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ل يج�ز ت�س�ير اأو اإعادة طبع واإنتاج اأي جزء من هذه املادة من غري اإذن 
م�سبق من املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة.

مت اإعداد وحت�سري هذا الدليل من قبل املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة 
بتم�يل من برنامج اخلليج العربي للتنمية )اأجفند(

2010

املقدمة

تعد مرحلة الطفولة املبكرة اللبنة الأ�سا�سية يف بناء �سخ�سية الفرد واإعداده للم�ستقبل ولهذا فقد حظيت باهتمام وا�سع 
لكافة املجتمعات التي توؤمن باأهمية ال�ستثمار يف مواردها الب�رشية، وقد جتلى هذا الهتمام على امل�ستوى النظري 
والتطبيقي على حد �سواء، حيث تقدم الدرا�سات العلمية - يف جمال علم نف�س النمو، وتربية الطفل، والتن�سئة 
الجتماعية، وال�سحة النف�سية للطفل على �سبيل املثال - معرفة علمية ميكن اأن توظف لفهم �سلوك الطفل والتعرف 
على خ�سائ�سه وقدراته بهدف م�ساعدته على النمو املتكامل، وت�سري الدرا�سات العلمية اإىل اأن هناك العديد من 
التغريات الهامة وال�رشيعة يف خمتلف مظاهر النمو حتدث يف هذه املرحلة، فخالل الثمانية ع�رش �سهرًا الأوىل ينمو 
الدماغ ب�رشعة لن يعرفها يف امل�ستقبل. ولعل هذا النمو ال�رشيع للدماغ بالإ�سافة اإىل اأهمية خربات التعلق الآمن 
وتعزيز حب ال�ستطالع والكت�ساف واكت�ساب اللغة وتعلم ال�سلوك الجتماعي املنا�سب يف اإطار الثقافة يجعل من 
الأهمية التوجه نحو مرحلة احل�سانة مبزيد من الهتمام والرعاية من خالل نوعية اخلدمات املقدمة للطفل يف هذه 

املرحلة.
اأوىل الأردن هذه املرحلة  الطفولة املبكرة باهتمام عاملي ووطني على حد �سواء، وقد  برامج مرحلة  ولقد حظيت 
اهتمام عايل امل�ستوى متثل بجهود �ساحبة اجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل والتي انعك�ست يف �سيا�سات عمل املجل�س 
الوطني ل�سوؤون الأ�رشة وكان من ثمار ما مت اإجنازه عدد من امل�ساريع والربامج املتمحورة حول الطفولة والتي ت�سعى 

اإىل تطور ومناء �سخ�سية الأطفال بكافة جوانبها.
ولعل الربامج الرتبوية التي تقدم لالأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة على اختالف فل�سفاتها وتوجهاتها تتفق على 
مبادئ اأ�سا�سية منها م�ساعدة الطفل على النمو املتكامل لكافة اأبعاد �سخ�سيته وتوفري اخلربات والأن�سطة مما يحقق له 
ال�ستمتاع مبرحلة الطفولة وا�ستثمارها، ولكي تعده هذه اخلربات للتكيف مع اخلربات املدر�سية واحلياتية يف امل�ستقبل 
وتتفق هذه الربامج واإىل حد بعيد على اأن عوامل ال�ستثارة والبيئة الآمنة والعالقات الدافئة عوامل اأ�سا�سية ت�سكل 

مقومات جناح اأي برنامج.
وهذا ما حر�س املجل�س على مراعاته من خالل هذا الدليل حيث اأنه قد اأنيط باملجل�س الوطني ل�سوؤون منذ تاأ�سي�سه 
تنمية الطفولة املبكرة قي الأردن والتي ت�سم �سمن حماورها تطوير اخلدمات املقدمة  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ  العمل على 

لالأطفال اأقل من اأربع �سنوات.
رعاية  رابعها - على  �سيما -  ول  �سمن حماورها  الأردن  املبكرة يف  للطفولة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  ركزت  ولقد 
الأطفال يف دور احل�سانة حيث متحور حول عدة اأهداف فمنها التو�سع الكمي يف خدمات دور احل�سانة جتاوبًا مع 
حاجات الأمهات وبخا�سة العامالت منهن بالإ�سافة اإىل تطوير م�ستوى خدمات الرعاية يف دور احل�سانة وحت�سني 
نوعيتها مع مراعاة تعزيز دور الأ�رشة يف هذه اخلدمات وحتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س يف املجتمع و�رشائحه ومناطقه 

اجلغرافية يف ال�ستفادة من خدمات وت�سهيالت دور احل�سانة.
العامة  النتاجات  تطوير  اإىل  الأردن يهدف  احل�سانة يف  لربنامج دور  اأطار عام  بناء  اإىل  برزت احلاجة  ومن هنا 
واخلا�سة التي يتوقع اأن يحققها الطفل يف هذه املرحلة )امليالد اإىل اأربع �سنوات( حيث قام املجل�س الوطني ل�سوؤون 
الأ�رشة بتكليف جمموعة من اخلرباء يف جمال الطفولة املبكرة باإعداد دليل اأن�سطة للعاملني مع الأطفال اأقل من 

اأربعة �سنوات.
والأن�سطة  النتاجات  ب�سقّيه  الربنامج  هذا  اأعددن  اللواتي  اخلبريات  من  الأ�رشة  ل�سوؤون  الوطني  املجل�س  ويتقدم 
بال�سكر والتقدير اآملني اأن يجد هذا العمل نفع للعاملني مع الأطفال من امليالد اإىل اأقل من اأربع �سنوات �سواء يف 
دور احل�سانة اأو مراكز رعاية الأطفال، �ساعني اإىل توفري بيئة تعليمية اآمنة وداعمة تطور مهاراته املعرفية واجل�سمية و 
العاطفية والجتماعية لي�سبح مواطنًا م�سوؤوًل ومنتجًا وفاعاًل يف بناء جمتمعه يف امل�ستقبل، وليكون لهذا العمل دورًا 

مكماًل وداعمًا لدور الأ�رشة.
                                                                                   الدكتورة هيفاء اأبو غزالة           

                                                                                    الأمني العام للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رشة
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املبادئ العامة املوجه لتحديد النتاجات التعليمة واإعداد الأن�سطة املالئمة يف املرحلة الالحقة
1-عملية التطور متعددة الأبعاد، وهذه الأبعاد مرتابطة مثال ذلك فاإن مهارات الطفل اللغوية توؤثر على تفاعله 
الجتماعي، اإن العالقة بني النمو الجتماعي واللغوي متبادلة حيث اأن م�ستوى لغة الطفل ي�سهل النمو الجتماعي، 

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

يجب اأن تكون هناك توقعات عالية بالن�سبة جلميع الأطفال ب�رشف النظر عن خلفياتهم وخرباتهم.
3-ينمو الأطفال ب�رشعة متفاوتة حيث اأن كل طفل فريد يف �رشعة تطوره ومنو مهاراته وكفايته، قد يبدي بع�س 
الأطفال تاأخًرا اأو �سعوبة يف الو�سول اإىل نتاج معني مما يتطلب تعديل وتكييف التوقعات لتنا�سب طفاًل معيًنا 

اأو تعديل يف طبيعة اخلربات حتى يتمكن الأطفال من حتقيق النتاجات اخلا�سة بنجاح.
4-يتفاوت الأطفال يف م�ستوى املهارة اأو الكفاية التي ي�سلون اإليها يف جانب من جوانب النمو، ل يتوقع اأن 

يحقق الأطفال يف مرحلة معينة النتاجات اخلا�سة بنف�س الوقت اأو ي�سلون اإىل نف�س م�ستوى الإتقان.
5-اعتمد يف حتديد النتاجات التعليمة على املعرفة بنمو وتطور الأطفال بحيث تكون النتاجات من�سقة مع خ�سائ�س 
اأن توجه عملية تطوير وتنفيذ  اخلربات الرتبوية لكي حتقق اخلربات الفائدة  كل مرحلة، وهذه املعرفة يجب 

الق�سوى لالأطفال.
6-يتعلم الأطفال من خالل الكت�ساف الن�سط لعنا�رش البيئة حيث تكون الأن�سطة مببادرة من الطفل واختيار من املعلمة،

      اإن املق�سود بهذا املبداأ هو حتقيق التوازن عند اإعداد الأن�سطة بني مبادرة الطفل واختيار املعلمة.
7-يتوقع اأن يكون هناك توا�سل بني املعلمة والأ�رشة بحيث تكون الأم على اطالع ومعرفة مبا ت�سعى املعلمة يف 
احل�سانة اإىل حتقيقه من اأهداف لتعمل هي بدورها على امل�ساهمة يف حتقيق هذه الأهداف. ويتوقع اأن تنقل 

املعلمة لالأم هذه الأهداف والتوقعات بالأ�سلوب املنا�سب مل�ستوى الأم التعليمي.
8-تبداأ عملية التعلم عند الطفل منذ حلظة الولدة وهذا يتطلب اأن ت�سمم الأن�سطة التعليمية املنا�سبة لتطور جوانب منو 

الطفل بعد اأن يلتحق باحل�سانة مبا�رشة.
9-اأن التفاعل اليجابي بني الطفل منذ الولدة وبني الرا�سدين حوله عامل اأ�سا�سي يف م�ساعدة الطفل على حتقيق 

النمو املتكامل لأبعاد �سخ�سيته يف مرحلة الطفولة ب�سكل عام.

