعبات حمراء، خم�س مكعبات خ�رشاء، 
مفر�س على الأر�س

التطبيق: 
ت�شع املربية املكعبات ب�شكل ع�شوائي على املفر�س

ت�شع الطفل اأمام املكعبات وتبداأ  املربية باللعب مع 
الطفل باملكعبات ثم ترتك الطفل ليلعب باملكعبات 
التي اأمامه وتدرب املربية الطفل على امل�شك باليد 
للمكعبات  م�شكه  من  الطفل  متكن  املربية  تالحظ 

بكل يد وبنف�س الوقت 

الأ�شبوع الثاين  ال�شهر ال�شابع             
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-1 .ي�شع يديه حول الزجاجة والكاأ�س عندما 

ي�رشب 
ا�شم الن�شاط:

كيف اعرب عن نف�شي؟ )اأريد اأن ا�رشب( 
الأدوات:

زجاجة احلليب.
التطبيق:

جتل�س املربية اأمام الطفل  وتريه الزجاجة ثم متثل 
حركة �رشب احلليب وتقول: “ا�رشب احلليب” 

ثم ت�شجعه ومت�شك بيديه ليقلد احلركة. 
توجيه: 

يجب اأن ت�شتمر بتكرار احلركة والتحدث عن ما 
تفعله مثاًل “هنا ا�رشب”، وتكررها خالل اليوم 

كلما اأتيحت لها الفر�شة. 
فمثاًل عندما يبداأ بالبكاء اأو ال�شطراب لأنه يريد 

احلليب فتقوم بعمل احلركة و ت�شاأله: “ اأتريد اأن 
ت�رشب احلليب؟”.

 ميكن تعليم الطفل كل اأ�شبوع حركة جديدة.

اجلانب املعريف
1-2.  يقلب �شفحات كتاب ويتفح�س ال�شور 

عندما يقراأ له 
ا�شم الن�شاط: ق�شة 

الأدوات:
 ق�شة كبريه م�شورة عن احليوانات، كر�شي خا�س 

بالطفل
التطبيق:

اإما على كر�شيه مع جمموعة  الطفل  املربية  جتل�س 
و حتمل  ح�شنها  اخلا�س يف  وقته  اأو يف  الأطفال 
نقراأ  �شوف  اليوم  للطفل  وتقول  امل�شور  الكتاب 
ق�شة جميلة فيها  �شور حلوة ثم تفتح الكتاب على 

اأول �شورة وت�شفها للطفل 
يقلب  اأن  على  وت�شاعده  الطفل  يد  املربية  مت�شك 

�شفحات كتاب ويتفح�س ال�شور وهي تقراأ له  
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اجلانب اللغوي
1-2. ي�شتمع  اإىل ال�شوت ال�شادر عن �شخ�س حتى 

لو مل يتمكن من روؤيته 
 تالحظ املربية الطفل وهو ي�شتمع  اإىل ال�شوت 

ال�شادر عن �شخ�س حتى لو مل يتمكن من روؤيته يف 
مواقف متعددة 

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-4. يحب اأن ي�شتك�شف الأماكن اجلديدة مب�شاحبة 

مقدمة الرعاية   
ا�شم الن�شاط:احلديقة 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل احلديقة وت�شفها للطفل 

وت�شمي ما ميكن اأن تراه العني دون اأن ت�شمي املربية 
اأكرث من ثالث اأ�شياء 

تالحظ املربية اأن الطفل يحب اأن ي�شتك�شف اأماكن 
جديدة ولكن بوجودها حوله

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-5. يتجول بعيدًا عن مقدمة الرعاية �شمن م�شافة 

ب�شيطة ملتفتًا للخلف للتاأكد من تواجدها  

ا�شم الن�شاط:  ملعبي 
الأدوات:

الألعاب املوجودة يف �شاحة اللعب  والتي تنا�شب 
عمر الأطفال

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل �شاحة اللعب وترتكه يلعب 

مبفرده ثم تالحظ املربية اأن الطفل يحب اأن ي�شتك�شف 
اأماكن جديدة ولكن بوجودها حوله

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-6 . يظهر الده�شة وال�شتغراب عند �شماعه  

اأ�شوات جديدة  

ا�شم الن�شاط: كيف ن�شنع املو�شيقى؟ 

الأدوات:
�شحن معدين، ملعقة اأو اأي اأداة ممكن اأن ت�شنع، 

�شوت عندما تقع على ال�شحن،كر�شي خا�س بالطفل
التطبيق: 

يف  وت�شعه  املخ�ش�س  املكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
الكر�شي ثم ت�شع ال�شحن اأمامه وتقوم ب�رشب ال�شحن 
ثم  اأمامه  امللعقة  وت�شع  �شوت  ي�شدر  حتى  بامللعقة 

تراقب الطفل ماذا �شيفعل
�شوت  �شماع  عند  وا�شتغرابه  الطفل  ده�شة  �شتالحظ 

جديد
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مهارات حركية كبرية
1-3. يقلب على بطنه عندما يكون منبطحًا على 

ظهره وبالعك�س ب�شهولة 
ا�شم الن�شاط: اأريد اأن اأتدحرج 

الأدوات:
فر�شة ملونة باألوان لطيفة.

التطبيق:
الأر�س يف مكان منا�شب  الفر�شة على  املربية  ت�شع 
ثم  الفر�شة  على  بطنه  على  الطفل  ت�شع  و  واآمن 
معه  وتتحدث  وجهه  مقابل  اأمامه  املربية  ت�شتلقي 
وتقوم املربية بالدوران من البطن اإىل الظهر وهي 

تقول: ))هل ترى كيف اأتدحرج؟ هيا حاول((
تكرر احلركة اأمام الطفل وت�شاعده على ال�شقلبة من 

و�شع لآخر. 

مهارات حركية �شغرية
1-3 .يطرق على ) الطاولة ( مبا يحمل بيده 

 ا�شم الن�شاط: اأطرق 
الأدوات:

�شحن معدين، مكعب 
التطبيق:   

تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�ش�س وت�شعه يف 
الكر�شي  عند الطاولة ثم ت�شع ال�شحن اأمامه وتقوم 
ب�رشب ال�شحن باملكعب حتى ي�شدر �شوت وت�شع 

املكعب وال�شحن  اأمام الطفل على الطاولة .
تراقب الطفل وهو يطرق على ) الطاولة (  مبا 

يحمل بيده.

الأ�شبوع الثالث ال�شهر ال�شابع           
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-1. ي�شع يديه حول الزجاجة والكاأ�س عندما 

ي�رشب
 ا�شم الن�شاط: كيف اعرب عن نف�شي؟ )اأريد اأن 

ا�رشب(
الأدوات:

زجاجة احلليب.
التطبيق:

الزجاجة ثم متثل  الطفل  وتريه  اأمام  املربية  جتل�س 
حركة �رشب احلليب وتقول: “ا�رشب احلليب” 

ثم ت�شجعه ومت�شك بيديه ليقلد احلركة. 
توجيه: 

ما  عن  والتحدث  احلركة  بتكرار  ت�شتمر  اأن  يجب 
اليوم  خالل  وتكررها  ا�رشب”،  “هنا  مثاًل  تفعله 

كلما اأتيحت لها الفر�شة. 
يريد  لأنه  ال�شطراب  اأو  بالبكاء  يبداأ  عندما  فمثاًل 
اأن  اأتريد   “ ت�شاأله:  و  احلركة  بعمل  فتقوم  احلليب 
اأ�شبوع  كل  الطفل  تعليم  احلليب؟”.ميكن  ت�رشب 

حركة جديدة.
اجلانب املعريف

1-3. يدير راأ�شه باجتاه املنادي اأو املتحدث  

ا�شم الن�شاط: اأنا اأحبك 
الأدوات:

مكعبات، مفر�س
التطبيق:

اأثناء لعب الأطفال يف املكعبات  تغني اأغنية: 
)ها قد اأتى فادي فادي فادي ، ها قد اأتى فادي 

اإلينا اليوم(.
تراقب املربية الطفل وهو يدير وجهة  باجتاهها  

عند �شمعة لأ�شمه  وعندما يلتفت اإليها 
ت�شع يدها  فوق اأعينها و ت�شكت هنيهة ثم تبداأ 
بفتح الأ�شابع �شيئَاً ف�شيئَاً وتقول: “ اأنا اأحبك”.
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اجلانب اللغوي
1-3. ي�شتجيب بطرق خمتلفة وفقًا لنربة �شوت 

املتكلم والذي ياألف الطفل �شوته
تالحظ املربية الطفل وهو ي�شتجيب بطرق خمتلفة 

وفقًا لنربة �شوت املتكلم والذي ياألف الطفل �شوته 
يف مواقف متعددة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-7.  ي�شتمتع مبراقبة الأطفال الآخرين والتفاعل 

معهم 
ا�شم الن�شاط: وقت الدائرة 

الأدوات:
 �شلة األعاب مفر�س كبري

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال من نف�س الفئة العمرية وت�شعهم 

ب�شكل دائري ثم ت�شع الألعاب يف الو�شط وتراقب 
الأطفال كيف �شيلعبون

�شتالحظ اأن الطفل ي�شتمتع مبراقبة الآخرين
املهارات الجتماعية – النفعالية 

1-8. ي�شتمتع باملو�شيقى ويقلد احلركات الإيقاعية 
الب�شيطة  التي يقوم بها الآخرون مع املو�شيقى  

ا�شم الن�شاط: اأغنية جماعية مع الأطفال 
التطبيق:

تاأخذ الأطفال اإىل املكان املخ�ش�س وتغني معهم 
اأغنية:

 اأنا البطة البلدية 
ب�شبح على و�شي امليه 
و اأنا ال�شمكة الذهبية 
ب�شبح يف و�شط امليه

و اأنا الكتكوت ل�شغري 
برك�س حولني امليه

�شتالحظ املربية  مدى تفاعل الطفل يف تقليد 
احلركات الب�شيطة والإيقاع                       
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-9 .يقلد حركات الكبار والأطفال الآخرين 

)يقلد الت�شفيق باليدين( 
ا�شم الن�شاط: اأغنية جماعية 

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال يف مكان واحد ثم جتل�س 

الأطفال ب�شكل دائري وتبداأ بالغناء والت�شفيق 
اإذا كان هناك متثيل اأدائي لالأغنية تقوم باإ�شدار 

الأ�شوات و احلركات جللب اإنتباه الأطفال 
وت�شجعهم على عمل حركات والت�شفيق معها

الأغنية: 
�شباك �شغري بيت كبري توقف من حدو الع�شافري 

بناديها باأ�شاميها بتعود �شي �شوي و برتوح بحطلها 
على ال�شباك لوز و�شكر وتفاح حتى تعود �شي 

�شوي وترتاح
�شتالحظ املربية اأن الطفل �شيتفاعل معها ومع 

زمالئه ويبداأ بالت�شفيق



117 116

مهارات حركية كبرية
2-1 .يظهر حتكمًا يف  رفع راأ�شه و�شدره. 

تالحظ املربية حتكم الطفل برفع راأ�شه و�شدره  يف 
مواقف متعددة

مهارات حركية �شغرية
1-4. مي�شك الأ�شياء م�شتخدمًا ثالثة اأ�شابع  

ا�شم الن�شاط: اأناملي ال�شغرية
الأدوات:

جمموعة األعاب من القطع ال�شغرية، وعاء، مفر�س
التطبيق: 

اإمام  جتل�س  ثم  املفر�س  على  الطفل  املربية  ت�شع 
الأر�س  الطفل على  مقابل  الألعاب  وت�شع  الطفل 
بو�شع  املربية  وتبدءا  الطفل  اأمام  الألعاب  وت�شع 

قطعة واحده فقط يف  الوعاء املوجود اأمام الطفل
تدرب الطفل على اأن   مي�شك الألعاب  م�شتخدمًا 
بو�شع  املربية  تقليد  حماوَلً  يده  من  اأ�شابع  ثالثة 

الألعاب داخل الوعاء

ال�شحة وال�شالمة العامة 
عندما  والكاأ�س  الزجاجة  حول  يديه  ي�شع   .1-1

ي�رشب 
اإ�شم الن�شاط: كيف اعرب عن نف�شي؟ )اأريد اأن 

ا�رشب(
الأدوات:

زجاجة احلليب.
التطبيق:

جتل�س املربية اأمام الطفل  وتريه الزجاجة ثم متثل 
حركة �رشب احلليب وتقول: “ا�رشب احلليب” 

ثم ت�شجعه ومت�شك بيديه ليقلد احلركة. 
توجيه:

يجب اأن ت�شتمر بتكرار احلركة والتحدث عن ما 
تفعله مثاًل “هنا ا�رشب”، وتكررها خالل اليوم 

كلما اأتيحت لها الفر�شة. 
فمثاًل عندما يبداأ بالبكاء اأو ال�شطراب لأنه يريد 

احلليب فتقوم بعمل احلركة و ت�شاأله: “ اأتريد اأن 
ت�رشب احلليب؟”.

 ميكن تعليم الطفل كل اأ�شبوع حركة جديدة.

الأ�شبوع الرابع  ال�شهر ال�شابع           
 

اجلانب املعريف
2-1 .ي�شغط على لعبة بهدف اإ�شدار اأ�شوات  

ا�شم الن�شاط: البطة املطاطية
الأدوات:

بطة مطاطية ملونة وت�شدر �شوت عند ال�شغط 
عليها.

التطبيق:
ت�شع املربية اللعبة اأمام الطفل على م�شافة قريبة 

منه وت�شغط على اللعبة لإ�شدار ال�شوت ثم ت�شجع 
الطفل على مد يده والقب�س على اللعبة.

تراقب املربية الطفل وهو ي�شغط على اللعبة بهدف 
اإ�شدار اأ�شوات

توجيه:
احلر�س على اأن تكون اللعبة نظيفة.