الفئات العمرية 
لقد مت اعتماد التق�سيم التايل للمرحلة من امليالد اإىل اأربع �سنوات

امليالد ـ 6 اأ�سهر
6 ـ 12 �سهر

12 ـ 18 �سهر
18 ـ 24 �سهر
2 ـ 3 �سنوات
3 ـ 4 �سنوات

لقد روعي عند تق�سيم املرحلة العمرية اإىل الفئات الواردة ذكرها ما يلي:
1-اإن ال�سنوات الأربع الأوىل من عمر الطفل مرحلة منو �رشيع ومن غري املنطقي اأن نتوقع مثاًل من طفل يف عمر 

ال�ستة اأ�سهر اأن يقوم بنف�س اأمناط ال�سلوك التي يقوم بها الطفل يف عمر الأربعة والع�رشين �سهرًا .
2-روعي اأن يكون التق�سيم اإىل فئات عمرية بحيث تكون التوقعات )النتاجات( مالئمة خل�سائ�س كل فئة عمرية.

3-روعي اأن يبتعد التق�سيم عن حتديد فئات عمرية ق�سرية جدًا اأو طويلة جدًا وبخا�سة خالل العام الأول والثاين 
وذلك حتى يتم ر�سد اخل�سائ�س الأ�سا�سية يف كل فئة عمرية مما ي�سهل التخطيط لالأن�سطة لحقًا.

4-اعتمدت الفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات ومن الثالث �سنوات اإىل الأربع �سنوات كفئة ت�سم �سنة 
كاملة لأن تق�سيم اأي من هاتني ال�سنتني اإىل مراحل فرعية يبدو م�سطنعًا ول يي�رش عملية التخطيط لأن�سطة التعلم 

يف هذه ال�سنوات.

الأبعاد ، املظاهر النمائية 
مت العمل وفق الت�سنيف امل�ستخدم يف حتديد النتاجات لطفل الرو�سة وهو الت�سنيف الذي يلقى قبوًل عامًا وا�ستخدامًا 

وا�سعًا لدى العاملني يف هذا امليدان وجاء ت�سنيف الأبعاد على النحو التايل:
1-النمو اجل�سمي ـ احلركي

2-النمو املعريف
3-النمو اللغوي

4-النمو الجتماعي والنفعايل

الإجراءات   
1-بداأ العمل بتحديد النتاجات العامة لكل بعد من الأبعاد وذلك يف �سوء الإطالع على عدد من املراجع احلديثة 

يف هذا املجال واملناق�سة بني اأع�ساء الفريق
2-اعتمدت النتاجات العامة بالن�سبة لبعد معني يف الفئات العمرية املتتابعة بهدف تو�سيح التطور يف النتاج العام 

مع التقدم عرب الفئات
3-جاءت النتاجات اخلا�سة على هيئة عبارات �سلوكية ويف بع�س احلالت على هيئة اأمثلة يف حالت اأخرى، 
مما ي�سهل تخطيط الأن�سطة لحقًا، وقد ترثى هذه النتاجات اخلا�سة لحقًا من خالل عملية تنفيذ الأن�سطة ومالحظة ما 

يرتتب على ذلك من نتاجات اإ�سافية عند الأطفال.
4-اأتت النتاجات العامة واخلا�سة لتنا�سب الأطفال يف خمتلف املناطق اجلغرافية والجتماعية ولكن من ال�رشوري 
اأن تعك�س الأن�سطة الالحقة خربات ماألوفة للطفل يف الثقافة املحلية فعلى �سبيل املثال عند احلديث عن النتاجات 
اخلا�سة املتعلقة بقراءة الق�سة للطفل، تت�سح العوامل الثقافية يف اختيار الق�سة يف حني اأن مراحل التفاعل مع الق�سة 
وفهمها واإعادة �رشد اأحداثها تت�سم بالعمومية لأنها تعك�س النمو املعريف واإن كانت عوامل البيئة وخ�سائ�س الأطفال 

حتفز اأو تعطل تتابع هذه اخلطوات
5-تتحقق النتاجات اخلا�سة اإما نتيجة ملرور الطفل بخربة تعلم مبا�رشة �سبق اأن خطط لها، اأو نتيجة تفاعل عوامل 

الن�سج واخلربات املختلفة التي يتعر�س لها يف احل�سانة
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التطور اجل�سمي  ـ احلركي ـ املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

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

مهارات  يف  تطور  1-يظهر 
الع�سالت الكبرية

1-1. ي�سعد وينزل الدرج لوحده كالكبار
1-2.يتجول ويتنقل مبهارة،ويرك�س،ويدفع،وي�سحب،ويت�سلق )ال�سلم وال�سجرة(

1-3. يبدي مهارة يف قيادة الدراجة ذات الثالث عجالت
1-4. يظهر املهارة يف الدوران واللتفاف

1-5. يقف على رجل واحدة من )3-5 ( ثوان
1-6. يجل�س مرتبعًا

املهارات  من  عددًا  يظهر   -2
ال�سيطرة  من  بدرجة  احلركية 

والتوازن

2-1. مي�سي ويرك�س لوحده �ساعدًا وهابطًا الدرج با�ستخدام القدمني بالتبادل
2-2. يقف مي�سي ويرك�س على روؤو�س اأ�سابعه

2-3. يقفز على قدم واحدة.
2-4. يلتف وهو يرك�س بزوايا حادة

2-5. يدفع وي�سحب الأ�سياء
2-6. يقفز على القدم املف�سلة ل )3-5( ثواين

2-7. يلتقط الأ�سياء عن الأر�س من خالل ثني اخل�رش مع امتداد للركبتني
2-8. يجل�س وا�سعًا رجل على رجل ) ركبتيه متقاطعتني (

2-9. يرمي الكرة نحو هدف م�ستخدمًا كلتا يديه
2-10. يلتقط الكرة بكلتا يديه

2-11. يركل الكرة بقدمه امل�سيطرة
2-12. ي�ستخدم امل�رشب لرمي الكرة نحو الهدف

التطور اجل�سمي ـ احلركي ـ  املهارات احلركية ال�سغرية
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

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

1- يظهر تطورًا متزايدًا ملهارات 
الع�سالت الدقيقة

ي�سكل باملعجون ) ال�سل�سال ( اأ�سكال ب�سيطة  .1-1
يغلق الأزرار الكبرية  .2-1

ي�سب ال�سائل من الإبريق اإىل الكاأ�س  .3-1
يبني برجًا من 9-10 مكعبات  .4-1

يطوي ورقة مرتني بالتقليد  .5-1
ي�سع القطع يف موقعها املنا�سب ) اأحاجي (  .6-1

يق�س ورقة اإىل جزاأين  .7-1
يتتبع بالقلم �سكاُل معينُا  .8-1

ي�ستطيع تقليد ر�سم اأ�سكال مثل املربع  .9-1
1-10. مي�سك القلم كالكبار

1-11. يق�س خطًا مر�سومًا على الورق
1-12. ي�ستطيع اإدخال اخلرز ال�سغري يف اخليط

1-13. ير�سم �سخ�سُا حمدد الهوية )راأ�س، جذع، اأنف، عيون، فم(
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ال�سحة وال�سالمة العامة
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

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

العناية  �سلوكيات  يطور   -1
ال�سخ�سية )العناية بالذات (

يلب�س بنف�سه  .1-1
يغ�سل يديه ويجففهما  .2-1

ي�ستخدم امللعقة يف الأكل  .3-1
يفر�سي اأ�سنانه  .4-1

ي�ستطيع اأن يلب�س ويخلع مالب�سه لوحده )ل يتمكن من ربط احلذاء اأو تزرير   .5-1
الأزرار ال�سغرية(

يعرب عن اإح�سا�سه بالربد والدفء  .6-1
يطلب امل�ساعدة من الآخرين عندما تواجهه م�سكلة  .7-1

يتعرف على فوائد الأطعمة  .8-1

اجلانب املعريف
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

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

1- يحافظ على الإنتباه: يكمل 
هدفه  يحقق  حتى  ما  ن�ساط 

بالرغم من امل�ستتات

يركب لعبة من الأحاجي ب�سكل �سحيح  .1-1
ي�سارك بالأغاين  .2-1

ي�سغي بحما�س ل�رشد الق�س�س  .3-1
ي�ستمتع مب�ساهدة التلفزيون  .4-1

ينتبه لأوجه ال�سبه اأو الختالف بني مثريين  .5-1
ي�ستطيع الإنتباه لأربعة تفا�سيل يف املتو�سط ل�سورة معينة  .6-1

ينفذ تعليمات من ثالث خطوات  .7-1
ير�سم �سكل اإن�سان مكون من راأ�س وج�سم واأرجل ورمبا اأ�سابع  .8-1

ا�ستخدام  لكيفية  يطور فهمًا   -2
لكي  يخطط  الأ�سياء من حوله: 
مهمة  لأداء  الأ�سياء  ي�ستخدم 

متعددة اخلطوات

ي�ستخدم الأ�سياء ا�ستخدامُا �سحيحُا )القلم، التلفون،...الخ(  .1-2
ي�ستخدم الرمل اأثناء اللعب لعمل اأ�سياء خمتلفة )قلعة، نفق(  .2-2

خالل  من  لوحة  )اإنتاج  جديد  �سيء  لإنتاج  الأ�سياء  من  عدد  ي�ستخدم   .3-2
التطبيع(

ي�ستخدم اأدوات لإ�ستطالع البيئة من حوله ) ي�ستخدم املكعبات لقيا�س   .4-2
اأ�سياء  لريى  املكرب  ي�ستخدم  الأ�سياء،  للتقاط  املغنطي�س  ي�ستخدم  طوله، 

�سغرية(

للعالقة  اأوليا  فهما  يبدي   -3
يبداأ  والنتيجة:  ال�سبب  بني 
حدوث  اأ�سباب  عن  بالبحث 

�سيء غري متوقع

3-1. يربط بني موقف معني ومتطلباته )اأغرا�س الرحلة(
3-2. يربط بني الف�سول واملالب�س املنا�سبة

3-3.  ي�ساأل اأ�سئلة علمية ب�سيطة ) ملاذا يقفز الأرنب؟...(
3-4. يتعرف العالقة بني متغريين ) حرارة ال�سم�س تذيب الثلج ...(

4- يبدي فهمًا اأوليًا نحو جتميع 
الأ�سياء: يجمع الأ�سياء بناءًا على 

ال�سكل اأو اللون اأو احلجم

4-1. يجمع اأوراق ال�سجر املت�سابهة معًا
4-2.  يجمع الأ�سياء بناءًا على ملم�سها) خ�سن، ناعم (

4-3. مييز بني وحدة واحدة وجمموعة وحدات

حل  ا�سرتاتيجيات  يطور   -5
خا�سة  خطة  ي�ستخدم  امل�سكلة: 

به حلل م�سكالت ب�سيطة

يحاول حل امل�سكالت بطريقته اخلا�سة  .1-5
يعطي اأكرث من حل مل�سكلة واحدة  .2-5

ي�ساأل اأ�سئلة كثرية  .3-5
ي�ستخدم التخمني للو�سول اإىل حلول منا�سبة للم�سكلة  .4-5

ميكنه ترتيب الأ�سياء وفقًا خلا�سية معينة عن طريق املحاولة واخلطاأ )اأق�رش   .5-5
واأطول(

يطابق / يزاوج بني الأ�سياء املت�سابهة  .6-5

6- ينغم�س يف اللعب الإيهامي: 
ي�ستخدم اأ�سياء حقيقية ومتخيلة 

يف اللعب الإيهامي

ير�سم الطفل ما يفكر فيه ولي�س ما يراه  .1-6
يف�سل لعب الأدوار  .2-6

يحاكي الأمناط ال�سلوكية التي ميار�سها الكبار  .3-6
يبداأ باللعب مع الأطفال الآخرين  .4-6

ال�سرتجاع  مهارة  يطور   -7
من  ملعلومات  وال�ستدعاء 

الذاكرة

ي�ستدعي �سل�سلة مكونة من عددين اإىل ثالثة اأعداد  .1-7
ي�سمي بع�س الألوان ب�سكل �سحيح )3-4 األوان(  .2-7

ي�سرتجع اأجزاء من ق�سة )جمل ب�سيطة وق�سرية(  .3-7
ي�ستطيع ا�ستخدام معلوماته ال�سابقة يف البحث عن �سيء ما  .4-7

يقلد ال�سلوكيات يف غري وجود النموذج  .5-7
ي�ستطيع اأن يبحث عن الأ�سياء ب�سكل عملي اأكرث من اأن يتذكر موقعها  .6-7

ملفاهيم  متزايدًا  فهمًا  يظهر   -8
اأ�سا�سية

8-1.  يطور فهمًا ملدلول العدد من خالل عملية العد وحتديد عدد الأ�سياء
8-2.  يربط مفهوم العدد مع اأ�سياء مطبوعة بطريقة لها معنى

8-3.  يطور بع�س مفاهيم املت�سادات من مثل كبري/�سغري، طويل/ ق�سري
يبداأ يف تطوير مفهوم ب�سيط حول الزمن من مثل اليوم / الغد الأم�س  .4-8

ي�سيف بع�س التفا�سيل للمفاهيم التي �سبق واأكت�سبها  .5-8
مييز بني مفهومي مت�سابه وخمتلف  .6-8

ي�سف الأ�سياء وفقًا خل�سائ�سها )هذه الكرة كبرية، هذه ال�سجرة طويلة  .7-8
يعرف عمره  .8-8

يعرف نوعه الجتماعي  .9-8
8-10. يقارن بني كميات مادية ليحدد اأيهما اأكرث

8-11. يعد وهو ي�سري اإىل الأ�سياء اإىل رقم ثالثة اأو اأربعة
8-12. يدرك مفهوم املكان )فوق، اأعلى، اأمام، خلف، بعيد عن، نحو( 

فيما يتعلق بالأ�سياء التي يتعامل معها
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اجلانب املعريف ـ اللغوي
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

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

1- يطور مهارة اللغة ال�ستقبالية: 
اأكرث  لغوي  مل�ستوى  فهمًا  يبدي 

تعقيدًا

1-1. يفهم تدريجيًا بع�س العبارات التي حتمل معنى الفكاهة
1-2. يفهم املق�سود بالأ�سئلة التي توجه اإليه

1-3. يفهم التعليمات التي ت�سدر عن املربية
1-4. يفهم بع�س امل�سطلحات التي تدل على الحتمالية ) ميكن ت�ستي (

1-5. يختار اجلملة املنا�سبة للتعبري عن موقف معني من مثل ) اإذا طلب منه 
ارتداء املعطف يقول اإىل اأين �سنذهب؟ (

تنهي  ) عندما  مثل  �رشطية من  تو�سح عالقة  يفهم جملة  اأن  ي�ستطيع   .6-1
طعامك �سوف نذهب اإىل احلديقة(

1-7. ميكن اأن ي�ستجيب ب�سكل �سحيح عند الطلب اإليه اأن يح�رش �سيئني معًا
1-8. ميكن اأن ينفذ ثالثة اأوامر بنف�س الرتتيب الذي يطلب منه