اجلانب اللغوي
1-4. يفهم  معنى بع�س  الكلمات   

ا�شم الن�شاط: ماذا افعل? اأنا افهم الكلمات 
الأدوات:

األعاب قطنية  ماألوفة  للطفل   ) قطة ، ...(
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على  فر�شة نظيفة وجتل�س 
بجانبه وهنا تتحدث مع الطفل م�شرية اإىل 

الألعاب   وتقلد �شون القطة وتالحظ املربية  
الطفل وهو ميد يده ومي�شك القطة  دون باقي 

الألعاب 
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-10. يبداأ يف اإدراك ذاته من خالل تعرفه على 

اأجزاء اجل�شم  
ا�شم الن�شاط: هذه اأنا  هذا اأنت 

الأدوات:
ل �شي

التطبيق:
اأثناء غيار حفا�س  الطفل ، تلفت املربية نظره اإىل 

اأيديه واأرجله.
تالحظ املربية �شلوك اكت�شاف اليدين فهو يحرك 

يديه وكاأنه يكت�شفهما 
توجيه:

تكرر املربية الن�شاط يف اأيام الأ�شبوع م�شرية  يف كل 
مرة اإىل جزء من اأجزاء ج�شم الطفل 

)العني، الأنف، الفم .......(

املهارات الجتماعية – النفعالية 
1-11 . ي�شتجيب عندما ينادى با�شمه 

ا�شم الن�شاط: تعال يا حبيبي 
الأدوات:

ل�شيء
التطبيق:

تبداأ  بالبكاء  ويبداأ  النوم  من  الطفل  ي�شتيقظ  عندما 
با�شمه  وتناديه  يراها  اأن  قبل  اإليه  بالتحدث  املربية 
با�شتمرار  وتقول ها اأنا قادمة يا عمر �شتالحظ املربية 

اأن الطفل �شكت منتظرَاً ظهور املربية 

ال�شهر الثامن



120

مهارات حركية كبرية
2-2 . ي�شند نف�شه على اأيدي ممتدة وكفوف 

مفتوحة  
ا�شم الن�شاط: اأم�شك يدي 

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على بطنه  وحتفزه   لال�شتناد 
على يديها مم�شكًا بكفوف يديها املفتوحة ثم 

ترفع يديها �شيئَاً ف�شيئًاَ معطية الطفل زمام الرفع مع 
رفع ب�شيط من طرفها  

مهارات حركية �شغرية
1-5. يكرر ا�شتعمال يديه واأ�شابعه ويحرك 

اخل�شخي�شة  با�شتمرار   
ا�شم الن�شاط: خ�شخ�شة واحدة 

الأدوات:
خ�شخي�شة،�رشيط مو�شيقى �رشيع و اآخر بطيء ، 

م�شجل 
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على كر�شيه يف منطقة اللعب
وجتل�س اأمامه بعد اأن تقوم بت�شغيل املو�شيقى 

الهادئة و تخ�شخ�س اأمامه ح�شب وقع املو�شيقى 
الهادئة و ت�شغل املو�شيقى ال�رشيعة و تتبعها 

باخل�شخي�شة �رشيعًا وت�شع اخل�شخي�شة بيد الطفل و 
ت�شجعه اأن يحذو حذوها. 

يكرر  الطفل  ا�شتعمال يديه واأ�شابعه ويحرك 
اخل�شخي�شة  باإ�شتمرار  .

توجيه:
ت�شتطيع املربية �شناعة اخل�شخي�شة، اأو �رشاء خ�شخي�شه 

من ال�شوق يتوفر فيها عامل ال�شالمة و الآمان.

الأ�شبوع الأول  ال�شهر الثامن           
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-2. ي�شتطيع م�شك قطعة �شغرية من الطعام واأكلها 

)خبز( 
ا�شم الن�شاط:اأتذوق الطعام 

الأدوات:
كر�شي الطعام، ب�شكويت 

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا ثم ت�شع 

اأمامه الطعام على الطاولة اخلا�شة به. 
مت�شك بيدها الطعام اخلا�س بها و تبداأ باأكله اأمامه 

وت�شجعه على م�شك الب�شكويت اخلا�س به بيده و 
حماولة و�شعه يف فمه و تذوقه. 

توجيه:
ميكن اأن ت�شجع الطفل على التذوق عن طريق و�شع 

قطعة يف فمه، فعندما تعجبه �شيحاول مد يده و 
م�شكها لياأكلها.

اختيار طعام ي�شتطيع الطفل اأن مي�شكه بيده مثل 
الب�شكويت اخلا�س بالأطفال

اجلانب املعريف
2-2. مي�شك بكاأ�س فارغة ويقربها من فمه مقلدَاً 

طريقة ال�رشب  
ا�شم الن�شاط: كوبي ال�شغري 

الأدوات:
كوب �شغري
التطبيق:

ت�شع املربية كوب فارغ  اأمام الطفل وتراقب طريقة 
حمله للكوب  وتراقبه وهو مي�شك الكوب ويقربها 

من فمه مقلدَا طريقة ال�رشب
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اجلانب اللغوي
1-5. ي�شتجيب لطلب  واحد )تعال لعندي( 

 
ا�شم الن�شاط: اأريد لعبتي 

الأدوات:
لعبة �شغرية
التطبيق:

تاأخذ املربية الطفل اإىل املنطقة املخ�ش�شة و ت�شع 
اللعبة مبكان بعيد قلياَلً عن الطفل ثم تقول 

للطفل  تعال لعندي مع الإ�شارة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
2-1. يراقب تعبريات وجه مقدمة الرعاية قبل 

اأن يقدم على �شلوك معني ) ابت�شامة مقدمة 
الرعاية ت�شجعه على القيام بال�شلوك (  

ا�شم الن�شاط:اأنا �شاطر 
الأدوات: 

عدد من الألعاب 
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل يف املكان املخ�ش�س وت�شع  
الألعاب  اأمامه ،�شتالحظ اأن الطفل �شيحاول 

م�شك الألعاب التي اأمامه  ولكن �شوف ينظر اإليها 
اإذا ابت�شمت له ،�شوف يت�شجع  مل�شك الألعاب 

التي اأمامه  اأو القيام بحركة معينة 

الأ�شبوع الثاين  ال�شهر الثامن            

مهارات حركية كبرية
2-3. يحمي نف�شه بذراعيه اإذا وقع اإىل الأمام اأو 

اإىل اجلنب  
ا�شم الن�شاط: مكعبات بال�شتيكية 

الأدوات:
مكعبات بال�شتيكية من كل الألوان، �شالل 

بال�شتيكية، مفر�س 
التطبيق:

ت�شع املربية ال�شالل و املكعبات على املفر�س 
وجتل�س اأطفال جمموعتها معَاً على املفر�س و 

حولهم املكعبات ثم ت�شجع الأطفال على اللعب 
تنتقل املربية من طفل اإىل طفل وتراقب كيف 

يتحكم يف جل�شته و يحمي نف�شه بذراعيه اإذا وقع 
اإىل الأمام اأو اإىل اجلنب

مهارات حركية �شغرية
1-5. يكرر ا�شتعمال يديه واأ�شابعه ويحرك 

اخل�شخي�شة  با�شتمرار   
ا�شم الن�شاط: خ�شخ�شة واحدة 

الأدوات:
خ�شخي�شة،�رشيط مو�شيقى �رشيع و اآخر بطيء ، 

م�شجل 
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على كر�شيه يف منطقة اللعب
وجتل�س اأمامه بعد اأن تقوم بت�شغيل املو�شيقى 

الهادئة ثم تخ�شخ�س اأمامه ح�شب وقع املو�شيقى 
الهادئة و من ثم ت�شغل املو�شيقى ال�رشيعة و تتبعها 

باخل�شخي�شة �رشيعًا
ت�شع اخل�شخي�شة بيد الطفل و ت�شجعه اأن يحذو 

حذوها 
 يكرر  الطفل  ا�شتعمال يديه واأ�شابعه ويحرك 

اخل�شخي�شة  با�شتمرار  
توجيه:

ت�شتطيع املربية �شناعة اخل�شخي�شة، اأو �رشاء خ�شخي�شة 
من ال�شوق يتوفر فيها عامل ال�شالمة و الآمان.
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-2. ي�شتطيع م�شك قطعة �شغرية من الطعام 

واأكلها )خبز( 
ا�شم الن�شاط: اأتذوق الطعام 

الأدوات:
كر�شي الطعام، ب�شكويت  

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا وت�شع 
مت�شك  ثم  به  اخلا�شة  الطاولة  على  الطعام  اأمامه 

بيدها الطعام اخلا�س بها و تبداأ باأكله اأمامه.
ت�شجع الطفل على م�شك الب�شكويت اخلا�س به بيده 

و حماولة و�شعه يف فمه و تذوقه. 
توجيه:

طريق  عن  التذوق  على  الطفل  ت�شجع  اأن  ميكن 
و�شع قطعة يف فمه، فعندما تعجبه �شيحاول مد يده 

و م�شكها لياأكلها.
اختيار طعام ي�شتطيع الطفل اأن مي�شكه بيده مثل 

الب�شكويت اخلا�س بالأطفال.

اجلانب املعريف
2-3. يحرك وعاء لإفراغ حمتوياته 

ا�شم الن�شاط: الوعاء الفارغ 
الأدوات:

كر�شي الطعام،وعاء يحتوي قطع ليغو
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي وت�شع اأمامه 
الوعاء  ثم تبداأ املربية بتحريك الوعاء اأمام الطفل 

وتبداأ قطع الليغو بالت�شاقط من الوعاء وترتك 
الوعاء اأمامه  

يبداأ الطفل بتحريك الوعاء لإفراغ حمتوياته من 
قطع الليغو

اجلانب اللغوي
2-1 .يظهر تنوعًا يف املناغاة من حيث الإرتفاع 

والذبذبة واللحن ) الإيقاع(   
تالحظ املربية الطفل وهو يظهر تنوعًا يف املناغاة 
من حيث الإرتفاع والذبذبة واللحن ) الإيقاع(   

يف مواقف متعددة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
2-2. يكرر ال�شلوك اإذا لقى ا�شتح�شان من 

مقدمة الرعاية  
ا�شم الن�شاط: األعب بالكرة 

الأدوات:
كرة �شغرية، مفر�س اأو �شجادة

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الأر�س ب�شكل مقابل 

له ثم تدحرج الكرة باجتاه الطفل وتطلب منه اأن 
يدحرج الكرة لها مره اأخرى 

اإذا وجد الطفل ا�شتح�شان من املربية �شيعيد دحرجة 
الكرة



126

مهارات حركية كبرية
2-4. يتمكن من اجللو�س على الأر�س بدون 

اإ�شناد  
ا�شم الن�شاط: الدمى املتحركة 

الأدوات:
دمى تلب�س باليد،مفر�س 

التطبيق: 
حتمل املربية الطفل اإىل املكان املخ�ش�س ثم جتل�س 
اأطفال جمموعتها معًا على املفر�س على الأر�س 

وجتل�س مقابل الطفل وتقول له انظر ما اأجمل 
هذه الدمية

تعطي الطفل الدمية قبل اأن ت�شعها يف يدها لكي 
يتفح�شها تالحظ املربية متكن الطفل من اجللو�س 

على الأر�س بدون اإ�شناد
تلب�س الدمية وتبداأ بالتحدث اإىل الطفل باأي 

مو�شوع ولكن يجب اأن حترك يدها ح�شب احلديث

مهارات حركية �شغرية
1-6.  يلتقط  الأ�شياء ال�شغرية م�شتخدمًا الإبهام 

وال�شبابة  
ا�شم الن�شاط: اإمالء العلبة 

الأدوات:
علبة عدد 2، األعاب بحجم �شغري ، مفر�س

التطبيق: 
ت�شع املربية الطفل على الأر�س ثم ت�شع ال�شندوقني 

اأمامه وت�شع الألعاب اأمامه ب�شكل ع�شوائي ثم 
تبداأ املربية يو�شع الألعاب  مع الطفل داخل 

اللعبة  وتدربه اأكرث من مرة
تالحظ الطفل يلتقط  الأ�شياء ال�شغرية م�شتخدمًا 

الإبهام وال�شبابة من الأر�س

الأ�شبوع الثالث  ال�شهر الثامن            
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-2 . ي�شتطيع م�شك قطعة �شغرية من الطعام 

واأكلها )خبز( 
ا�شم الن�شاط:اأتذوق الطعام 

الأدوات:
كر�شي الطعام، ب�شكويت 

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا ثم ت�شع 
الطعام اأمامه على الطاولة اخلا�شة به ومت�شك بيدها 

الطعام اخلا�س بها و تبداأ باأكله اأمامه.
ت�شجع الطفل على م�شك الب�شكويت اخلا�س به بيده 

و حماولة و�شعه يف فمه و تذوقه. 
توجيه: 

ميكن اأن ت�شجع الطفل على التذوق عن طريق 
و�شع قطعة يف فمه، فعندما تعجبه �شيحاول مد يده 

و م�شكها لياأكلها.
اختيار طعام ي�شتطيع الطفل اأن مي�شكه بيده مثل 

الب�شكويت اخلا�س بالأطفال.

اجلانب املعريف
2-4 . يتفح�س اأجزاء الأ�شياء 

ا�شم الن�شاط: ت�شبح بطتي يف املاء 
الأدوات:

وعاء متو�شط احلجم،بطة مطاطية )اأو اأي لعبة تعوم(.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الأر�س و اأمامه حو�س املاء. 
ت�شع البطة يف املاء اأمام الطفل و حتركها لتعوم يف 

املاء وت�شجع الطفل على اأخذ البطة و و�شعها يف 
املاء مرة اأخرى 

تالحظ املربية الطفل وهو يتفح�س اأجزاء البطة اأو اللعبة 
ليكت�شف كيف ت�شبح باملاء 
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اجلانب اللغوي
2-2.ي�شيف اأحرف جديدة اإىل املناغاة التي 

ي�شدرها 
تالحظ املربية الطفل وهو ي�شيف اأحرف جديدة اإىل 

املناغاة التي ي�شدرها يف مواقف متعددة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
2-3. يتوقف عن الإ�شتمرار يف �شلوك معني اإذا 

لحظ عبو�س مقدمة الرعاية وا�شتخدامها لعبارة 
)ل تفعل( 

تالحظ املربية توقف الطفل عن الإ�شتمرار ب�شلوك 
معني اإذا قامت بالعبو�س بوجهه .

الأ�شبوع الرابع ال�شهر الثامن            

مهارات حركية كبرية
2-5.يجل�س متوازنًا ويلعب بالأ�شياء دون اأن 

يقع 
ا�شم الن�شاط: بناء املكعبات 

الأدوات:
جمموعة من املكعبات بحجم يتنا�شب مع العمر 

على اأن ل يتجاوز العدد خم�س مكعبات، مفر�س
التطبيق: 

ت�شع املربية الطفل على املفر�س ثم ت�شع املكعبات 
اأمامه

ترتك املربية الطفل ليعمل بهدوء دون التحدث اإليه  
وتراقبه من بعد

مهارات حركية �شغرية
1-6.  يلتقط  الأ�شياء ال�شغرية م�شتخدمًا الإبهام 

وال�شبابة  
ا�شم الن�شاط: اإمالء العلبة 

الأدوات:
علبة  عدد 2،  األعاب بحجم �شغري،  مفر�س

التطبيق: 
ت�شع الطفل على الأر�س وت�شع ال�شندوقني اأمامه ثم 

ت�شع الألعاب اأمامه ب�شكل ع�شوائي
تبداأ املربية يو�شع الألعاب  مع الطفل داخل اللعبة  

وتدربه اأكرث من مرة
تالحظ الطفل يلتقط  الأ�شياء ال�شغرية م�شتخدمًا 

الإبهام وال�شبابة من الأر�س
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-2 . ي�شتطيع م�شك قطعة �شغرية من الطعام 

واأكلها )خبز( 
ا�شم الن�شاط: اأتذوق الطعام 

الأدوات:
كر�شي الطعام، ب�شكويت

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا وت�شع 

اأمامه الطعام على الطاولة اخلا�شة به. 
مت�شك بيدها الطعام اخلا�س بها و تبداأ باأكله اأمامه.
ت�شجع الطفل على م�شك الب�شكويت اخلا�س به بيده 

و حماولة و�شعه يف فمه و تذوقه. 
توجيه: 

طريق  عن  التذوق  على  الطفل  ت�شجع  اأن  ميكن 
و�شع قطعة يف فمه، فعندما تعجبه �شيحاول مد يده 

و م�شكها لياأكلها.
اختيار طعام ي�شتطيع الطفل اأن مي�شكه بيده مثل 

اجلانب املعريفالب�شكويت اخلا�س بالأطفال.
2-5 . يحب اأن ينظر اإىل �شور يف كتاب ما 

ا�شم الن�شاط: كتابي الكبري امل�شور 
الأدوات:

كتاب يحتوي على �شور وا�شحة كبرية،  
التطبيق:

جتل�س املربية بو�شع مريح وت�شع الطفل على ح�شنها 
ومت�شك بالكتاب وتبداأ بقراءة الق�شة م�شريًة اإىل �شور 
الأحداث التي تتحدث عنها ثم تعطي املربية الطفل 
الفر�شة للنظر اإىل ال�شورة ثم ت�شاأل الطفل مثاًل: اأين 
القطة؟ و تنتظر ردة الفعل،و تعزز ردة الفعل وتقول: 

)�شح، هذه القطة( وت�شري اإليها.
توجيه:

ميكن اأن حت�رش املربية الق�شة بنف�شها عن طريق ر�شم 
ال�شور التي تريد الرتكيز عليها.