الق�سة  يف  وردت  اأ�سياء   ( جديدة  مواقف  يف  املعلومات  ي�ستخدم   .9-1
يتحدث عنها عند روؤيتها ثانية (

1-10. ي�ستمع باهتمام بهدف الو�سول اإىل املعلومات
1-11. يطور فهمًا ب�سيطًا ملفهوم املقارنة

1-12. يفهم اأن املادة املطبوعة ذات معنى
1-13. مي�سك الكتاب ب�سكل �سحيح

2- يطور مهارة اللغة التعبريية: 
عن  تطورًا  اأكرث  جماًل  ي�ستخدم 
اأكرث  ويبدو  ال�سابقة  املرحلة 

�سيطرة على اللغة

2-1. يتمكن من ذكر ا�سمه وجن�سه وعمره
2-2. ي�ستخدم ال�سمائر و�سيغ اجلمع ب�سكل اأكرث دقة

2-3. ي�سف باخت�سار الن�ساط الذي يقوم به وخربات �سبق اأن مر بها
2-4. يعدل يف نربة ال�سوت لتالئم املوقف

2-5. يحب ا�ستخدام الكلمات اجلديدة
2-6. يبداأ يف ا�ستخدام �سيغة فعل الأمر )الطلب باأدب، الإ�ستئذان(

2-7. ي�ستخدم �سيغ جديدة من الأفعال )ال�سيغة ال�رشطية(
2-8. ي�سعب عليه نطق بع�س احلروف ب�سكل �سحيح )ث،ذ،�س،ر(

2-9. يعرب عن م�ساعره با�ستخدام اللغة
2-10. يتمكن من ت�سمية الألوان الأ�سا�سية

2-11. ي�سبح كالمه مفهومًا للغرباء
2-12. ي�سف ا�ستخدامات اأو وظائف العنا�رش الهامة يف بيئته

2-13. يبداأ بنطق الأحرف ذات الأ�سوات ال�سعبة )�س(
2-14. ي�ستخدم احلروف ال�ساكنة يف بداية وو�سط ونهاية الكلمة

2-15 . ي�ستخدم جمل ب�سيطة ليعرب عن نف�سه لكن قواعد اللغة ل تكون �سليمة         
متامًا

2-16. ي�ستخدم جمل اأكرث تعقيدًا وما زالت بع�س اأخطاء القواعد موجودة
2-17. ي�ستخدم جمل اأكرث تعقيدًا تخلو من اأخطاء قواعديه

2-18. يبداأ يف ا�ستخدام �سيغ املقارنة

3- ي�ستمتع بالكتب واأن يقراأ له: 
يتظاهر باأنه يقراأ كتابه املف�سل

3-1. يقلب �سفحات الكتاب ويعيد �رشد الق�سة با�ستخدام ال�سور
3-2. يعيد جزء من الق�سة التي �سمعها لباقي الأطفال

اأن  �سبق  اأن�سودة  له على  تقراأ  التي  الق�سة  اإذا احتوت  الغناء  يبداأ يف   .3-3
تعلمها

3-4. ي�ستمع اإىل ق�س�س اأطول ) يف نهاية املرحلة ( ويعيد تلك الق�س�س ويخلط 
احلقائق واخليال التي وردت يف الق�سة

3-5. ي�سارك بفعالية اأثناء �رشد الق�سة كاأن ي�ساأل �سوؤاًل حول بطل الق�سة
3-6. ينظر اإىل ال�سفحة التالية من الق�سة ويخمن ما �سوف يح�سل

4- امل�ساركة يف احلوار : ي�سارك 
يف حوار مع اأكرث من �سخ�س

4-1. يتبادل احلديث مع اأفراد الأ�رشة اأثناء تناول الطعام
4-2. يجري حوارًا ب�سيطًا على الهاتف باهتمام
4-3.  يتبادل احلديث مع الأطفال اأثناء اللعب

4-4. يطيل احلوار من خالل ال�ستمرار يف طرح الأ�سئلة
4-5. يتحدث ب�سعادة عندما ي�ساأل عما حدث يف الرو�سة اليوم

4-6. يحب ال�ستماع حلوار الكبار
4-7. يبداأ بالتوا�سل مع الكبار لكي يعرب عن حاجاته

املهارات الجتماعية ـ النفعالية
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

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

الرعاية  مبقدمة  ثقة  يبدي   -1
ويندمج يف عالقات اجتماعية: 
يف  متزايد  وارتياح  بثقة  ي�سلك 
غياب  ويف  متنوعة  مواقف 
معتمدًا  ياألفهم  الذين  الكبار 
طورها  التي  العالقات  على 

معهم

1-1. يظهر �سعادة يف اأثناء تفاعله مع املربية والأطفال يف احل�سانة
1-2. يقل ب�سكل وا�سح تعبريه عن قلق النف�سال

1-3. يقل ا�ستف�ساره عن موعد قدوم الأم
1-4. يظهر حبه لالأخوة الأ�سغر منه �سنًا

يعرف  �سلوكه:  الطفل  ينظم   -2
ما هو ال�سلوك املتوقع منه يف 

موقف معني

2-1. يظهر مياًل اإىل الطاعة
2-2. يدرك ب�سكل ب�سيط مفهوم ال�سلطة وبع�س م�سادرها

2-3. يفهم اأن هناك تبعات ) نواجت ( لل�سلوك
2-4. يدرك اأن هناك قواعد �سلوكية خمتلفة لالأماكن املختلفة )الكتابة على 

الورق ولي�س احلائط(
2-5. يتبع القواعد ال�سلوكية املالئمة مع بع�س الإ�رشاف ) ينهي دوره على 

الأرجوحة ويعطي دوره لزميله (
2-6. ينتقل من ن�ساط اإىل اآخر ب�سهولة وثقة

الآخرين:  نحو  تعاطفًا  يظهر   -3
ي�ستجيب مل�ساعر الآخرين باهتمام 

ومببادرة ذاتية

3-1. ي�سبح اأكرث ودًا مع الآخرين
3-2. يوا�سي رفاقه اأو اأخواته يف حال حدوث م�سكله معهم

3-3. ي�ساعد اأقرانه اإذا ما تعر�سوا لالأذى اأو مل�سكلة ما
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م�ساعره  يف  حتكمًا  يظهر   -4
اخلا�سة :يبداأ با�ستخدام كلمات 

تعرب عن امل�ساعر

4-1. يعرب ب�سكل وا�سح عن انفعالته وما ي�سعر به
4-2. يعرب لفظيًا عما يغ�سبه

4-3. يعرب لفظيًا عن �سعوره بال�سيق
4-4. ي�سمي احليوانات التي تخيفه

4-5. يعرب عن حبه لفظيًا لأ�سياء اأو اأ�سخا�س يحبهم

يبداأ  اللعب:  �سلوك  يطور   -5
يف  الأطفال  باقي  م�ساركة 

الألعاب

5-1. ي�ستمر ظهور اللعب املوازي
يظهر تطورًا يف اللعب الإيهامي ) يخرتع اأ�سياء واأ�سخا�س وهميني (  .2-5
ي�ستمتع باللعب مع الآخرين يف بناء املكعبات، ال�سناديق، الدمى  .3-5

ي�سارك الأطفال الآخرين باللعب الإيهامي  .4-5
يفهم ويحب امل�ساركة بالألعاب  .5-5

نف�س  وي�ساركونه  يعرفهم  ل  الذين  الآخرين  الأطفال  مع  باللعب  يبداأ   .6-5
الهتمامات

يف  ع�سو  ي�سبح  كيف  يتعلم   -6
يف  بفاعلية  ي�سارك   : جماعة 

خربات اجلماعة

6-1. يطور �سداقة ويحافظ عليها مع طفل واحد على الأقل
6-2. ي�سارك يف الأن�سطة اليومية اجلماعية ولكنه بحاجة اإىل توجيه من الكبار

6-3. يعمل �سمن جمموعات �سغرية باإ�رشاف مقدمة الرعاية
6-4. ي�ستمتع برفقة طفل معني

7- يطور ا�ستقاللية ذاتية : يعتمد 
على نف�سه تدريجيًا يف مواقف 

متعددة

يتبع الروتني مع بع�س الإ�رشاف من قبل مقدمة الرعاية  .1-7
يتمكن من غ�سل يديه لوحده ولكنه ما يزال بحاجة مل�ساعدة الرا�سدين  .2-7

اأو  ال�سحاب  اإغالق  عند  ورفعه(  )اإنزاله  البنطلون  ارتداء  من  يتمكن   .3-7
الأزرار

يذهب اإىل احلمام لق�ساء حاجته لوحده  .4-7
يختار مالب�سه اأو طعامه اأو اللعبة التي يريدها بنف�سه  .5-7

ميار�س �سلوكًا ينا�سب نوعه الجتماعي  .6-7
يدرك مفهوم النوع الجتماعي )اأنا بنت مثل اأمي(  .7-7

يتبع الروتني وينجز املهام معتمدًا على نف�سه  .8-7

8-1.  ي�ستخدم بع�س العبارات الدينية مثل ) تالوة دعاء قبل الطعام - احلمد 8- يظهر �سكرًا لنعم اهلل عز وجل.
هلل بعد اإنهاء الطعام(

ال�سهر الأول
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الأ�سبوع الأولال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
1-1. ي�سعد وينزل الدرج لوحده كالكبار.