يجب ان ل يكون يف ال�شفحة الواحدة مثريات 
كثرية،
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اجلانب اللغوي
2-3. ي�شتخدم طرق غري لفظية للتوا�شل كاأن ي�شري 

اإىل �شيء معني  

ا�شم الن�شاط: اأغري مالب�شي مبفردي 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على طاولة التغيري بحذر وتبداأ 
بنزع مالب�س الطفل و تقول: “ اأعطني قدمك، هيا 

اأعطني قدمك”.
ت�شال املربية الآن �شرنتدي احلذاء اأين احلذاء؟ 

تراقب املربية اإ�شارة الطفل حلذائه بعد �شوؤالها عن 
اأين  احلذاء  

املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-1. ينتبه اإىل �شحك الأطفال من حوله.   
تالحظ املربية الطفل  وهو ينتبه اإىل   �شحك 
الأطفال من حوله يف مواقف متعددة      



ال�شهر التا�شعال�شهر الأول
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مهارات حركية كبرية
2-6 .يتمكن من الإنحناء دون اأن يفقد توازنه  

ا�شم الن�شاط: �شندوق الألعاب 
الأدوات:

مفر�س، �شندوق األعاب غري قابلة للك�رش
التطبيق: 

ت�شع املربية الطفل على املفر�س وتقوم باإلقاء كل 
الألعاب على املفر�س ثم تبداأ مب�شاعدة الطفل على  

اإعادة الألعاب داخل ال�شندوق
تراقب املربية الطفل وهو ينحي للتقاط اللعبة عن 

الأر�س 

مهارات حركية �شغرية
1-7.  يلتقط الأ�شياء ويجذبها نحوه  

ا�شم الن�شاط: لعبتي املف�شلة 
الأدوات:

فر�شة،األعاب حمفزة ومف�شلة لدى الطفل )2 -3 
األعاب(

التطبيق: 
ت�شع املربية الألعاب  اأمام الطفل على الأر�س  

وتقوم بالتقاط اللعبة اأمامه ومت�شك بيده لكي يلتقط 
اللعبة املف�شلة لديه ويجلبها نحوه ثم حتفزه على 

و�شعها و التقاط الأخرى وتتحدث عن اللعبة 
الأخرى ثم ترتكه مع الألعاب وحده، على اأن 

تراقبه عن بعد طوال الوقت. 

الأ�شبوع الأول  ال�شهر التا�شع           
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-3. ي�رشب ب�شكل جيد من الكاأ�س مع قليل من 

امل�شاعدة 
ا�شم الن�شاط: ام�شك الكاأ�س 

الأدوات:
كاأ�س ال�رشب اخلا�س بالطفل

التطبيق: 
جتل�س املربية الطفل يف ح�شها و حتمل كاأ�س ماء 

وتقربه من فمه و ت�شاعده على حمل الكاأ�س و 
ال�رشب با�شتقاللية اأثناء ح�شنها له.

اجلانب املعريف
3-1.يربط بني تدفق احلليب ورفع زجاجة احلليب.

تالحظ املربية اأن الطفل يربط بني تدفق احلليب  
ورفع زجاجة احلليب

اجلانب اللغوي
2-4. يبداأ يف تكوين وجتريب بع�س املقاطع  

ا�شم الن�شاط: لغتي اجلميلة  
الأدوات:

 �شورة عائلة 
التطبيق:

تعطي املربية الطفل ال�شورة ليتفح�شها وت�شري ل�شورة 
)ماما( وتلفظ  مقاطع الكلمة )ماما(وترددها 

وت�شري اإىل �شورة )بابا( وتلفظ مقاطع الكلمة)بابا( 
وترددها. 

تالحظ املربية الطفل وهو يردد مقاطع للكلمات.
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-2. يتوقف عن اللعب عندما يعب�س مقدمة 

الرعاية يف وجهه 
ا�شم الن�شاط: اأ�رشب اللعبة 

الأدوات:
لعبة �شغرية
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل يف مكان خم�ش�س للعب ثم 
تعطي الطفل اللعبة

اإذا بداأ الطفل ب�رشب اللعبة على الأر�س ولحظ 
اأن املربية غري را�شية عن ت�رشفه �شوف يتوقف عن 

ذلك وهو يراقب اإنفعالتها
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الأ�شبوع الثاين ال�شهر التا�شع            
   

مهارات حركية كبرية
2-7. يدير ج�شمه ناظرًا باأكرث من اجتاه اأثناء التقاطه 

ل�شيء من الأر�س 

ا�شم الن�شاط: امالء ال�شندوق 
الأدوات:

�شندوق  عدد 2،األعاب ،مفر�س
التطبيق: 

ت�شع املربية الطفل على الأر�س و ت�شع ال�شندوقني 
اأمامه ثم ت�شع الألعاب اأمامه ب�شكل ع�شوائي ثم تبداأ 

يو�شع الألعاب  مع الطفل داخل ال�شندوق 
تالحظ الطفل وهو يدير ج�شمه ناظرًا باأكرث من اجتاه 

اأثناء التقاطه لالألعاب  من الأر�س

مهارات حركية �شغرية
1-7. يلتقط الأ�شياء ويجذبها نحوه  

ا�شم الن�شاط: لعبتي املف�شلة 
الأدوات:

فر�شة،األعاب حمفزة ومف�شلة لدى الطفل )2 -3 
األعاب(

التطبيق:  
ت�شع املربية الألعاب اأمام الطفل على الأر�س وتقوم 
بالتقاط اللعبة اأمامه ومت�شك بيده لكي يلتقط اللعبة 

املف�شلة لديه ويجلبها نحوه . 
ثم حتفزه على و�شعها و اإلتقاط الأخرى وتتحدث 
عن اللعبة الأخرى ثم ترتكه مع الألعاب وحده، 

على اأن تراقبه عن بعد طوال الوقت 
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-3.  ي�رشب ب�شكل جيد من الكاأ�س مع قليل 

من امل�شاعدة 
ا�شم الن�شاط:  ام�شك الكاأ�س 

الأدوات:
كاأ�س ال�رشب اخلا�س بالطفل

التطبيق:
جتل�س املربية الطفل يف ح�شها و حتمل كاأ�س ماء 
و تقربه من فمه و ت�شاعده على حمل الكاأ�س و 

ال�رشب باإ�شتقاللية اأثناء ح�شنها له

اجلانب املعريف
3-2. يربط بني ال�رشب على الطاولة بامللعقة 

واإ�شدار ال�شوت  
ا�شم الن�شاط: كيف ن�شنع املو�شيقى؟ 

الأدوات:
�شحن معدين،مكعب اأو اأي اأداة ممكن اأن ت�شنع 

�شوت عندما تقع على ال�شحن،كر�شي خا�س 
بالطفل

التطبيق:  
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�ش�س وت�شعه 

يف الكر�شي ثم ت�شع ال�شحن اأمامه وتقوم ب�رشب 
ال�شحن باملكعب حتى ي�شدر �شوت ثم ت�شع املكعب 

اأمامه وتراقب الطفل ماذا �شيفعل باملكعب
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اجلانب اللغوي
2-5 يجمع مقطعني مت�شابهني معَاً  

ا�شم الن�شاط: ماذا ن�شمي هذا؟ 
الأدوات: 

�شور لأفراد عائلة الطفل،مفر�س
التطبيق: 

جتل�س املربية الطفل على املفر�س وت�شع ال�شور  
بالقرب منه ثم تالحظ الطفل وهو يبداأ بتفح�س 

ال�شور ومت�شك �شورة لالأم اأو الأب  وتقربها منه 
وتقول: )بابا – ماما – دادا( وتكررها 

يبداأ الطفل بتقليد الكلمة قائاًل:)بابا – ماما – 
دادا(

املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-3. يظهر �شيقًا ) عدم ارتياح ( اإذا كان مقدمة 

الرعاية مت�شايقًا )عاب�شًا(  

تالحظ املربية اأن الطفل يظهر عدم الإرتياح اإذا كان 
�شلوك املربية يختلف  عما اإعتاد عليه من اإهتمام  

من قبل
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مهارات حركية كبرية
2-8. يتمكن من الزحف على بطنه  

ا�شم الن�شاط: اأمد يدي 
الأدوات:

فر�شة،األعاب                                        
التطبيق:

ن�شع املربية الطفل على الفر�شة على بطنه وت�شع 
الألعاب اأمامه و ت�شجعه على الو�شول اإليها 

وكلما ي�شل اإليها حتركها املربية ابعد قلياًل حتى 
يحاول اأن ي�شل اإليها.

تراقب املربية الطفل وهو يزحف على بطنه   

مهارات حركية �شغرية
1-8. ي�شري باإ�شبــع واحــــد نحو ما يريد  

ا�شم الن�شاط: ماذا تريد اأن تاأكل؟ 
الأدوات:

�شنية، جمموعة من الفواكه مثل التفاح و املوز و 
الربتقال

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف املنطقة املخ�ش�شة اأو على 

الكر�شي وت�شع �شينية الفواكه اأمامه ثم ت�شمح للطفل 
بتفح�س ومل�س الفواكه وتعيد الفواكه اإىل ال�شينية ثم 
ت�شتجيب  املربية للطفل عندما ي�شري باإ�شبــعه نحو ما 

يريد من الفواكه 

الأ�شبوع ا لثالث  ال�شهر التا�شع                         
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-3 .ي�رشب ب�شكل جيد من الكاأ�س مع قليل من 

امل�شاعدة 
ا�شم الن�شاط:  ام�شك الكاأ�س 

الأدوات:
كاأ�س ال�رشب اخلا�س بالطفل

التطبيق:
جتل�س املربية الطفل يف ح�شها و حتمل كاأ�س ماء 
و تقربه من فمه و ت�شاعده على حمل الكاأ�س و 

ال�رشب با�شتقاللية اأثناء ح�شنها له

اجلانب املعريف
3-3.  يربط بني )رمي الألعاب من ال�رشير 

واحل�شول على اإنتباه الآخرين(.
 تراقب املربية الطفل وهو يربط بني )رمي الألعاب 

من ال�رشير واحل�شول على اإنتباه الآخرين(

اجلانب اللغوي
2-6 .يجمع مقطعني غري مت�شابهني معاًَ 

ا�شم الن�شاط: ماذا ا�شمع؟ 
الأدوات:

لعبة ) دمية (، كر�شي الطفل.
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على املفر�س وت�شع اللعبة 
بالقرب منه ثم تالحظ الطفل وهو يبداأ باللعب 

باللعبة ) الدمية ( يتفح�شها ثم مت�شك اللعبة 
وتقربها من الطفل  وتكرر مقاطع ) بو( )بو( 

يبداأ الطفل بتقليد الكلمة قائال: )بوبو(  
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-4. ينتبه اإىل تعبريات الآخرين التي تدل على 

عدم الرتياح.  
تالحظ املربية اأنه عندما ي�شاهد الطفل طفل اأخر يبكي  

ينظر اإىل الطفل الباكي وقد يدفعه ذلك اإىل البكاء

ال�شهر التا�شع                   الأ�شبوع الرابع 

مهارات حركية كبرية
2-9.يتمكن من اجللو�س على ركبتيه باإ�شناد ب�شيط 

لظهره  
ا�شم الن�شاط: اأنا �شاطر 

الأدوات:
�شلة كبرية تكون حافتها منخف�شة، كرات ملونة 

متو�شطة احلجم، فر�شة اأر�شية
التطبيق:

اأمامه  وت�شع  الفر�شة  على  الطفل  املربية  جتل�س 
وت�شعها  الكرات  باإحدى  ومت�شك  والكرات  ال�شلة 
يف ال�شلة اأمام الطفل ثم تعطي الطفل كرة وت�شجعه 
ركبتيه   ال�شلة. وهو يجل�س على  على و�شعها يف 

م�شندًا ظهره 

مهارات حركية �شغرية
1-8. ي�شري باإ�شبــع واحــــد نحو ما يريد  

ا�شم الن�شاط: ماذا تريد اأن تاأكل؟ 
الأدوات:

�شنية نظيفة ومعقمة،جمموعة من الفواكه مثل 
التفاح و املوز و الربتقال

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف املنطقة املخ�ش�شة اأو على 

الكر�شي وت�شع �شينية الفواكه اأمامه ثم ت�شمح للطفل 
بتفح�س ومل�س الفواكه وتعيد الفواكه اإىل ال�شينية.

ت�شتجيب  املربية للطفل عندما ي�شري باإ�شبــعه نحو ما 
يريد من الفواكة 
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-3. ي�رشب ب�شكل جيد من الكاأ�س مع قليل 

من امل�شاعدة 
ا�شم الن�شاط: ام�شك الكاأ�س 

الأدوات:
كاأ�س ال�رشب اخلا�س بالطفل

التطبيق:
ماء  كاأ�س  الطفل يف ح�شها و حتمل  املربية  جتل�س 
و  الكاأ�س  حمل  على  ت�شاعده  و  فمه  من  وتقربه 

ال�رشب با�شتقاللية اأثناء ح�شنها له

اجلانب املعريف
4-1 .يتح�ش�س/يفرك باأ�شابعه و�شادة خمملية 

ناعمة 
ا�شم الن�شاط: ما يلم�س يدي؟ 

الأدوات:
و�شادة ناعمة 

التطبيق:
توفر املربية و�شادة ناعمة للطفل يعتاد على مل�شها 

باأ�شابعه  يفرك  يتح�ش�س  وهو  الطفل   املربية  تالحظ 
الو�شادة

اجلانب اللغوي
2-7 . يقلد الأ�شوات التي ي�شمعها 

 تالحظ املربية الطفل وهو  يقلد الأ�شوات التي 
ي�شمعها يف مواقف متعددة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-1. يظهر اخلوف من الغرباء عند اختفاء مقدمة 
الرعاية عن نظره )اأن يتخل�س تدريجيًا من اخلوف 

من الغرباء(

تالحظ املربية اأن الطفل يظهر علية اخلوف من 
وجود الغرباء دون وجود املربية .

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-2 يبكي عندما ياأخذ طفل اأخر لعبته ولكن 
يتوقف عندما يقدم مقدمة الرعاية لعبه اأخر.

تالحظ املربية بكاء الطفل عندما ياأخذ طفل اأخر 
لعبتة و يتوقف عن البكاء عندما تقدم له املربية 

لعبة اأخرى .



ال�شهر العا�رشال�شهر الأول
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مهارات حركية كبرية
2-10. يطور مهارات يف الزحف )باأكرث من 

طريقه( 
ا�شم الن�شاط: احلق اللعبة 

الأدوات:
لعبة تتحرك
التطبيق:

تاأخذ املربية الطفل اإىل املنطقة املخ�ش�شة وجتل�س  
الطفل على الأر�س ثم ت�شع اللعبة مبكان قريب من 

الطفل بحيث يرى اللعبة وتلفت نظره اإىل اللعبة  
وهي تراقب الطفل وهو يحبو لي�شل اإىل اللعبة

مهارات حركية �شغرية 
1-9 . ي�شفق مقلدًا بكلتا يديه    

ا�شم الن�شاط: ماذا اأفعل الآن؟ 
الأدوات:

مو�شيقى اإيقاعية منا�شبة لالأطفال،كر�شي الطفل.
التطبيق:

جتل�س املربية اأمام الطفل وعلى م�شتوى نظره.
تبداأ بالت�شفيق وتقول : )اأنا اأ�شفق، اأ�شفق(.

ثم مت�شك يدي الطفل وت�شاعده على الت�شفيق، وهي 
تكرر قولها: )هيا �شفق، �شفق(.

ت�شع املو�شيقى وت�شفق اأمام الطفل مع الإيقاع.
ونكرر هذا التمرين خالل اليوم عدة مرات. 

توجيه:
يجب اأن تكرر املربية الكلمة التي تريد اأن يكت�شبها 
الطفل كلما تقوم بفعل احلركة املنا�شبة، حتى يتم 

الربط بني احلركة والكلمة.

الأ�شبوع الأول ال�شهر العا�رش               

149

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-4 .مي�شك امللعقة كمحاولة لالأكل 

ا�شم الن�شاط: ملعقتي اجلميلة 
الأدوات:

كر�شي الطعام،طبق الطفل و طعامه،ملعقة
التطبيق: 

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا وت�شع 
اأمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.

تقول للطفل: هيا نقول ب�شم اهلل و تبداأ باإطعام 
الطفل و ت�شجعه على حماولة الأكل مبفرده .

توجيه: 
يجب على املربية اأن ت�شجعه على الأكل مبفرده 

ول تتجهم يف وجهه اإن مل ي�شتطع اأو اإن اأحدث 
فو�شى، فيكفي اأن مي�شك بامللعقة و الدق بها 

على الطاولة اإن اأحب.

اجلانب املعريف
4-2 .ي�شتخدم تعبريات الوجه للتعبري عن رف�شه 

لطعام معني.
تراقب املربية الطفل وهو ي�شتخدم تعبريات الوجه 

للتعبري عن رف�شه لطعام معني 

اجلانب املعريف
4-3. يحاول ويحب تلم�س الطعام بيديه   

ا�شم الن�شاط: بيدي اآكل 
الأدوات:

 كر�شي الطعام ، �شحن بال�شتيكي خا�س بالأطفال،مريلة 
اأطفال.

التطبيق:
جتل�س املربية الطفل على كر�شي الطعام بعد اأن ت�شع 

طعام الطفل يف �شحنه و تلب�شه املريلة و تقول له: 
هيا نقول ب�شم اهلل و ت�شجعه على مل�س الطعام  و 

الأكل بيده ، وو�شعه يف فمه.
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اجلانب اللغوي
2-8 يكرر الأ�شوات التي ي�شمعها  

ا�شم الن�شاط: ملن هذا ال�شوت؟ 
الأدوات:

ت�شجيل لأ�شوات احليوانات، مفر�س
التطبيق:

ت�شمع املربية الطفل الت�شجيل ل�شوت القطة)مثاًل( 
تقول له: ما هذا ؟ هذا �شوت القطة وتقوم هي 
بالتقليد ل�شوت القطة وت�شجع الطفل على تقليده 

وتكرر املحاولة اأكرث من مرة 
ثم ت�شمع الطفل �شوت ثاين مثل �شوت الكلب 
وتقول له هذا كلب وتقوم هي بتقليد ال�شوت 
وت�شجع الطفل على تقليده  تراقب املربية الطفل 

وهو يكرر  الأ�شوات التي ي�شمعها 
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الأ�شبوع الثاين  ال�شهر العا�رش                  
   

مهارات حركية كبرية
2-10. يطور مهارة يف الزحف )باأكرث من 

طريقه( 
ا�شم الن�شاط: اأحلق اللعبة 

الأدوات:
لعبة تتحرك
التطبيق:

تاأخذ املربية الطفل اإىل املنطقة املخ�ش�شة وجتل�س  
الطفل على الأر�س وت�شع اللعبة مبكان قريب من 
الطفل بحيث يرى اللعبة ثم تلفت نظرة اإىل اللعبة 

وتراقب املربية الطفل وهو يحبو لي�شل اإىل اللعبة

مهارات حركية �شغرية 
1-9. ي�شفق مقلدًا بكلتا يديه    

ا�شم الن�شاط: ماذا افعل الآن؟ 
الأدوات:

مو�شيقى،كر�شي الطفل.
التطبيق:

جتل�س املربية اأمام الطفل وعلى م�شتوى نظره.
تبداأ بالت�شفيق وتقول :)اأنا اأ�شفق، اأ�شفق( .

ثم مت�شك يدي الطفل وت�شاعده على الت�شفيق، وهي 
تكرر قولها:  )هيا �شفق، �شفق( .

ت�شع املو�شيقى وت�شفق اأمام الطفل مع الإيقاع.
ونكرر هذا التمرين خالل اليوم عدة مرات. 

توجيه:
يجب اأن تكرر املربية الكلمة التي تريد اأن يكت�شبها 
الطفل كلما تقوم بفعل احلركة املنا�شبة، حتى يتم 

الربط بني احلركة والكلمة.
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-4. مي�شك امللعقة كمحاولة لالأكل 

ا�شم الن�شاط: ملعقتي اجلميلة 
الأدوات:

كر�شي الطعام، ملعقة املربية، طبق الطفل و 
طعامه، ملعقة الطفل

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا
ت�شع اأمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.

تقول للطفل هيا نقول ب�شم اهلل و تبداأ باإطعام الطفل 
و ت�شجعه على حماولة الأكل مبفرده .

توجيه: 
مبفرده  الأكل  على  ت�شجعه  اأن  املربية  على  يجب 
ول تتجهم يف وجهه اإن مل ي�شتطع اأو اإن اأحدث 
بها  الدق  و  بامللعقة  مي�شك  اأن  فيكفي  فو�شى، 

على الطاولة اإن اأحب.

اجلانب املعريف
5-1 . يحمل املنديل ويفرك به اأنفه بعد اأن يراك 

تنظف اأنفك 
ا�شم الن�شاط: اأين اأنفي؟ 

الأدوات:
منديل ورقي للطفل و اآخر للمربية

التطبيق:
حتمل املربية مندياًل و تعطي الطفل منديال اآخر

تنظيف    وت�شتخدمه يف   املنديل  بحمل  املربية  تقوم 
انفها 

به  ويفرك  املنديل  يحمل  الطفل وهو  املربية  تراقب 
اأنفه  
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اجلانب اللغوي
2-9 . قد  يتمكن من لفظ الكلمة الأوىل  

ا�شم الن�شاط: كلماتي الأوىل 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على كر�شيه اخلا�س وجتل�س اأمام 
الطفل وت�شدر اأ�شوات مثل ) ب، م، ت، د( 

كلما يحاول الطفل اإ�شدار اأي �شوت مثل )ب( 
متيده وتقول: “ بابا” وهكذا تبعًا لل�شوت الذي 

ي�شدره م�شتمتع بذلك.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-3 .يجفل اأو يخاف من �شوت مفاجئ ولكن 

حمله من قبل مقدمة الرعاية ي�شعره بالرتياح   

ا�شم الن�شاط: ال�شوت الرنان 
الأدوات:

جر�س، الكر�شي اخلا�س بالطفل
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل يف الكر�شي اخلا�س به ومت�شك 
، قد  اجلر�س وحتركه ب�شكل مفاجئ م�شدر �شوتًا عاليًاً

يجفل عند �شماع �شوت اجلر�س ب�شكل مفاجئ
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-4. يبت�شم للوجوه املاألوفة ويحدق يف وجوه 

الغرباء  
تالحظ املربية اأن الطفل يبت�شم  للوجوه املاألوفة 

والتي اعتاد عليها واإذا ما اأتى زائر غريب  �شتالحظ 
املربية اأن الطفل ميعن النظر به
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الأ�شبوع الثالث   ال�شهر العا�رش              
     

مهارات حركية كبرية
2-11 . يتمكن من القفز قفزات �شغرية وهو 
يف و�شع عامودي على �شطح ثابت مب�شاعدة 

)الكراجة(  
ا�شم الن�شاط: اأنا اأقفز 

الأدوات:
لعبة ت�شدر �شوت، كراجة الطفل 

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف كراجته اخلا�شة به وت�شع اللعبة 

اإىل الأعلى  على م�شافة قريبة من الطفل وحترك 
اللعبة م�شدرة �شوتًا وت�شجع الطفل على القفز اإىل 
الأعلى وهو يف الكراجة ومد يده ليم�شك اللعبة . 

مهارات حركية �شغرية
1-10. يرمي بالألعاب ب�شكل متعمد  

ا�شم الن�شاط: هيا نفرغ ال�شندوق 
الأدوات:

مفر�س،�شندوق األعاب غري قابلة للك�رش
التطبيق:

ت�شع الطفل على الأر�س وتبداأ املربية بحمل دمية 
ورميها على الأر�س ثم يبداأ الطفل بحمل الألعاب 

ورميها على الأر�س



157 156

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-4 .مي�شك امللعقة كمحاولة لالأكل 

ا�شم الن�شاط: ملعقتي اجلميلة 
الأدوات:

كر�شي الطعام، طبق الطفل و طعامه،ملعقة
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا
ت�شع اأمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.

تقول للطفل هيا نقول ب�شم اهلل و تبداأ باإطعام الطفل 
و ت�شجعه على حماولة الأكل مبفرده .

توجيه: 
الأكل مبفرده ول  ت�شجعه على  اأن  املربية  يجب على 
تتجهم يف وجهه اإن مل ي�شتطع اأو اإن اأحدث فو�شى، 
فيكفي اأن مي�شك بامللعقة و الدق بها على الطاولة 

اإن اأحب.

اجلانب اللغوي
3-1. ي�شع �شفحه الكتاب يف فمه عندما حتمله 

اأمه هو والكتاب 
ا�شم الن�شاط: ق�شة عن الفواكه

الأدوات:
ق�شة كبريه عن الفواكه

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل يف ح�شنهاوتبداأ بعر�س ال�شور عليه 

وت�شمح للطفل اأن يلم�س ال�شورة 
�شتالحظ اأن الطفل يحب اأن مي�شك �شفحات الكتاب 

وي�شعها يف فمه

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-5.  يظهر قلق النف�شال عندما تغادر اأمه 
احل�شانة )يتخل�س تدريجيًا من قلق النف�شال(.
تراقب املربية  الطفل وهو يظهر قلق النف�شال 

عندما تغادر اأمه احل�شانة 

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-6 . يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه 

مقدمة الرعاية وحتمله  
تالحظ املربية اأنه يف حال ان بداأ الطفل  بالبكاء  

تقرتب املربية من الطفل وحتمله، تالحظ املربية اأن 
الطفل يتوقف عن البكاء 
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مهارات حركية كبرية
2-11. يتمكن من القفز قفزات �شغرية وهو 

يف و�شع عامودي على �شطح ثابت مب�شاعدة ) 
الكراجة(  

ا�شم الن�شاط: اأنا اأقفز 
الأدوات:

لعبة ت�شدر �شوت، كراجة الطفل 
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل يف كراجته اخلا�شة به وت�شع اللعبة 
اإىل الأعلى  على م�شافة قريبة من الطفل وحترك 

اللعبة م�شدرة �شوتًا 
ت�شجع الطفل على القفز اإىل الأعلى وهو يف 

الكراجة ومد يده ليم�شك اللعبة . 

مهارات حركية �شغرية
1-11. يحاول اأن يتحكم بامللعقة و ياأكل 

بيديه 
ا�شم الن�شاط: ملعقتي اجلميلة 

الأدوات:
ملعقة منا�شبة للطفل-كر�شي الطعام

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على كر�شي الطعام وتثبته جيدًا.

ت�شع طبق الطعام اأمامه على الطاولة. 
تعطي الطفل ملعقته اخلا�شة به و تقول له : هيا 

نقول ب�شم اهلل و ت�شجعه على و�شع امللعقة يف 
الطعام وحماولة حمل الطعام بها،وت�شجعه على 

اأن ياأكل بيده اإذا كانت نوعية  الطعام ت�شمح بذلك 
)التقاط قطع من ال�شحن(

الأ�شبوع الرابع    ال�شهر العا�رش           
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-4 . مي�شك امللعقة كمحاولة لالأكل 

ا�شم الن�شاط: ملعقتي اجلميلة 
الأدوات:

كر�شي الطعام، طبق الطفل و طعامه، ملعقة
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا وت�شع 
اأمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.

تقول للطفل : هيا نقول ب�شم اهلل .
تبداأ باإطعام الطفل و ت�شجعه على حماولة الأكل 

مبفرده ول متنعه.
توجيه: 

يجب على املربية اأن ت�شجعه على الأكل مبفرده 
ول تتجهم يف وجهه اإن مل ي�شتطع اأو اإن اأحدث 

فو�شى، فيكفي اأن مي�شك بامللعقة و الدق بها 
على الطاولة اإن اأحب.

اجلانب املعريف
5-3. يزيل املعيقات من اأمامه )مثل اأيدي 

الرا�شدين( والتي حتول بينه و بني الأِ�شياء التي 
يرغب يف الو�شول اإليها  

ا�شم الن�شاط: لعبتي املف�شلة  
الأدوات:

بع�شًا من األعاب الطفل املف�شلة
التطبيق:

ت�شع املربية اأمام الطفل بع�شًا من األعابه املف�شلة 
وت�شع يدها على اللعبة املف�شلة للطفل 

تالحظ املربية الطفل وهو  يحاول اإبعاد يدها عن 
اللعبة للو�شول لها 
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اجلانب اللغوي
3-2.ياأخذ الكتاب من الأم وي�رشبه على الأر�س. 
تالحظ املربية اأن الطفل  قد ي�رشب الكتاب على 

الأر�س اأحيانًا

املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-7. يطور م�شاعر التعلق نحو �شخ�س اأو اأكرث . 