ا�سم الن�ساط:
 ن�سعد الدرج

الأدوات:
الدرج

التطبيق:
من  وتطلب  الدرج  مكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
الأطفال �سعود الدرج ونزوله باإ�رشافها وتالحظ قدرة 

الطفل على �سعود الدرج ونزوله لوحده كالكبار.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-1. ي�سكل باملعجون )ال�سل�سال( اأ�سكال ب�سيطة.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�سكل باملعجون

الأدوات:
معجون باألوان عديدة، قوالب على اأ�سكال متعددة، 

مرقاق .

التطبيق:
وت�سبغها  املعجونة  من  عديدة  األوانًا  املربية  ت�سنع 
مب�ساركة الأطفال وتقرتح عليهم اأن ي�سكلوا �سكل 
حيوانات املزرعة التي حتدثنا عنها لو اأمكن وجود 
يقوموا  اأو  القوالب  من  الأطفال  ي�سكل  القوالب، 

بالت�سكيل احلر ح�سب التذكر

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. يلب�س بنف�سه .

ا�سم الن�ساط:
 كيف نلب�س؟

الأدوات:
بع�س املالب�س املتنوعة اخلا�سة بالأطفال.

التطبيق:

وتدع  بالتمثيل  �سيقومون  اأنهم  الأطفال  املربية  تخرب 
تاأخذ  بعدها  يلب�س،  اأن  يريد  ماذا  يختار  كل طفل 
املربية كل طفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع جمموعة 
املالب�س اأمامه وتطلب منه اأن يلب�سها لوحده وتراقب 

قدرته على ذلك .

اجلانب املعريف
1-1. يركب لعبة من الأحاجي ب�سكل �سحيح.

ا�سم الن�ساط:
 اأحجية البيت

الأدوات:
�سورة بيت ) بدون تف�سيالت كثرية(، مق�س ول�سق، 

كرتون، �سلة.

التطبيق:
تقوم املربية باإل�ساق ال�سورة فوق الكرتون وتقوم بق�س 
ال�سورة املل�سقة على �سكل اأحجية وت�سعها يف �سلة 
م�ساعدين  معًا  القطع  تركيب  الأطفال  من  وتطلب 

بع�سهم البع�س.
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اجلانب املعريف ـ اللغوي
حتمل  التي  العبارات  بع�س  تدريجيًا  يفهم   .1-1

معنى الفكاهة

ا�سم الن�ساط:
 م�رشح عرائ�س

الأدوات:
دمى متنوعة

التطبيق:
مثاًل  الأطفال  مع  ب�سيط  م�رشحي  حوار  املربية  تعد 
جحا(وحتاول  )حكايات  اأو  والفيل(  )النملة 
�سلوك  وتالحظ  الفكاهة  عبارات  بع�س  تدرج  اأن 
كيف ي�ستقبلون العبارة امل�سحكة ثم تكرر العبارات 

امل�سحكة وتزيد عليها وتالحظ.

توجيه:
الدمى  الطلبة يف حتريك  املربية عدد من  قد ت�رشك 

ويف احلوار.

اجلانب املعريف – اللغوي
حتمل  التي  العبارات  بع�س  تدريجيًا  يفهم   .1-1

معنى الفكاهة .

ا�سم الن�ساط:
 جليد

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تنمذج املربية الن�ساط وتقول لالأطفال : " عندما ن�سع 

املاء يف الثالجة ي�سبح جليدًا ول يتحرك اأبدًا "
جليد  تقول  ثم  ترك�س  باأن  اجلليد  دور  املربية  تلعب 

وتقف �ساكنة عندما يحاول اأحد الأطفال مل�سها
الأطفال  بع�س  بع�سهم،  مع  بالن�ساط  الأطفال  يقوم 
جليد  فيقولون  مل�سهم  الآخرون  ويحاول  يرك�سون 

وي�سكنون .
هذا  تقول:  باأن  اجلليد  موقف  على  املربية  تزيد 
اجلليد لي�س جليدًا لأنه حترك و�سحك )عند حترك 
اأحد الأطفال و�سحكه( وتزيد املربية عبارات فكاهة 

لأنها عندما تقول قف �سوف ي�سحك الأطفال.

املهارات الجتماعية – النفعالية
املربية  مع  تفاعله  اأثناء  يف  �سعادة  يظهر   .1-1

والأطفال يف احل�سانة .

ا�سم الن�ساط:
 �سورة يل يف �سفي.

الأدوات:
الهند�سية،  الأ�سكال  خمتلف  من  خ�سبية  مكعبات 

كامريا.

التطبيق:
ت�سجع املربية الأطفال على البناء معًا وتقوم بت�سويرهم 
اأمامهم  احلائط  على  ال�سورة  لتعلق  اللعب  اأثناء 
وتذكرهم مبا قاموا به وتراقبهم خالل اللعب ويف 
تفاعله  اأثناء  الطفل  �سعادة  وتالحظ  اأخرى  اأوقات 

معها ومع الأطفال يف احل�سانة.
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الأ�سبوع الثاينال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
1-1.  ي�سعد وينزل الدرج لوحده كالكبار.

ا�سم الن�ساط:
 ن�سعد الدرج

الأدوات:
الدرج

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل الدرج وتطلب منهم �سعود 
الطفل على  باإ�رشافها وتالحظ قدرة  الدرج ونزوله 

ال�سعود والنزول كالكبار.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-1. ي�سكل باملعجون ) ال�سل�سال ( اأ�سكال ب�سيطة.

ا�سم الن�ساط: 
اأ�سكل باملعجون

الأدوات:
معجون باألوان عديدة، قوالب على اأ�سكال متعددة، 

مرقاق .

التطبيق:
وت�سبغها  املعجونة  من  عديدة  األوانًا  املربية  ت�سنع 
مب�ساركة الأطفال وتقرتح عليهم اأن ي�سكلوا �سكل 
حيوانات املزرعة التي حتدثنا عنها لو اأمكن وجود 
القوالب، ي�سكل الأطفال من القوالب اأو يقومون 

بالت�سكيل احلر ح�سب التذكر.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. يلب�س بنف�سه .

ا�سم الن�ساط:
 كيف نلب�س؟

الأدوات:
بع�س املالب�س املتنوعة اخلا�سة بالأطفال.

التطبيق:
وتدع  بالتمثيل  �سيقومون  اأنهم  الأطفال  املربية  تخرب 
تاأخذ  بعدها  يلب�س،  اأن  يريد  ماذا  يختار  كل طفل 
املربية كل طفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع جمموعة 
املالب�س اأمامه وتطلب منه اأن يلب�سها لوحده وتراقب 

قدرته على ذلك .

اجلانب املعريف
1-2. ي�سارك بالأغاين .

ا�سم الن�ساط: 
" اأفتح اأغلق "

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
يجل�س جميع الأطفال بعد ترتيب طاولة الفطور لالأكل 
ويرفعوا اأيديهم اإىل فوق قبل الأكل ويغني الأطفال 

مع مربيتهم اأغنية:
اأفتح اأغلق اأفتح  اأغلق            �سفق باليدين
اأفتح اأغلق اأفتح  اأغلق            �سفق باليدين
اأرفع يديك اأرفع يديك             اإىل حد الفم

اأفتح اأفتح اأفتـح اأفتــح             وابداأ اأكل اليوم وابداأ 
اأكل اليوم ...."
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اجلانب املعريف
1-2.  ي�سارك بالأغاين.