تالحظ املربية تعلق الطفل باأ�شخا�س حمددين.
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
4-8. ي�شحك عندما يتم التفاعل معه  

ا�شم الن�شاط: هيك بيطريوا الع�شافري 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

جتل�س املربية قبالة الطفل اإما على الأر�س اأو على 
الكر�شي وتبداأ بالغناء مع اأداء احلركات اأمامه. 

لتعلمه  الطفل  بيدي  ومت�شك  اأخرى  مرة  تغني 
احلركات  

تكررها مع الطفل مرتني اإىل ثالث مرات. 
تغنيها و تكرار احلركات اأمام الطفل و ت�شجعه على 

اأداء احلركات وحده. 
ت�شحك املربية وي�شحك الطفل 

توجيه:
تعلم  على  ت�شاعده  و  الطفل  اأمام  الأغنية  تكرر 

احلركات طاملا هو م�شتمتع بذلك.



ال�شهر احلادي ع�رشال�شهر الأول
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مهارات حركية كبرية
2-12. يحافظ على قدميه بو�شعية الوقوف 

وب�شكل ثابت  
ا�شم الن�شاط: اأ�شد قدمي

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
مت�شك املربية مبع�شمي الطفل مع الكفني وت�شد 

الطفل برفق اإىل الإمام و ت�شجعه على �شد ج�شمه 
لالأمام حتى يجل�س ثم ت�شاعده على الوقوف. 

مت�شكه لثواين ومن ثم تدعه يجل�س. 
تكرر التمرين 3 -4 مرات.

توجيه: 
يجب اأن تنتبه املربية على طريقة م�شك الطفل ول 

ت�شده بقوة حتى ل توؤذيه.
 

مهارات حركية �شغرية
1-11.يحاول اأن يتحكم بامللعقة و ياأكل بيديه 

ا�شم الن�شاط: ملعقتي اجلميلة 
الأدوات:

ملعقة، كر�شي الطعام
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على كر�شي الطعام وتثبته جيدًا 
وت�شع طبق الطعام اأمامه على الطاولة وتعطي 

الطفل ملعقته اخلا�شة به
ت�شجعه على و�شع امللعقة يف الطعام وحماولة 
حمل الطعام بها، وكيف ت�شعها يف الطعام و 

ت�شعها يف فمه
وت�شجعه على اأن ياأكل بيده اإذا كان نوعية  

الطعام ي�شمح بذلك . ) التقاط قطع من ال�شحن(

الأ�شبوع الأول    ال�شهر احلادي ع�رش            
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-5 .يحمي نف�شه من الوقوع. 

تراقب املربية الطفل وهو يحمي نف�شه من الوقوع يف 
مواقف متعددة

اجلانب املعريف
6-1 .ي�شفق بيديه بعد روؤيته للكبار ي�شفقون 

للمو�شيقى 
ا�شم الن�شاط: اأ�شفق و اأنتظر 

الأدوات:
ل�شيء

التطبيق: 
تقف املربية عند مدخل منطقة الإ�شتقبال  وعند 

جميء الأطفال ت�شفق بيديها بهدوء مغنية لكل طفل 
على حدا:

)اأ�شفق اأ�شفق بيدي فرحًا بفادي
اأنتظر اأنتظر فادي اأن ي�شفق يل ، اأن ي�شفق 

يل........(
ت�شجع املربية الطفل الذي غنت لإ�شمه اأن ي�شفق .

اجلانب اللغوي
3-3.يجعد بيده �شفحات الكتاب عند القراءة له

ا�شم الن�شاط: ال�شور اجلميلة 

الأدوات:
ق�شة م�شورة ب�شور كبرية

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل اأمامها وتبْداأ  بفتح الق�شة وهي 

تقول اليوم �شوف نقراأ هذه الق�شة اجلميلة.
تبداأ  املربية بالقراءة وعر�س ال�شور على الطفل

تالحظ املربية الطفل وهو مي�شك بالق�شة ويقلب  
�شفحاتها وقد يجعدها.
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-1. يلم�س طفل اآخر يجل�س بقربه   

ا�شم الن�شاط: اأحب �شديقي 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

جتل�س املربية الأطفال قرب بع�شهم وت�شع عدد 
من الألعاب بني يدي الأطفال وت�شجعهم على 

اللعب  
 تالحظ املربية  اأنه اأثناء اللعب  يقوم  الطفل مبد 

يده وم�شك الطفل الذي يجل�س بقربه 

املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-2 .ي�رشخ ويحاول البتعاد عندما يزحف طفاًل 

اآخر باجتاهه  
 تالحظ املربية  اأنه اأثناء اللعب قد يقوم  الطفل 

بال�رشاخ  عندما يزحف طفل اآخر باجتاهه .
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الأ�شبوع الثاين  ال�شهر احلادي ع�رش          
  

مهارات حركية كبرية
2-12. يحافظ على قدميه بو�شعية الوقوف 

وب�شكل ثابت  
ا�شم الن�شاط: اأ�شّد قدمي 

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
وت�شد  الكفني  مع  الطفل  مبع�شمي  املربية  مت�شك 
اإىل الأمام و ت�شجعه على �شد ج�شمه  الطفل برفق 

لالأمام حتى يجل�س ثم ت�شاعده على الوقوف. 
مت�شكه لثواين ومن ثم تدعه يجل�س. 

تكرر التمرين 3 -4 مرات.
توجيه:

يجب اأن تنتبه املربية على طريقة م�شك الطفل ول 
ت�شده بقوة حتى ل توؤذيه.

مهارات حركية �شغرية
1-12.  يحاول اأن يرفع امللعقة اإىل فمه لإطعام 

نف�شه   
ا�شم الن�شاط: ملعقتي اجلميلة 

الأدوات:
كر�شي الطعام ، طبق الطفل و طعامه، ملعقة

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا
ت�شع اأمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.

تبداأ باإطعام الطفل و ت�شجعه على حماولة  رفع 
امللعقة اإىل فمه و الأكل مبفرده.

توجيه: 
يجب على املربية اأن ت�شجعه على الأكل مبفرده 

ول تتجهم يف وجهه اإن مل ي�شتطع اأو اإن اأحدث 
فو�شى
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-5. يحمي نف�شه من الوقوع.  

تراقب املربية الطفل وهو يحمي نف�شه من الوقوع يف 
مواقف متعددة  

اجلانب املعريف
6-2. يحرك يديه موؤ�رشًا )باي باي( 

ا�شم الن�شاط: باي باي ماما 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

ت�شجع املربية الطفل اأن يقول باي باي ملاما قبل 
ذهابها 

متثل املربية وداع الأم بالتلويح باليد و ت�شجع الطفل 
اأن يلوح باي باي ملاما.

اجلانب اللغوي
4-1. يفتح عينيه وي�شحك عندما تلعب معه  

ا�شم الن�شاط:�شندوق �شورتي 
الأدوات:

�شندوق،مراآة 
التطبيق: 

ت�شع املربية املراآة  داخل ال�شندوق وتقول للطفل: 
ماذا يوجد داخل ال�شندوق؟

ثم ت�شجع الطفل على  فتح ال�شندوق  تراقب املربية 
الده�شة التي يبديها الطفل  عندما يرى �شورته يف 

املراأة  تكرر املربية الن�شاط 
تعطي الطفل ال�شندوق حتى يكرر اللعبة بنف�شه و 

تراقب املربية الطفل وهو يفتح عينيه وي�شحك عندما 
ي�شاهد �شورته يف ال�شندوق

املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-3. يدفع الكره باجتاه طفل اآخر  

ا�شم الن�شاط: اأمرر الكرة 
الأدوات:
فر�شة، كرة 
التطبيق:

ت�شع املربية طفلني على الفر�شة بو�شع اجللو�س 
على اأن يكونوا متقابلني وتعطي طفل كرة 
بحيث يتمكن  كل منهما، دفع الكرة لالآخر، 

وترتكهما معًا مع املراقبة امل�شتمرة.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-4. ينظر اإىل طفل اأخر وميد يده حماوًل 

م�شكه  
ا�شم الن�شاط: اأم�شك �شديقي  

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
جتل�س املربية الأطفال قرب بع�شهم وت�شع عدد 

من الألعاب بني يديهم وت�شجعهم على اللعب  
 تالحظ املربية  اأنه اأثناء اللعب  ينظر الطفل اإىل 

طفل اآخر وميد يده حماوًل م�شكه.
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مهارات حركية كبرية
2-13. يتمكن من الوقوف اإذا ما مت اإ�شناده  

ا�شم الن�شاط: اأنا اأقف 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على فر�شة ومت�شك كلتا يداه ثم
ترفع يديها �شيئًا ف�شيئًا معطية الطفل زمام الرفع مع 

رفع ب�شيط من طرفها
يقف الطفل مم�شكًا بطاولة اأو �شيء قريب 

مهارات حركية �شغرية
لإطعام  فمه  اإىل  امللعقة  يرفع  اأن  يحاول   12-1

نف�شه   
ا�شم الن�شاط: ملعقتي اجلميلة

الأدوات:
كر�شي الطعام، طبق الطفل و طعامه،ملعقة 

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الكر�شي و تثبته جيدًا وت�شع 

اأمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.
تبداأ باإطعام الطفل و ت�شجعه على حماولة  رفع 

امللعقة اإىل فمه و الأكل مبفرده.
توجيه:

الأكل مبفرده ول  ت�شجعه على  اأن  املربية  يجب على 
تتجهم يف وجهه اإن مل ي�شتطع اأو اإن اأحدث فو�شى، 
فيكفي اأن مي�شك بامللعقة و الدق بها على الطاولة 

اإن اأحب.

الأ�شبوع الثالث ال�شهر احلادي ع�رش          
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-5. يحمي نف�شه من الوقوع 

تراقب املربية الطفل وهو يحمي نف�شه من الوقوع يف 
مواقف متعددة

اجلانب املعريف
6-3. يربت على ظهر اللعبة متامًا كما تربت اأنت 

على ظهره 
ا�شم الن�شاط: اأطعم اللعبة 

الأدوات:
لعبة الطفل ، ملعقة 

التطبيق:
مت�شك املربية اللعبة اأمام الطفل ومتثل اإطعامها 

تربت املربية على ظهر اللعبة اأمامه وتالحظ املربية 
الطفل وهو يقلد حركتها 

اجلانب اللغوي
4-2 . يلوح بيده مقلدًا حلركة اأمامه  

ا�شم الن�شاط: باي باي ملاما 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

ت�شجع املربية الطفل اأن يقول باي باي ملاما قبل 
ذهابها ومتثل املربية وداع الأم بالتلويح باليد و 

ت�شجع الطفل اأن يلوح باي باي ملاما.
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املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-5. ي�شتمتع باللعب مع انعكا�س �شورته 

باملراآة 
ا�شم الن�شاط: من اأنا ؟ 

الأدوات:
مراآة خا�شة بالأطفال.

التطبيق: 
تعلق املربية املراآة منخف�شة على حائط يف منطقة 

احلوا�س.
ت�شع اأطفال بالقرب من مكان املراآة .

تنمذج الن�شاط باأن ت�شع يدايها على اأعينها اأمام 
املراآة و تقول : من اأنا؟

تفتح يديها �شيئًا ف�شيئًا ، تنظر اإىل املراآة و تقول اأنا 
“فالنة” .

ت�شجع الأطفال بالدور على عمل الن�شاط، ذكر 
الإ�شم و ال�شحك مع بقية اأطفال املجموعة.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-6.يحب اأن يلعب وي�شتجيب ملبادرة مقدمة 

الرعاية ) يعطي الألعاب للكبار وياأخذها ب�شكل 
متبادل  

ا�شم الن�شاط: األعابي املتدحرجة 
الأدوات:

األعاب ملونة و حجمها متو�شط مثل كرة ، فر�شة 
الأر�شية.

التطبيق:
جتل�س املربية مقابل الطفل على الفر�شة وت�شجعه 

على دحرجة الكرة بنف�شه باجتاهها ثم تعيدها له و 
هكذا. 

توجيه: 
ميكن للمربية اإ�شتبدال الكرة ب�شيارة مثاًل اأو باأي لعبة 

متدحرجة يحبها الطفل. 
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الأ�شبوع الرابع ال�شهر احلادي ع�رش           

مهارات حركية كبرية
2-13 .يتمكن من الوقوف اإذا ما مت اإ�شناده  

ا�شم الن�شاط: اأنا اأقف 
الأدوات:

ل �شيء
التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على فر�شة ومت�شك بيداها كلتا 
يداه وترفع يديها �شيئًا ف�شيئًا معطية الطفل زمام 

الرفع مع رفع ب�شيط من طرفها ثم يقف الطفل مم�شكًا 
بطاولة اأو �شيء قريب 

مهارات حركية �شغرية
1-13. ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع اإن 

�شقطت من يده 

ا�شم الن�شاط: احللقات املركبة 
الأدوات:

لعبة احللقات، مفر�س
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على املفر�س يف املنطقة املخ�ش�شة 
وجتل�س اأمامه وت�شع اللعبة اأمامه ثم تبداأ برفع 

احللقات واحدة واحدة وت�شعها على الأر�س بجانب 
الطفل ثم تعيد تركيب احللقات يف الق�شيب ثم ترفع 

احللقات مرة اأخرى وت�شعها على الأر�س و تدربه 
على اأن مي�شك يده وي�شع احللقة الأوىل.  

تراقب الطفل وهو ينقل احللقات  من يد لأخرى و 
يتابع اإن �شقطت من يده
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-5. يحمي نف�شه من الوقوع. 

تراقب املربية الطفل وهو يحمي نف�شه من الوقوع 
يف مواقف متعددة

اجلانب املعريف
7-1.  ي�شتجيب فورًا عند مناداته باإ�شمه  

ا�شم الن�شاط: هيا نطعم احليوانات 
الأدوات:
حو�س �شمك

التطبيق:
ت�شتقبل املربية الطفل وتقول له اأهاًل و�شهاًل وتنادي 

املربية الأطفال باأ�شمائهم
ي�شتجيب الطفل للمربية ثم تاأخذ الطفل اإىل املنطقة 

املخ�ش�شة والتي يوجد فيها حو�س �شمك و 
تنادى املربية الطفل باإ�شمة ي�شتجيب الطفل للمربية    

وتطلب منه اأن ي�شع قليل من الطعام املخ�ش�س  
لل�شمكة،  يف حو�س ال�شمك 

يراقب الأطفال ال�شمكة  وت�شجهم املربية على 
احلديث معها  �شامي ماذا نقول لل�شمكة؟ 

تالحظ املربية اإ�شتجابة الطفل عند مناداته باإ�شمه

اجلانب املعريف
7-2. ي�شتجيب لتعليمات من خطوة واحدة  

ا�شم الن�شاط: اأعطيني 
الأدوات:

مفر�س، األعاب.
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على املفر�س ومت�شك لعبة 
الطفل وهي جال�شة اأمامه.

متد يدها للطفل مم�شكة باللعبة وتقول: “ 
خذ،ام�شك” ت�شجع الطفل على مد يده والقب�س 

على اللعبة. 
ترتك اللعبة معه لثواين ثم متد يدها وتقول: 

“اأعطيني، اأعطيني” وحترك كف اليد م�شرية حلركة 
اأعطيني. 

ثم تعيد الكرة من خطوة خذ وهكذا. 
ت�شتمر بهذه اخلطوات طاملا الطفل م�شتمتع.   

توجيه: 
ميكن تطبيق هذه اللعبة كل مرة بلعبة خمتلفة حتى 

يبقى الطفل مهتم.
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اجلانب اللغوي
4-3. يقلد الأم اأو املربية )يقبلها بعد تقبيله 

مثاًل(   
ا�شم الن�شاط: اأنا احبك 

الأدوات:
ل �شيء 

التطبيق:
جتل�س املربية الطفل على كر�شيه بعد  الإنتهاء من  
الطعام  ، تبداأ املربية بالغناء للطفل وتقرتب منه 

وتقبله 
تالحظ املربية الطفل وهو يقلد املربية  ويقبلها عند 

تقبيله

املهارات  الجتماعية – النفعالية 
5-7. ي�شتمتع باللعب بوجود اأطفال اآخرين 

حوله   
ا�شم الن�شاط: العب مع اأ�شدقائي 

الأدوات:
فر�شة، األعاب

التطبيق:
ت�شع املربية طفلني اأو ثالث على الفر�شة بو�شع 

اجللو�س وت�شع بالو�شط بع�س الألعاب ويكون 
الأطفال متقابلني بحيث كل منهم ي�شتطيع روؤية 

الآخر، وترتكهم معًا مع املراقبة امل�شتمرة.
توجيه: 

ميكن للمعلمة اأن ترتب كرا�شي الأطفال على �شكل 
دائري بحيث يرى كل منهم الآخر، وتعطي كل 

منهم لعبة



ال�شهر الثاين ع�رشال�شهر الأول
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مهارات حركية كبرية
2-14.يقف م�شتندٌا اإىل الأ�شياء لثواين معدودة 

ا�شم الن�شاط: الوقوف احلر 
الأدوات:

طاولة
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل اأمام الطاولة وترتكه لوحده ليقف 
عند الطاولة دون م�شاعدة ولكن مع مراقبة

مهارات حركية �شغرية
1-13. ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع اإن 

�شقطت من يده 
ا�شم الن�شاط: احللقات املركبة 

الأدوات:
لعبة احللقات، مفر�س

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على املفر�س يف املنطقة املخ�ش�شة 

وجتل�س اأمامه وت�شع اللعبة اأمامه وتبداأ برفع 
احللقات واحدة واحدة وت�شعها على الأر�س بجانب 

الطفل ثم تعيد تركيب احللقات يف الق�شيب
ثم ترفع احللقات مرة اأخرى وت�شعها على الأر�س
 تدرب الطفل على اأن مي�شك يده وي�شع احللقة 

الأوىل  
تراقب الطفل وهو ينقل احللقات  من يد لأخرى و 

يتابع اإن �شقطت من يده

الأ�شبوع الأول  ال�شهر الثاين ع�رش            
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-6. يتناول طعام العائلة الإعتيادي.

تراقب املربية الطفل وهو يتناول طعام العائلة 
الإعتيادي يف مواقف متعددة

اجلانب املعريف
7-3 .يبحث عن الأ�شياء التي تتدحرج بعيدًا عنه 

وتختفي 
ا�شم الن�شاط: اأين كرتي؟ 

الأدوات:
األعاب ملونة و حجمها متو�شط مثل كرة ، فر�شة

التطبيق:
جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�شنده وجتل�س 

مقابله وت�شجعه على دحرجة الكرة بنف�شه بعيدًا عنه 
وتختفي وتتابع املربية الطفل وهو يبحث عن الكرة  

التي  اختفت من اأمامه 
توجيه: 

ميكن للمربية اإ�شتبدال الكرة ب�شيارة مثاًل اأو باأي لعبة 
متدحرجة يحبها الطفل. 

اجلانب اللغوي
4-4. يبادل اإبت�شامة الكبار باإبت�شامة  

ا�شم الن�شاط: اأم�شط �شعري 
الأدوات:

فر�شاة �شعر للمربية،فر�شاة �شعر للطفل ) فر�شاة خا�شة 
بالأطفال(
التطبيق:

تقول املربية للطفل :هذه فر�شاة لل�شعر يجب اأن 
يكون �شعرنا حلو ونظيف، هكذا من�شط ال�شعر وتبت�شم 

للطفل
�شتالحظ املربية اأن الطفل يبادلها الإبت�شامة

تعطى الفر�شاة للطفل حتى يحاول اأن مي�شط �شعره
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املهارات  الجتماعية – النفعالية  
6-1. يتوجه اإىل مقدمة الرعاية عندما يتعر�س 

لأذى )ي�رشب راأ�شه ب�شيء(  

تالحظ املربية اأن الطفل يتوجه نحوها عندما 
يتعر�س اىل الأذى .

 

املهارات  الجتماعية – النفعالية 
6-2. يظهر الإحتجاج عند مغادرة الأم ثم يعود 

اإىل الهدوء مب�شاعدة مقدمة الرعاية  

ا�شم الن�شاط: هيا ندخل 
الأدوات:

اأغنية “ هيا ندخل”
التطبيق:

ت�شتقبل املربية الطفل بابت�شامة جميلة وتبداأ بالغناء 
وهي ت�شري بيدها “ هيا ندخل”

تطلب من الطفل اأن يلوح بيده قائاًل باي باي 
ماما .

يف حال اأن بداأ الطفل بال�رشاخ عند مغادرة الأم 
 تتحدث املربية مع الطفل ب�شوت هادئ ومت�شك 
بالطفل وهي تغني و تدخل معه وت�شعره بالأمان 
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الأ�شبوع الثاين   ال�شهر الثاين ع�رش          
  

مهارات حركية كبرية
2-15. ي�شتطيع اأن يجر ردفيه اأو رجليه ومي�شي 

م�شية الدب ب�شكل مت�شارع. 
تالحظ املربية مدى  متكن الطفل على اأن يجر 

ردفيه اأو رجليه ومي�شي م�شية الدب ب�شكل 
مت�شارع  

 
ال�شحة وال�شالمة العامة 

1-6. يتناول طعام العائلة العتيادي.
تراقب املربية الطفل وهو يتناول طعام العائلة 

الإعتيادي يف مواقف متعددة

مهارات حركية �شغرية
1-13. ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع اإن 

�شقطت من يده 
ا�شم الن�شاط: احللقات املركبة 

الأدوات:
لعبة احللقات، مفر�س

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على املفر�س يف املنطقة 

املخ�ش�شة وجتل�س اأمام الطفل، ت�شع اللعبة اأمام 
الطفل وتبداأ برفع احللقات واحدة واحدة وت�شعها 

على الأر�س بجانب الطفل ، ثم تعيد تركيب 
احللقات يف الق�شيب ثم ترفع احللقات مرة 

اأخرى وت�شعها على الأر�س
تدرب الطفل على اأن مي�شك يده وي�شع احللقة 

الأوىل  
تراقب الطفل وهو ينقل احللقات  من يد لأخرى 

و يتابع اإن �شقطت من يده

 

اجلانب املعريف
7-4. يبحث عن الأ�شياء املاألوفة و التي اختفت 

من اأمامه و لها مكان ثابت 
ا�شم الن�شاط: اأبحث عن زجاجتي 

الأدوات:
زجاجة احلليب.

التطبيق:
الزجاجة،تخفي  وتريه  الطفل  اأمام  املربية  جتل�س 
يبحث عن  وهو  تراقبه  اأمامه،  من  الزجاجة  املربية 

الزجاجة يف املكان الذي اعتاد اأن تو�شع فيه 



182

اجلانب اللغوي
4-5.يظهر تعبري عدم الإرتياح للوجه الغا�شب  

ا�شم الن�شاط: ل اأريد 
الأدوات:

مكعبات كبرية
التطبيق:

املكعبات  وت�شع  الأر�س  الطفل على   املربية  ت�شع 
اأمامه .

يبداأ الطفل ببناء املكعبات
الطفل  و�شعر  الأر�س  على  املكعبات  �شقطت  اإذا 
مالمح غ�شب على املربية �شوف يبدي الطفل عدم  
عدم الرتياح ومن املمكن اأن يرف�س تكرار التمرين .

توجيه:
عندمايخطئ  تعبرياتها  تراعي  اأن  املربية  على 

الأطفال حتى لت�شعرهم باخلوف والإحباط

املهارات  الجتماعية – النفعالية 
6-3. ي�شتمع كثريًا برفقة الأخوة  

ا�شم الن�شاط: األعب مع اأ�شدقائي 
الأدوات:

فر�شة، األعاب 
التطبيق:

ت�شع املربية طفلني اأو ثالث على الفر�شة بو�شع 
اجللو�س وت�شع بالو�شط بع�س الألعاب ويكون 

الأطفال متقابلني بحيث ي�شتطيع كل منهم روؤية الآخر 
وترتكهم معًا مع املراقبة امل�شتمرة.

توجيه:
ميكن للمربية اأن ترتب كرا�شي الأطفال على �شكل 

دائري بحيث يرى كل منهم الآخر، و تعطي كل منهم 
لعبة
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الأ�شبوع الثالث ال�شهر الثاين ع�رش            

مهارات حركية كبرية
2-14.يقف م�شتندٌا اإىل الأ�شياء لثواين معدودة 

ا�شم الن�شاط: الوقوف احلر 
الأدوات:

طاولة
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل اأمام الطاولة، ترتكه لوحده ليقف 
عند الطاولة ودون م�شاعدة ولكن مع مراقبة

مهارات حركية �شغرية
1-14. ينزع حذاءه  

ا�شم الن�شاط: اأنزع حذائي 
الأدوات:

حذاء الطفل الر�شيع مراآة
التطبيق:

تنمذج املربية الن�شاط باأن تنزع حذاء الطفل �شيئًا ف�شيئًا 
يرى الطفل هذه العملية يف املراآة يف الوقت الذي 
تتحدث فيه املربية عن احلذاء وتقرتح بقولها: يال 
ننزع احلذاء  واحد ، اإثنان ، ثالثة . جميل يال دورك 

يا فادي 
يحاول الطفل نزع احلذاء مب�شاعدة املربية و ت�شجيعها  

امل�شتمر
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ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-6. يتناول طعام العائلة الإعتيادي.

تالحظ املربية اأن الطفل اأ�شبح يتناول طعام العائلة 
الإعتيادي .

اجلانب املعريف
7-5. يبداأ بالعثور على الأ�شياء املاألوفة وغري املرئية 

والتي لها مكان ثابت.
 تراقب املربية الطفل وهو يبداأ بالعثور على الأ�شياء 
يف  ثابت  مكان  لها  والتي  املرئية  وغري  املاألوفة 

مواقف متعددة

اجلانب اللغوي
4-5.يظهر تعبري عدم الرتياح للوجه الغا�شب  

ا�شم الن�شاط: ل اأريد 
الأدوات:

مكعبات كبرية
التطبيق:

ت�شع املربية الطفل على  الأر�س وت�شع املكعبات 
اأمامه .

يبداأ الطفل ببناء املكعبات
الطفل  و�شعر  الأر�س  على  املكعبات  �شقطت  اإذا 
الطفل  يبدي  �شوف  املربية  على  غ�شب  مالمح 
عدم  عدم الرتياح ومن املمكن اأن يرف�س تكرار 

التمرين .
توجيه:

عندمايخطئ  تعبرياتها  تراعي  اأن  املربية  على 
الأطفال حتى لت�شعرهم باخلوف والإحباط

املهارات الجتماعية  النفعالية 
6-4. يظهر �شلوكيات مق�شودة لبقائه بجانب 

مقدمة الرعاية  
ا�شم الن�شاط: ماذا افعل؟ 

الأدوات:
كر�شي الطفل اخلا�س بالطعام، طبق الطفل و 

طعامه.
التطبيق:

تثبته جيدًا وهنا  الكر�شي و  الطفل على  املربية  ت�شع 
تتحدث املربية مع الطفل وت�رشح له ماذا تفعل وتبداأ 
من اأول خطوة تفعلها بعد ما ت�شعه على الكر�شي، 
فمثاًل تقول: “ الآن ن�شع الطعام على الطبق،و نقول 
الطعام على  ن�شع  اأطيبه، والآن  ب�شم اهلل،م م م ما 

املعلقة، هيا افتح فمك... الخ”
 “ فتقول:  الطعام  بعد  معه  التحدث  تركز على  ثم 
هيا بنا، يجب اأن نغ�شل اأيدينا وفمنا، هيا نغ�شل”، “ 

نفتح املاء و نغ�شل ... الخ”
توجيه:

ميكن للمربية اأن تركز على اأ�شماء الأ�شياء التي ياأكلها 
و ي�رشبها و الأدوات امل�شتخدمة.

الأ�شبوع الرابع   ال�شهر الثاين ع�رش            

مهارات حركية كبرية
2-15. ي�شتطيع اأن يجر ردفية اأو رجليه ومي�شي 

م�شية الدب ب�شكل مت�شارع 
 تالحظ املربية مدى  متكن الطفل على اأن يجر 

ردفية اأو رجليه ومي�شي م�شية الدب ب�شكل 
مت�شارع  

مهارات حركية �شغرية
1-14.ينزع حذاءه  

ا�شم الن�شاط: اأنزع حذائي 
الأدوات:

حذاء الطفل الر�شيع، مراآة
التطبيق:

تنمذج املربية الن�شاط باأن تنزع حذاء الطفل �شيئًا ف�شيئًا 
يرى الطفل هذه العملية يف املراآة يف الوقت الذي 
تتحدث فيه املربية عن احلذاء وتقرتح بقولها: يال 
ننزع احلذاء _ واحد، اإثنان ، ثالثة . جميل يال دورك 

يا فادي
يحاول الطفل نزع احلذاء مب�شاعدة املربية

و ت�شجيعها  امل�شتمر

ال�شحة وال�شالمة العامة 
1-6. يتناول طعام العائلة العتيادي 

تالحظ املربية اأن الطفل اأ�شبح يتناول طعام العائلة 
العتيادي .

اجلانب املعريف
7-6. يتمكن من العثور على ج�شم خمباأ حتت قطعة 

من الورق 
ا�شم الن�شاط: اأين لعبتي؟ 

الأدوات:
فر�شة، األعاب حمببة و مف�شلة  للطفل، غطاء �شغري.

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على الفر�شة بو�شعية اجللو�س.
تريه اللعبة وهي تقول: “انظر هذه البطة )مثاًل(.