ا�سم الن�ساط:
 هيا اإىل ال�سوق

الأدوات:
مالب�س، اأحذية، نقود

التطبيق:
تناق�س املربية عمليات البيع مع الأطفال وتدعوهم 

لغناء ومتثيل اأغنية هيا اإىل ال�سوق:
هيا هيا           هيـا اإلـى الـ�سوق

هيا هيا           ن�سرتي حـــــذاء
هيا هيا           ن�سرتي بـنـطــال

هيا هيا           ن�سرتي ال�سرتات
هيا هيا           فــي كـل مـكــان

اجلانب املعريف ـ اللغوي
1-2. يفهم املق�سود بالأ�سئلة التي توجه اإليه.

ا�سم الن�ساط: 
دكان بيع الألعاب

الأدوات:
رف األعاب، دفرت وقلم، نقود

التطبيق:
حمل  على  الأطفال  وت�سجع  البائع  دور  املربية  متثل 
اأمام  بال�رشاء وتدون  النقود وال�رشاء، يقوم اجلميع 
ماذا  اأ�سئلة  املربية  وت�ساأل  بيعه  مت  ما  الأطفال 
اأن  حتب  ماذا  به؟  تفعل  �سوف  وماذا  ا�سرتيت؟ 
من  النتاج  بهذا  املربية  تتحكم  كهدية  لك  يقدم 

خالل اأ�سئلتها.

املهارات الجتماعية – النفعالية
1-2. يقل ب�سكل وا�سح تعبريه عن قلق النف�سال .

1-3. يقل ا�ستف�ساره عن موعد قدوم الأم.

اأنه يقل ب�سكل وا�سح يف هذه املرحلة  تالحظ املربية 
تعبري الطفل عن قلق الإنف�سال ويقل ا�ستف�ساره عن 

موعد قدوم الأم .

الأ�سبوع الثالثال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
ويدفع،  ويرك�س،  مبهارة،  ويتنقل  يتجول    .2-1

وي�سحب، ويت�سلق ) ال�سلم وال�سجرة( .

ا�سم الن�ساط: 
"اأ�ستطيع اأن اأرك�س "

الأدوات:
طب�سور ملون، عربة �سغرية للدفع وال�سحب.

التطبيق:
على  فتقرتح  متتالية  اأيام  عرب  بالن�ساط  املربية  تقوم 
كل طفل على حدى اأن ت�ساركه الرك�س من مكان 
البدء  اإ�سارة  تر�سم  اأن  فيمكن  قريب  اآخر  اإىل  حمدد 
تقول:  النهاية  نقطة  اإىل  الو�سول  وبعد  والنهاية 
)و�سلنا( وت�سيف يف الأيام التالية على الن�ساط دفع 
العربة و�سحبها اإىل مكان معنون باإ�سارة اأو اإ�سافة 
الت�سلق كذلك ت�سجع الطفل على اأن يرك�س ويت�سلق 
�سلم ال�سح�سيلة وتراقب وتر�سد املربية وعلى مدى 

فرتة زمنية وتدون مدى حتقق النتاج.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-1. ي�سكل باملعجون )ال�سل�سال( اأ�سكال ب�سيطة.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�سكل باملعجون

الأدوات:
معجون باألوان عديدة، قوالب على اأ�سكال متعددة، 

مرقاق .

التطبيق:
وت�سبغها  املعجونة  من  عديدة  األوانا  املربية  ت�سنع 
مب�ساركة الأطفال وتقرتح عليهم اأن ي�سكلوا �سكل 
حيوانات املزرعة التي حتدثنا عنها لو اأمكن وجود 
يقوموا  اأو  القوالب  من  الأطفال  ي�سكل  القوالب، 

بالت�سكيل احلر ح�سب التذكر.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. يلب�س بنف�سه

ا�سم الن�ساط:
 كيف نلب�س؟

الأدوات:
بع�س املالب�س املتنوعة اخلا�سة بالأطفال.

التطبيق:
وتدع  بالتمثيل  �سيقومون  اأنهم  الأطفال  املربية  تخرب 
تاأخذ  بعدها  يلب�س،  اأن  يريد  ماذا  يختار  كل طفل 
املربية كل طفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع جمموعة 
املالب�س اأمامه وتطلب منه اأن يلب�سها لوحده وتراقب 

قدرته على ذلك .

اجلانب املعريف
1-3. ي�سغي بحما�س ل�رشد الق�س�س.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة الأ�رشة.

الأدوات:
اأدوات �سناعة الق�س�س لالأطفال.

التطبيق:
توؤلف املربية ق�سة بحبكة ب�سيطة عن اأ�رشة �سغرية وتركز 
بالق�سة على القيم والآداب باأ�سلوب وطريقة �رشد 
درامية وت�رشك الأطفال عن طريق الأ�سئلة املفتوحة.

توجيه:
النتاج يكون من  اإىل  الو�سول  املربية يف  اإن جناح 

خالل مهارتها يف اختيار و�رشد الق�سة.

اجلانب املعريف – اللغوي
1-3. يفهم التعليمات التي ت�سدر عن املربية

ا�سم الن�ساط: 
حت�سري املائدة والتنظيف

الأدوات:
يد  مكن�سة  )فوط،  تنظيف  اأدوات  الطعام،  اأدوات 

�سغرية، جمرود(

التطبيق:
على  الأدوار  املربية  توزع  الإفطار  من  النتهاء  بعد 
جميع الأطفال مثل جتميع الأطباق والأكواب يف 
مكان التنظيف وتعطيهم املكن�سة واملجرود وتعلمهم 
تعرفهم  ثم  الفتات  وتكني�س  الأو�ساخ  مل  طريقة 
على طريقة غ�سل الفوط باملاء وع�رشها ومن بعدها 
تعطيهم الأدوات لتنظيف الطاولت. تالحظ املربية 
تنفيذ الطفل لالأوامر التي تطلبها منه بنف�س الرتتيب.

املهارات الجتماعية – النفعالية
1-2. يقل ب�سكل وا�سح تعبريه عن قلق الإنف�سال .

1-3. يقل ا�ستف�ساره عن موعد قدوم الأم.

اأنه يقل ب�سكل وا�سح يف هذه املرحلة  تالحظ املربية 
تعبري الطفل عن قلق الإنف�سال ويقل ا�ستف�ساره عن 

موعد قدوم الأم.
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الأ�سبوع الرابعال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
ويدفع،  ويرك�س،  مبهارة،  ويتنقل  يتجول    .2-1

وي�سحب، ويت�سلق ) ال�سلم وال�سجرة( .

ا�سم الن�ساط: 
"اأ�ستطيع اأن اأرك�س "

الأدوات:
طب�سور ملون، عربة �سغرية للدفع وال�سحب.

التطبيق:
على  فتقرتح  متتالية  اأيام  عرب  بالن�ساط  املربية  تقوم 
كل طفل على حدى اأن ت�ساركه الرك�س من مكان 
البدء  اإ�سارة  تر�سم  اأن  فيمكن  قريب  اآخر  اإىل  حمدد 
تقول:  النهاية  نقطة  اإىل  الو�سول  وبعد  والنهاية 
)و�سلنا( وت�سيف يف الأيام التالية على الن�ساط دفع 
العربة و�سحبها اإىل مكان معنون باإ�سارة اأو اإ�سافة 
الت�سلق كذلك ت�سجع الطفل على اأن يرك�س ويت�سلق 
�سلم ال�سح�سيلة وتراقب وتر�سد املربية وعلى مدى 

فرتة زمنية وتدون مدى حتقق النتاج.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2. يغلق الأزرار الكبرية.

ا�سم الن�ساط:
 كيف نغلق الأزرار؟

الأدوات:
اأو  كبرية  اأزرار  مع  قما�س  قطعة  عليها  خا�سة  لوحة 

جاكيت لالأطفال باأزرار كبرية

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الأزرار  باإغالق  وتقوم  اأمامه  الأداة  وت�سع  املخ�س�س 
على  الأطفال  يدي  بني  املالب�س  ترتك  ثم  الكبرية 
على  الأطفال  وت�سجع  البيت  ركن  يف  عالقة 

املحاولة وتالحظ مدى حتقق النتاج .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1.  يلب�س بنف�سه.