ثم ت�شعها اأمامه على الأر�س و تغطيها بالغطاء ال�شغري. 
ت�شاأل الطفل: “ اأين اللعبة؟ “ 

تعطي الطفل الفر�شة للتفكري و �شحب الغطاء لوحده.
توجيه:

ترفعه  الغطاء  اأو مل يحاول م�شك  الطفل  اإن مل يفكر 
املربية و تريه بان اللعبة ما زالت موجودة ثم تغطيها 

مرة اأخرى و ت�شجعه على اإيجادها بنف�شه.
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اجلانب اللغوي
4-6. يقبل ب�رشعة على ال�شخ�س الذي يظهر له 

الإهتمام 
ا�شم الن�شاط: اأنا اأحبك 

الأدوات:
ل�شيء

التطبيق:
باهتمام  ال�شباح  الأطفال يف  املربية  ت�شتقبل  عندما 
الثاين  اليوم  الطفل يف  اأن  �شتالحظ  وحمبة ورعاية 
�شيقبل عليها دون بكاء اأو غ�شب وعندما تقول له 

تعاىل يا حبيبي �شيفتح ذراعيه لكي تقوم بحملة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
6-5. يعرب عن احلب عن طريق اللت�شاق 

اجل�شدي 
ا�شم الن�شاط: اأغري مالب�شي مبفردي

الأدوات:
ل �شيء

التطبيق:
ت�شع املربية الطفل على طاولة التغيري بحذر

 تبداأ بنزع مالب�س الطفل و تقول: “ اأعطني قدمك، 
هيا اأعطني قدمك”.

ثم تقول: “ا�شحب رجلك، نعم ا�شحب رجلك” و 
ت�شاعده على نزع البنطال اأو اأرجل املالب�س.

ثم  حت�شنه  قائلة اأنت �شاطر يعرب الطفل عن حبه 
باللت�شاق بها 

تطور مهارات الطفلال�شهر الأول
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مالحظة التطور اجل�شمي - احلركي
املنعك�شات: 

 
اأبدًااأحيانًا غالبًا دائمًاالنتاجات اخلا�شة

1-1- يدير راأ�شه نحو م�شدر اللم�س بالقرب من  زوايا الفم 
مظهرًا القدرة على امل�س )املنعك�س اجلذري ( من الولدة اإىل 

�شهرين تقريبًا
1-2- مي�س ما يقرتب من فمه ) منعك�س امل�س( من الولدة اإىل 

�شهرين تقريبًا
1-3- يقب�س براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه )منعك�س 

القب�س ( من الولدة اإىل ثالثة اأ�شهر تقريبًا 
1-4-يحاول رفع راأ�شه اإىل اأعلى وفتح فمه واإغالق عينيه عند 
ال�شغط على كفيه وهو م�شتلقي على ظهره )منعك�س بابكني( من 

الولدة اإىل ثالثة اأ�شهر 
1-5- يجفل رافعًا ذراعيه لالأعلى وميدها حمركًا راأ�شه اإىل 

الوراء) منعك�س مورو(  من الولدة اإىل الأربعة اأ�شهر تقريبًا 
1-6- تنفرج  اأ�شابع القدم  اإىل اخلارج عند مل�س باطن قدمه 

)منعك�س بابن�شكي( من الولدة اإىل اأربعة اأ�شهر تقريبًا
1-7- يرفع قدمًا بعد الأخرى يف حركة اخلطو عندما تالم�س 

اأحدى قدميه �شطح م�شتوي )منعك�س اخلطو ( من الولدة اإىل اأربعة 
اأ�شهر 

 مالحظة:
 ل تعترب ردود الفعل النعكا�شية، نتاجات تعلميه ولكن متت الإ�شارة اإليها لأن ظهورها واختفاءها يف عمر 

معني موؤ�رشًا على �شالمة اجلهاز الع�شبي – احلركي للطفل

التطور اجل�شمي - احلركي-املهارات احلركية الكبرية
  للفئة العمرية من �شفر اإىل �شتة اأ�شهر                      

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:

اأبدًا اأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�شة
1-1-  يحرك راأ�شه  بالجتاهني وهو م�شتلقي على بطنه 

1-2- يحرك ج�شمه باجتاه معاك�س حلركة راأ�شه

1-3- يرفع راأ�شه لالأعلى لفرتة ق�شرية

1-4-  يرفع راأ�شه مب�شتوى اأعلى من م�شتوى ج�شمه مادًا كتفيه لالأمام
1-5- يرفع راأ�شه و�شدره لالأعلى م�شتندًا على ذراعيه  عندما 

يكون منبطحًا على بطنه  
1-6- يرفع راأ�شه مراقبًا قدميه

1-7- يحرك ج�شمه كله عندما يكون م�شتلقيًا على ظهره

1-8-   يقلب ج�شمه على ظهره عندما يكون منبطحًا على بطنه وبالعك�س 

1-9- ينقل يديه من اجلوانب لي�شعها على �شدره

1-10- يقفز قفزات �شغرية اإذا ما حمل عمودًا على �شطح ثابت

1-11- ي�رشب بقدميه ) يرف�س بقوة( حمركًا قدميه بالتبادل

1-12- يتمكن من الو�شول اإىل قدمه من خالل ثني جذعه 
1-13-   يقف م�شندًا نف�شه لذراعني ممدودتني رافعًا ج�شمه 

عندما يكون منبطحًا على بطنه
1-14-  يثني مفا�شل ذراعيه ويديه

1-15-  يثني مفا�شل ذراعيه ب�شكل اأكرب من �شاقيه 

1-16-  يحرك ذراعيه بقوة ون�شاط وب�شكل هادف رافعًا ذراعيه لكي يحمل 

2-1-يحافظ على راأ�شه ب�شكل ثابت اإىل حد ما عند رفعه لو�شع اجللو�س

2-2-عند بقائه جال�شًا يكون الظهر م�شتقيمًا اإل يف منطقة اأ�شفل الظهر

2-3-يجل�س مب�شانده حمركًا راأ�شه من جهة لأخرى م�شتطلع ما حوله

2-4-يجل�س لوحده م�شتندًا على يده

2-5-يظهر توازنُاً وحتكمًا جيدًا لراأ�شه وهو يف و�شع اجللو�س

2-6-يحافظ على و�شعية الوقوف ب�شكل ثابت عند مل�س قدميه ل�شطح ثابت
2-7-يرتكز بثقله على قدميه ويثني القدمني معًا لالأعلى ولالأ�شفل 

اإذا اأنزلناه على �شطح ثابت
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التطور اجل�شمي - احلركي-املهارات احلركية ال�شغرية
  للفئة العمرية من �شفر اإىل �شتة اأ�شهر                       

  
يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 

اأبدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�شة 
1-1-   يراقب يديه

1-2-   يحاول الو�شول اإىل الأ�شياء بيديه واأ�شابعه

1-3-  يبداأ با�شتخدام قب�شته لالإم�شاك بالأ�شياء 

1-4-  يلعب باأ�شابعه

1-5-   ي�شع اأ�شابعه ويديه يف فمه  

1-6-   ي�شع كل ما تقع عليه يديه يف فمه

1-7-   يلتقط الأ�شياء بيديه

1-8-   مي�شك ب)خ�شخي�شة( لفرتة ق�شرية قبل اإ�شقاطها

1-9-   مي�شك بالأ�شياء بكلتا يديه   

1-10- مي�شك الأ�شياء م�شتخدمُاً اإبهامه وبقية اأ�شابعه

1-11- ي�شتطيع اأن مي�شك مكعبًا بيده

1-12- يتعلم اأن يرمي ال�شيء من يده عندما يريد    

ال�شحة وال�شالمة العامة 
  للفئة العمرية من �شفر اإىل �شتة اأ�شهر  

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
 

اأبدًااأحيانًا غالبًا دائمًاالنتاجات اخلا�شة 
1 -1- يبحث عن حلمة الثدي اأو زجاجة احلليب 

1-2-   ير�شع ب�شكل جيد

1-3-   ينام معظم الوقت )19( �شاعة 

1-4-   يبكي عندما يكون) متاأمل، مبلل، جائع، مري�س(

1-5-   يت�شايق من ال�شجيج العايل 

1-6-   يق�شي حاجته ب�شكل منتظم

1-7-   يتقبل ال�شتحمام والروتني اليومي ب�شكل منتظم

1-8-   ي�شتجيب بال�شرتخاء عند تنظيفه

1-9-   يبداأ بتناول الأكل ال�شلب 

1-10- يلم�س نف�شه عندما ي�شعر بالأمل
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اجلانب املعريف  
  للفئة العمرية من �شفر اإىل �شتة اأ�شهر  

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
 

اأبدًااأحيانًا غالبًا دائمًاالنتاجات اخلا�شة 
1-1- ي�شتجيب ل�شوت الت�شفيق املفاجئ 

1-2- ي�شتجيب ) يدير راأ�شه( ل�شوت رقيق قريب منه 

1-3- يدير عينيه نحو م�شدر ال�شوت 

1-4- يتابع بعينيه ج�شمًا متحرك  

1-5- يدير راأ�شه عند �شماع �شوت اأمه 

1-6- يتمكن من روؤية الوجوه على بعد 02 �شم 

1-7- يلفت انتباهه بع�س الألوان ) الأحمر والأزرق ( 

1-8- يبدي ردة فعل لختفاء وجه �شخ�س 
1-9- يبحث عن الأ�شياء املغطاة جزئيَاً

1-10- ي�شغي للحديث

1-11- يف�شل اأن ينظر اإىل الوجوه الب�رشية والأ�شياء املج�شمة

1-12- يتابع الأ�شياء املتحركة ملدة ق�شرية اإذا كانت �شمن روؤيته
1-13- يظهر بع�س الهتمام بالأ�شوات ويتوقف عن م�س 

الر�شاعة من اأجل الإ�شغاء اإىل الأ�شوات
1-14- ي�شتجيب مرحًا ل�شورته باملراآة

2-1- يتفح�س الأ�شياء من حوله 

2-2- ي�شتك�شف الألعاب بالإم�شاك بها وم�شها وهزها و�رشبها بقوة

2-3- ينظر اإىل الأ�شياء وميد ج�شمه نحوها ويلم�شها

3-1- يدرك اأن هز اأو �رشب الألعاب ي�شدر اأ�شوات

3-2- يبدي �شعادة عند روؤيته لزجاجة احلليب

3-3- يكرر ال�شلوكيات املمتعة مثل هز اخل�شخي�شة

4-1- ي�شل لالأ�شياء با�شتخدام اليد بكاملها 

4-2- يلم�س الأ�شياء القريبة منه ) عقد الأم اأثناء حملها له، ...(

4-3- يتتبع ج�شم متحرك �شعودًا ونزوًل اأو من جانب اإىل اآخر يدور اأمامه 

مالحظة: يعرب عن النتاج العام الرابع وال�شاد�س من خالل اأمناط �شلوكيه ل تدل مبا�رشة على �شلوك 
التجميع واللعب التخيلي  

5-1- يت�شايق من ال�شجيج العايل

5-2- يبكي عندما يبلل نف�شه

5-3- يركل الغطاء بقدمه اإذا علقت به 

6-1- يراقب وجه الأم اأثناء حديثها معه 

6-2- يتتبع الأم اأو مقدمة الرعاية اأثناء مرورها باملكان 

6-3- يحدق بالأطفال الآخرين الذين يلعبون بالقرب منه
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املهارات اللغوية
للفئة العمرية من �شفر اىل �شتة اأ�شهر

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
اأبدًااأحيانَاًغالبًا دائمًاالنتاجات اخلا�شة 

1 -1- ي�شتجيب لالأ�شوات الإن�شانية ذات الذبذبات العالية

1-2- يف�شل  ال�شتماع لالأ�شوات الإن�شانية

 1-3- يراقب وجه املتكلم

1-4- ي�شتجيب ملن يتكلم معه مديرًا راأ�شه ومبت�شمًا

1-5- ينظر حوله باحثًا عن م�شدر ال�شوت

1-6-  يتوقف عن الأنني عندما نحادثه ب�شوت هادئ

2-1- يعرب عن نف�شه من خالل ال�رشاخ وتعبريات الوجه

2- 2-يبداأ باإ�شدار اأ�شوات  غري مفهومة

2 -3- ي�شحك
2-4- يبت�شم وي�شدر �شوت ) هديل ( لكي يبداأ ويحافظ على 

ا�شتمرارية التوا�شل مع مقدمة الرعاية
2-5- يكرر الأ�شوات التي ي�شدره

2-6-  يغري من  طبقة �شوته وم�شتواه

2-7-  يبداأ بتقليد الأ�شوات
2-9- يبداأ املناغاة با�شتخدام مقطع واحد وباأ�شوات �شبيهة 

باأ�شوات اأحرف العلة  
2-10- يتمكن من اإ�شدار معظم اأ�شوات اأحرف العلة وعدد من 

اأ�شوات الأحرف  ال�شاكنة / ال�شحيحة  
2-11- ينوع يف الأ�شوات للتعبري عن فرحه اأو ا�شتيائه 

3-1- يناغي عندما يتكلم معه �شخ�س

3-2- يناغي ويبت�شم لطفل اآخر 

3-3- ي�شحك عندما تتوقف فجاأة عن الكالم اأثناء حديثك معه

3-4- يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف اأن يحمل  

   7-4-  يبحث عن الأ�شياء املاألوفة و التي اختفت من 
 اأمامه و لها مكان ثابت

املهارات الجتماعية – النفعالية
للفئة العمرية من امليالد اإىل �شتة اأ�شهر

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:

اأبدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�شة 
 1-1-ينظر الطفل اإىل الأفراد الذين يبادرونه احلديث اأو اللعب معه

1-2-مييز الأم وبع�س اأفراد العائلة
1-3-يبحث عن الكبار من حوله وكاأنه يناديهم للعب معه من 

خالل البكاء اأو املناغاة اأو البت�شام
1-4-مييز �شوت الأم اأو الأب

 1-5-مييز بني ال�شوت الغا�شب وال�شوت الهادئ

1-6-ي�شعر بالراحة لروؤية وجوه النا�س

1-7-ي�شتخدم التوا�شل الب�رشي لكي يبداأ التفاعل وي�شتمر فيه اأو يوقفه

1-8-يثبت عينيه على مقدمة الرعاية عند اإر�شاعه

1-9-يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه مقدمة الرعاية

1-10-يتقبل الروتني اليومي ويرتاح له ) ال�شتحمام (

1-11-ي�شتدير نحو �شوت املتكلم

  1-12-ي�شتجيب بارتياح عند حمله

1-13-ي�شارك بن�شاط يف التفاعل مع الآخرين من حوله ) اإ�شدار 
اأ�شوات ا�شتجابة لكالم الرا�شدين، وتعبريات وجه متنوعة(

1-14-يحاول اأن يجذب انتباه مقدمة الرعاية باإ�شدار  جمموعة 
من الأ�شوات والقيام بعدد من احلركات

2-1- يعر�س �شلوك عدم الرتياح يف) وقت حمدد( ليعرب ملقدمة 
حان قد   ) احلليب   ( الطعام  وجبة  تقدمي  وقت  اأن  عن  الرعاية 

2-2- ي�شعر بالرتياح عندما يجل�س يف ح�شن مقدمة الرعاية 
وهو ي�شعر باحلاجة اإىل النوم وما يلبث اأن ينام 

2-3- يعرب عن �شيقه عندما يكون بحاجة اإىل تغيري حفا�شته

3-1-   يبت�شم كا�شتجابة لبت�شامة الآخرين 

3-2-  يبكي عندما ي�شمع اأ�شوات بكاء الأطفال الآخرين 
4-1- يتوا�شل من خالل: البكاء، اإ�شدار الأ�شوات، تعبريات 

الوجه، الإمياءات، البت�شامة
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4-2- ي�شتخدم اأ�شكال خمتلفة من البكاء ليعرب عن حاجاته املختلفة 

4-3- يعرب عن �شعادته من خالل حتريك اليدين اأو الرجلني
4-4- يهداأ يف املواقف التالية امل�س ، احلمل ، الر�شاعة، �شماع 

ال�شوت. 
4-5- يغ�شب للتعبري عن حاجاته اأو للح�شول على امل�شاعدة 

4-6- يبكي  عندما يكون جائعُاً وي�شحك اأو يناغي عندما يكون 
را�شيًا

4-7- يعرب عن �رشوره )ي�شحك عندما يدغدغ(

5-1- يدير راأ�شه نحو الطفل الأكرب الذي يغني 

5-2- يحرك �شاقيه اأثناء مراقبة الأطفال 

5-3- يدير نف�شه اإىل اأحد اجلوانب لكي ينظر اإىل طفل اآخر ينام  قربه 

6-1- يعرب عن �شعادته لوجود طفل قريب منه 

6-2- يبت�شم ويناغي عندما يكون �شمن جمموعة 
6-3- ينظر حوله عندما يحمل ويبت�شم لالأ�شخا�س املاألوفني 

)اأطفال وكبار ( 

مالحظه : تعترب معظم النتاجات اخلا�شة الواردة يف بعد النمو الجتماعي والنفعايل يف  املراحل 
املبكرة نتاجات منائيه ناجتة عن عوامل الن�شج واخلربة وتوفري البيئة املادية والنف�شية املالئمة .

 التطور اجل�شمي - احلركي- املهارات احلركية الكبرية
 للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 

اأبدًااأحيانًا غالبًا دائمًاالنتاجات اخلا�شة
1-1-   يحرك ذراعيه بن�شاط ور�شاقة ب�شكل موجة

1-2-   يتمكن من رفع قدميه باجتاه فمه وا�شعًا اإحدى القدمني 
يف فمه ومن ثم  قدميه معًا

1-3-   يقلب على بطنه عندما يكون منبطحًا على ظهره 
وبالعك�س ب�شهولة 

2-1-   يظهر حتكمًا يف  رفع راأ�شه و�شدره

2-2-   ي�شند نف�شه على اأيدي ممتدة وكفوف مفتوحة 

2-3-   يحمي نف�شه بذراعيه اإذا وقع اإىل الأمام اأو اإىل اجلنب 

2-4-   يتمكن من اجللو�س على الأر�س بدون اإ�شناد 

2-5-   يجل�س متوازنًا ويلعب بالأ�شياء دون اأن يقع

2-6-   يتمكن من النحناء دون اأن يفقد توازنه 

2-7-   يدير ج�شمه ناظرًا باأكرث من اجتاه اأثناء التقاطه ل�شيء من الأر�س

2-8-   يتمكن من الزحف على بطنه 

2-9-   يتمكن من اجللو�س على ركبتيه باإ�شناد ب�شيط لظهره 

2-10- يطور مهارة يف الزحف ) باأكرث من طريقة (
2-11- يتمكن من القفز قفزات �شغرية وهو يف و�شع عامودي 

على �شطح ثابت مب�شاعدة ) الكراجة(
2-12- يحافظ على قدميه بو�شعية الوقوف وب�شكل ثابت 

2-13- يتمكن من الوقوف اإذا ما مت اإ�شناده 

2-14- يقف م�شتندٌاً اإىل الأ�شياء لثواين معدودة
2-15- ي�شتطيع اأن يجر ردفيه اأو رجليه ومي�شي م�شية الدب 

ب�شكل مت�شارع 
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التطور اجل�شمي - احلركي-املهارات احلركية ال�شغرية
  للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :

اأبدًااأحيانًا غالبًا دائمًاالنتاجات اخلا�شة 
1-1-   يتحكم بالإم�شاك بالأ�شياء م�شتخدمًاً الإبهام يف مقابل 

الأ�شابع ) م�شكه الكما�شة ( 
1-2-   مي�شك �شيئًا بكل يد 

1-3-   يطرق على ) الطاولة (  مبا يحمل بيده

1-4-   مي�شك الأ�شياء م�شتخدمًا ثالثة اأ�شابع

1-5-   يكرر ا�شتعمال يديه واأ�شابعه ويحرك اخل�شخي�شة  با�شتمرار 

1-6-   يلتقط  الأ�شياء ال�شغرية م�شتخدمًا الإبهام وال�شبابة

1-7-   يلتقط الأ�شياء ويجذبها نحوه

1-8-   ي�شري باإ�شبــع واحــــد نحو ما يريد

1-9-   ي�شفق مقلدًا بكلتا يديه  

1-10- يرمي بالألعاب ب�شكل متعمد

1-11-يحاول اأن يتحكم بامللعقة و ياأكل بيديه

1-12- يحاول اأن يرفع امللعقة اإىل فمه لإطعام نف�شه 

1-13- ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع اإن �شقطت من يده

1-14- ينزع حذاءه 
ال�شحة وال�شالمة العامة 

للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رش �شهرًا                      
يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :

اأبدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�شة 
1-1-  ي�شع يديه حول الزجاجة والكاأ�س عندما ي�رشب

1-2-  ي�شتطيع م�شك قطعة �شغرية من الطعام واأكلها )خبز(

1-3-  ي�رشب ب�شكل جيد من الكاأ�س مع قليل من امل�شاعدة

1-4-  مي�شك امللعقة كمحاولة لالأكل

1-5-  يحمي نف�شه من الوقوع 

1-6-  يتناول طعام العائلة العتيادي

اجلانب املعريف 
للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رشة  �شهرُا 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:

اأبدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�شة 
 1-1-  ياأخذ مكعبات من الأم وي�شعها يف �شندوق

1-2 -  يقلب �شفحات كتاب ويتفح�س ال�شور عندما يقراأ له
1-3-   يدير راأ�شه باجتاه املنادي اأو املتحدث 
2-1- ي�شغط على لعبة بهدف اإ�شدار اأ�شوات 

 2-2- مي�شك بكاأ�س فارغة ويقربها من فمه مقلدَاً طريقة ال�رشب 
2-3- يحرك وعاء لإفراغ حمتوياته

2-4- يتفح�س اأجزاء الأ�شياء
2-5- يحب اأن ينظر اإىل �شور يف كتاب ما

3-1- يربط بني تدفق احلليب  ورفع زجاجة احلليب
3-2-  يربط بني ال�رشب على الطاولة بامللعقة واإ�شدار ال�شوت   
3-3-  يربط بني )رمي الألعاب من ال�رشير واحل�شول على انتباه الآخرين(

4-1- يتح�ش�س/يفرك باأ�شابعه و�شادة خمملية ناعمة
معني  لطعام  رف�شه  عن  للتعبري  الوجه  تعبريات  ي�شتخدم   -2-4

 4-3- يحاول ويحب تلم�س الطعام بيديه  
5-1- يحمل املنديل ويفرك به اأنفه بعد اأن يراك تنظف اأنفك

5-2-  يزيل املعيقات من اأمامه )مثل اأيدي الرا�شدين( والتي 
حتول بينه و بني الأ�شياء التي يرغب يف الو�شول اليها

 6-1-   ي�شفق بيديه بعد روؤيته للكبار ي�شفقون للمو�شيقى
  6-2-   يحرك يديه موؤ�رشَاً )باي باي(

6-3-  يربت على ظهر اللعبة متامًا كما تربت اأنت على ظهره
7-1-  ي�شتجيب فورًا عند مناداته باإ�شمه 

7-2-  ي�شتجيب لتعليمات من خطوة واحدة 
7-3-   يبحث عن الأ�شياء التي تتدحرج بعيدًا عنه وتختفي

7-4-  يبحث عن الأ�شياء املاألوفة و التي اختفت من اأمامه و لها مكان ثابت
7-5-  يبداأ بالعثور على الأ�شياء املاألوفة وغري املرئية والتي لها مكان ثابت
7-6-  يتمكن من العثور على ج�شم خمباأ حتت قطعة من الورق
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اجلانب املعريف اللغوي
للفئة العمرية من �شتة ا�شهر اإىل اثني ع�رشة �شهرا 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:

اأبدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�شة 
 1-1 - يدير راأ�شه عندما ي�شمع �شوتًا ماألوفًا 

 1-2-  ي�شتمع  اىل ال�شوت ال�شادر عن �شخ�س حتى لو مل يتمكن من روؤيته 
1-3 – ي�شتجيب بطرق خمتلفة وفقًا لنربة �شوت املتكلم والذي 

 ياألف الطفل �شوته

1-4 يفهم  معنى بع�س  الكلمات  

1- 5- ي�شتجيب لطلب  واحد ) تعال لعندي  ( 

2-1 يظهر تنوعًا يف املناغاة من حيث الرتفاع والذبذبة واللحن ) الإيقاع(   

2-2- ي�شيف اأحرف جديدة اإىل املناغاة التي ي�شدرها 

2-3- ي�شتخدم طرق غري لفظية للتوا�شل كاأن ي�شري اإىل �شيء معني 

2-4- يبداأ يف تكوين وجتريب بع�س املقاطع 

2-5- يجمع مقطعني مت�شابهني معَاً 
2-6- يجمع مقطعني غري مت�شابهني معَاً

2-7- يقلد الأ�شوات التي ي�شمعها 

2-8- يكرر الأ�شوات التي ي�شمعها 

2-9- قد  يتمكن من لفظ الكلمة الأوىل 

3-1- ي�شع �شفحة الكتاب يف فمه عندما حتمله اأمه هو والكتاب

3-2- ياأخذ الكتاب من الأم وي�رشبه على الأر�س

3-3- يجعد  بيده �شفحات الكتاب عند القراءة له  

4-1- يفتح عينيه وي�شحك عندما تلعب معه 

4-2- يلوح بيده مقلدًا حلركة اأمامه 

 4-3- يقلد الأم اأو املربية )يقبلها بعد تقبيله مثاًل (  

4-4- يبادل ابت�شامة الكبار بابت�شامة 

4-5- يظهر تعبري عدم الرتياح للوجه الغا�شب 

4-6- يقبل ب�رشعة على ال�شخ�س الذي يظهر له الهتمام 

املهارات الجتماعية – النفعالية 
للفئة العمرية من �شتة اأ�شهر اإىل اثني ع�رشة  �شهرُا 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:

اأبدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�شة 
 1-1- يحب اأن يوجه النتباه اإليه وقد يبكي كي يح�شل عليه 

1-2-  يزداد  تعلقه مبقدمة الرعاية وي�شعى اإىل احل�شول على 
انتباهها امل�شتمر 

1-3-  يظهر تف�شياًل ل�شخ�س معني ولأ�شياء معينة   
1-4- يحب اأن ي�شتك�شف الأماكن اجلديدة مب�شاحبة مقدمة الرعاية  
1-5- يتجول بعيدًا عن مقدمة الرعاية �شمن م�شافة ب�شيطة ملتفتًا 

 للخلف للتاأكد من تواجدها 

1-6-  يظهر الده�شة وال�شتغراب عند �شماعه  اأ�شوات جديدة 
1-7-  ي�شتمتع مبراقبة الأطفال الآخرين والتفاعل معهم

1-8-  ي�شتمتع باملو�شيقى ويقلد احلركات الإيقاعية الب�شيطة  
التي يقوم بها الآخرون مع املو�شيقى 

1-9- يقلد حركات الكبار والأطفال الآخرين ) يقلد الت�شفيق باليدين(
1-10- يبداأ يف اإدراك ذاته من خالل تعرفه على اأجزاء اجل�شم 

1-11- ي�شتجيب عندما ينادى باإ�شمه  
يقدم على  اأن  قبل  الرعاية  مقدمة  تعبريات وجه  يراقب   -1-2
�شلوك معني ) ابت�شامة مقدمة الرعاية ت�شجعه على القيام بال�شلوك ( 

2-2- يكرر ال�شلوك اإذا لقى ا�شتح�شان من مقدمة الرعاية 
2-3- يتوقف عن ال�شتمرار يف �شلوك معني اإذا لحظ عبو�س 

مقدمة الرعاية وا�شتخدامها لعبارة    ) ل تفعل ( 
3-1- ينتبه اإىل �شحك الأطفال من حوله 

3-2- يتوقف عن اللعب عندما تعب�س مقدمة الرعاية يف وجهه
3-3- يظهر �شيقًا ) عدم ارتياح ( اإذا كانت مقدمة الرعاية 

مت�شايقة )عاب�شة( 
3-4- ينتبه اإىل تعبريات الآخرين التي تدل على عدم الرتياح 
4-1- يظهر اخلوف من الغرباء عند اختفاء مقدمة الرعاية عن 

نظره )اأن يتخل�س تدريجيًا من اخلوف من الغرباء(
4-2- يبكي عندما ياأخذ طفل اآخر لعبته ولكن يتوقف عندما 

تقدم مقدمة الرعاية لعبه اأخرى 
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4-3- يجفل اأو يخاف من �شوت مفاجئ ولكن حمله من قبل 
مقدمة الرعاية ي�شعره بالرتياح  

4-4- يبت�شم للوجوه املاألوفة ويحدق يف وجوه الغرباء 
4-5- يظهر قلق النف�شال عندما تغادر اأمه احل�شانة )يتخل�س 

تدريجيًا من قلق النف�شال(
4-6- يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه مقدمة الرعاية وحتمله 

4-7- يطور م�شاعر التعلق نحو �شخ�س اأو اأكرث 
4-8-   ي�شحك عندما يتم التفاعل معه 

4-9-  يعرب عن فرحه و�شعادته وحزنه ، و�شيقه ، وغ�شبه بو�شوح 
5-1- يلم�س طفل اآخر يجل�س بقربه  

5-2- ي�رشخ ويحاول البتعاد عندما يزحف طفاًل اآخر باجتاهه 
5-3- يدفع الكرة باجتاه طفل اآخر 

5-4- ينظر اإىل طفل اآخر وميد يده حماوًل اأم�شاكه 
5-5- ي�شتمتع باللعب مع انعكا�س �شورته باملراآة

5-6- يحب اأن يلعب وي�شتجيب ملبادرة مقدمة الرعاية )يعطي 
الألعاب للكبار وياأخذها ب�شكل متبادل( 

5-7- ي�شتمتع باللعب بوجود اأطفال اآخرين حوله  
6-1- يتوجه اإىل مقدمة الرعاية عندما يتعر�س لأذى) ي�رشب راأ�شه ب�شئ( 

6-2- يظهر الحتجاج عند مغادرة الأم ثم يعود اإىل الهدوء 
مب�شاعدة مقدمة الرعاية 

6-3- ي�شتمتع كثريًا برفقه الأخوة 
6-4- يظهر �شلوكات مق�شودة لبقائه بجانب مقدمة الرعاية 

6-5- يعرب عن احلب عن طريق اللت�شاق اجل�شدي 

 مالحظة: و�شعت بع�س النتاجات اخلا�شة اإىل جانب املوؤ�رشات النمائية حيثما كان ذلك ممكنًا
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