ا�سم الن�ساط:
 كيف نلب�س؟

الأدوات:
بع�س املالب�س املتنوعة اخلا�سة بالأطفال.

التطبيق:
وتدع  بالتمثيل  �سيقومون  اأنهم  الأطفال  املربية  تخرب 
تاأخذ  بعدها  يلب�س،  اأن  يريد  ماذا  يختار  كل طفل 
املربية كل طفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع جمموعة 
املالب�س اأمامه وتطلب منه اأن يلب�سها لوحده وتراقب 

قدرته على ذلك .

اجلانب املعريف
1-4. ي�ستمتع مب�ساهدة التلفزيون.

ا�سم الن�ساط:
 اأفالمي املف�سلة

الأدوات:
فيلم اأو برنامج تلفزيوين لالأطفال

التطبيق:
الأطفال  على  الربنامج  اأو  الفيلم  املربية  تعر�س 
مدارك  يف  وتتو�سع  الإنتهاء  بعد  به  وتناق�سهم 
وبني  بينها  حوار  اإقامة  املربية  وتراعي  الأطفال 

الأطفال اأثناء العر�س وبعده.

توجيه:
اأن  على  خمتلف  فيلم  مرة  كل  يف  املربية  تعر�س 
تراعي فيه مالئمته لعمر الأطفال ومراعاته لثقافتنا 
الربنامج  اأو  الفيلم  تقوم مب�ساهدة  اأن  املهم  ومن 

قبل عر�سه على الأطفال .
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اجلانب املعريف – اللغوي
على  تدل  التي  امل�سطلحات  بع�س  يفهم   -4-1

الإحتمالية ) ميكن ت�ستي (

ا�سم الن�ساط:
 ميكن ت�ستي

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تعزز املربية لعب الأدوار يف ركن البيت عند �رشد ق�سة 
"اإذا  النتيجة  تكون  اأن  ميكن  ماذا  عن  لالأطفال 
"اإذا   ،  " اأن يحدث؟  برد ماذا ميكن  الدنيا  كانت 
مل نغ�سل اأيدينا ماذا ميكن اأن يحدث؟" تثري املربية 
عدد من الأ�سئلة مع الأطفال حول ماذا ميكن اأن 

يحدث اإذا .. ؟

املهارات الجتماعية –النفعالية
1-4- يظهر حبه لالأخوة الأ�سغر منه �سنًا.

ا�سم الن�ساط:
 كتابي اخلا�س

الأدوات:
اأدوات عمل كتاب

التطبيق:
والأخوات  الأخوة  ر�سم  الأطفال  املربية على  تقرتح 
الأ�سغر منهم �سنًا اإن وجد وت�سجعهم على التخيل 
اإن مل يكن لديه اإخوة ثم تطلب منهم التعبري عن 
تعليقاتهم  اإىل  وتن�ست  اأخوانهم  جتاه  م�ساعرهم 
الأطفال  تنمية حمبة  وتعمل على  وحديثهم عنهم 

لإخوتهم .

ال�سهر الثاين
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الأ�سبوع الأولال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
1-3.  يبدي مهارة يف قيادة الدراجة ذات الثالث 

عجالت

ا�سم الن�ساط: 
دراجة بثالث عجالت

الأدوات:
دراجة لالأطفال بثالث عجالت

التطبيق:
تتحدث املربية عن اأق�سام الدراجة وتطلب من الأطفال 
تبادل الدور وال�سواقة مبهل وميكن للمربية اأن تعد 

ما ي�سبه ال�سارع باإ�سارات يف ال�ساحة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2. يغلق الأزرار الكبرية.

ا�سم الن�ساط:
 كيف نغلق الأزرار؟

الأدوات:
اأو  كبرية  اأزرار  مع  قما�س  قطعة  عليها  خا�سة  لوحة 

جاكيت لالأطفال باأزرار كبرية

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الأزرار  باإغالق  وتقوم  اأمامه  الأداة  وت�سع  املخ�س�س 
على  الأطفال  يدي  بني  املالب�س  ترتك  ثم  الكبرية 
على  الأطفال  وت�سجع  البيت  ركن  يف  عالقة 

املحاولة وتالحظ مدى حتقق النتاج .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1.  يلب�س بنف�سه

ا�سم الن�ساط:
 كيف نلب�س؟

الأدوات:
بع�س املالب�س املتنوعة اخلا�سة بالأطفال.

التطبيق:
وتدع  بالتمثيل  �سيقومون  اأنهم  الأطفال  املربية  تخرب 
تاأخذ  بعدها  يلب�س،  اأن  يريد  ماذا  يختار  كل طفل 
املربية كل طفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع جمموعة 
املالب�س اأمامه وتطلب منه اأن يلب�سها لوحده وتراقب 

قدرته على ذلك .

اجلانب املعريف
1-4. ي�ستمتع مب�ساهدة التلفزيون.

ا�سم الن�ساط
: اأفالمي املف�سلة

الأدوات:
فيلم اأو برنامج تلفزيوين لالأطفال

التطبيق:
الأطفال  على  الربنامج  اأو  الفيلم  املربية  تعر�س 
مدارك  يف  وتتو�سع  الإنتهاء  بعد  به  وتناق�سهم 
وبني  بينها  حوار  اإقامة  املربية  وتراعي  الأطفال 

الأطفال اأثناء العر�س وبعده.

توجيه:
اأن  على  خمتلف  فيلم  مرة  كل  يف  املربية  تعر�س 
تراعي فيه مالءمته لعمر الأطفال ومراعاته لثقافتنا 
الربنامج  اأو  الفيلم  تقوم مب�ساهدة  اأن  املهم  ومن 

قبل عر�سه على الأطفال .
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اجلانب املعريف – اللغوي
1-5. يختار اجلملة املنا�سبة للتعبري عن موقف معني 
من مثل ) اإذا طلب منه ارتداء املعطف يقول اإىل 

اأين �سنذهب؟(

ا�سم الن�ساط:
 اأين نذهب؟

الأدوات:
جمموعة مالب�س مثل " مالب�س للنوم، مريول للطبخ، 

معطف "

التطبيق:
تطلب املربية من كل طفل اختيار املالب�س التي يريدها 
فبعد اأن يختار كل طفل ماذا �سوف يلب�س ت�ساألهم  
اإذا ارتديت احلذاء  اأين يذهب؟  البيجاما  من يلب�س 

املهارات الجتماعية – النفعاليةاأين تذهب؟ ، اإذا ارتديت املعطف اأين تذهب؟
2-1- يظهر مياًل اإىل الطاعة.

ا�سم الن�ساط:
 نطبخ معًا ون�ساعد

الأدوات:
اأدوات املطبخ، بطاقة كرتونية كبرية، اأقالم ماركر.

التطبيق:
يح�رش  اأن  الأهل  من  بيوم  الن�ساط  قبل  املربية  تطلب 
مثل  طبخ،  مواد  اإحدى  الالحق  اليوم  يف  الطفل 
بندورة  اأو  واحدة  ب�سلة  اأو  الرز  من  واحدًا  كاأ�سًا 
ت�سكرهم وتعطي  الأ�سياء  الأطفال  اإح�سار  الخ. عند 
الأطفال جمع  فتطلب من  املواد  مهام يف غ�سيل 
املواد وغ�سلها معُا، وتطلب من فالن تقطيع خيارة 
وت�ساعده  بندورة  تقطيع  فالن  من  ثم  وت�ساعده، 
مب�ساعدة  ب�سيطة  غذائية  وجبة  اأي  بطبخ  وتقوم 
وروؤية الأطفال ثم تطلب من الأطفال اجللو�س يف 
طاعتهم  على  وت�سكرهم  معًا  لياأكلوا  البيت  ركن 

وم�ساعدتهم لها.

توجيه:
توؤكد املربية على الأطفال ت�سمية اهلل قبل الأكل وقول 

احلمد اهلل بعد الأكل

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
1-3.  يبدي مهارة يف قيادة الدراجة ذات الثالث 

عجالت

ا�سم الن�ساط:
 دراجة بثالث عجالت

الأدوات:
دراجة لالأطفال بثالث عجالت

التطبيق:
تتحدث املربية عن اأق�سام الدراجة وتطلب من الأطفال 
تبادل الدور وال�سواقة مبهل وميكن للمربية اأن تعد 

ما ي�سبه ال�سارع باإ�سارات يف ال�ساحة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2. يغلق الأزرار الكبرية

ا�سم الن�ساط:
 كيف نغلق الأزرار؟

الأدوات:
اأو  كبرية  اأزرار  مع  قما�س  قطعة  عليها  خا�سة  لوحة 

جاكيت لالأطفال باأزرار كبرية .

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الأزرار  باإغالق  وتقوم  اأمامه  الأداة  وت�سع  املخ�س�س 
على  الأطفال  يدي  بني  املالب�س  ترتك  ثم  الكبرية 
على  الأطفال  وت�سجع  البيت  ركن  يف  عالقة 

املحاولة وتالحظ مدى حتقق النتاج .
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. يلب�س بنف�سه

ا�سم الن�ساط:
 كيف نلب�س؟

الأدوات:
بع�س املالب�س املتنوعة اخلا�سة بالأطفال.

التطبيق:
وتدع  بالتمثيل  �سيقومون  انهم  الأطفال  املربية  تخرب 
تاأخذ  بعدها  يلب�س،  اأن  يريد  ماذا  يختار  كل طفل 
املربية كل طفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع جمموعة 
املالب�س اأمامه وتطلب منه اأن يلب�سها لوحده وتراقب 

قدرته على ذلك .

اجلانب املعريف
1-5. ينتبه لأوجه ال�سبه اأو الإختالف بني مثريين

ا�سم الن�ساط: 
ت�سنيف احلبوب

الأدوات:
بال�ستك  اإناءين  وفول(،  )حم�س  احلبوب  من  اأنواع 

مت�سابهني، �سينية بال�ستيكية.

التطبيق:
تخلط املربية القليل من احلبوب يف ال�سينية وتنمذج 
اأنواع بو�سعها كل يف  باأن ت�سنف الثالث  الن�ساط 
اأمام  وت�سعها  حبة  كل  باأ�سابعها  وحتمل  اآنيتها 
املربية  ترتك  ثم  اأ�سمها  وتذكر  الإناء  يف  الأطفال 
بحبتها  حبة  كل  بحمل  معًا  الفرز  لتكملة  الأطفال 

وو�سعها يف الإناء اخلا�س به.

املهارات الجتماعية – النفعالية
وبع�س  ال�سلطة  مفهوم  ب�سيط  ب�سكل  يدرك   -2-2

م�سادرها.
ا�سم الن�ساط:
 ق�سة الأ�رشة.

الأدوات:
ق�سة من �سنع املربية

التطبيق:
توؤلف املربية ق�سة بحبكة ب�سيطة عن اأ�رشة �سغرية فيها 
اأب واأم، ابنه وولد، وتركز يف مو�سوع الق�سة على 
مفهوم ال�سلطة وتفتح جمال للنقا�س مع الأطفال 

حول مفهوم ال�سلطة وم�سادرها بالن�سبة لهم .

اجلانب املعريف – اللغوي
1-6.  ي�ستطيع اأن يفهم جملة تو�سح عالقة �رشطية 
من مثل ) عندما تنهي طعامك �سوف نذهب اإىل 

احلديقة(

ا�سم الن�ساط:
 حت�سري املائدة

الأدوات:
اأطباق الأطفال، اأكواب، حمارم.

التطبيق:
واختيار  طاولة  مفر�س  لأخذ  الأطفال  املربية  تدعو 
مكان للجلو�س وتوزع عليهم الأطباق والأكواب 
واملحارم وتعلن املربية لالأطفال اإنهم �سوف يبداأوا 
املائدة  ترتيب  من  ينتهوا  وعندما  الطعام  بتناول 
ينتهوا من الطعام �سيلعبون لعبة الغماية  اأن  وبعد 

يف ال�ساحة اخلارجية .

توجيه:
ت�سجع املربية الأطفال على حت�سري املائدة وتوؤكد على 
الأطفال ت�سمية اهلل قبل الأكل وقول احلمد اهلل بعد 

الأكل.
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الأ�سبوع الثالثال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
1-4.  يظهر املهارة يف الدوران واللتفاف

ا�سم الن�ساط:
 اأدور يف دائرة

الأدوات:
احلبل  اأ�ستبدل  اأ�سبوع  )كل  الأحمر  اللون  من  حبل 

بلون اآخر(

التطبيق:
ت�سع املربية احلبل على الأر�س ب�سكل دائري وت�سجع 
والغناء:  الدائرة  داخل  يف  امل�سي  على  الأطفال 
يف  معًا  ندور  دائرة،  دائرة  دائرة  يف  معًا  )ندور 

دائرة، يف دائرة اليوم(

املهارات احلركية ال�سغرية
1-3. ي�سب ال�سائل من الإبريق اإىل الكاأ�س .

ا�سم الن�ساط: 
اأ�سب بالكاأ�س

الأدوات:
اإبريق ماء، كوب، �سينية ت�سع عليها الأدوات

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وت�سع ال�سينية 
�سوف  الآن  له  وتقول  التمرين  له  وت�رشح  اأمامه 
وتقوم  الكوب  اإىل  الإبريق  من  املاء  ن�سكب 
اليد  وت�سع  اليمنى  باليد  الإبريق  فتم�سك  باملحاولة 
التوازن  على  حتافظ  لكي  الإبريق  على  الي�رشى 
وتبداأ ب�سب املاء يف الكاأ�س وبعد الإنتهاء تعيد املاء 

اإىل الإبريق وترتك الطفل ليحاول تطبيق التمرين.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-2.  يغ�سل يديه ويجففهما

ا�سم الن�ساط:
 اأغ�سل يدي.

الأدوات:
احلمام، ب�سكري الطفل.

التطبيق:
تالحظ املربية كيف يغ�سل الطفل يديه ويجففهما بعد 

ا�ستعمال احلمام.

اجلانب املعريف
املتو�سط  يف  تفا�سيل  لأربعة  الإنتباه  ي�ستطيع   .6-1

ل�سورة معينة

ا�سم الن�ساط:
 �سورة املزرعة

الأدوات:
�سورة ملزرعة

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف حلقة وتعر�س عليهم 
اإىل  الأطفال  اأنظار  جاذبًة  عنها  وتتحدث  ال�سورة 
النباتات(  الأ�سخا�س،  )احليوانات،  التفا�سيل 
وت�ساأل الأطفال عن التفا�سيل وتر�سد مدى انتباههم 
للتفا�سيل وتراعي املربية اختيار ال�سورة التي ميكن 

للطفل الإنتباه لتفا�سيلها )اأي غري معقد(.



37 36

اجلانب املعريف – اللغوي
1- 7. ميكن اأن ي�ستجيب ب�سكل �سحيح عند الطلب 

اإليه اأن يح�رش �سيئني معًا

ا�سم الن�ساط:
 اأرتب فطوري

الأدوات:
�سحون، كوؤو�س عدد الأطفال

التطبيق:
ت�سع املربية ال�سحون على رف جماور ملكان الفطور 
وتطلب من الطفل اأن يذهب ويح�رش �سحنه وكاأ�سه 
واأن ي�سعهما يف املكان املخ�س�س لهما للطعام ثم 

ت�سع �سحن وكاأ�س اأمام كل كر�سي .

املهارات الجتماعية – النفعالية
2-3. يفهم اأن هناك تبعات ) نواجت ( لل�سلوك.

ا�سم الن�ساط:
�ساعدت �سديقي ف�سار �سعيدًا

الأدوات:
جميع اأدوات الرمل

التطبيق:
البع�س  بع�سهم  م�ساعدة  الأطفال على  املربية  ت�سجع 
وتقول:  بينهم  وتدور  الرمل  قوالب  عمل  يف 
اأن  الأطفال  على  وتقرتح  اأ�ساعده؟  اأن  يريد  من 

ي�ساعدوا بع�سهم بع�سًا .

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
1-4. يظهر املهارة يف الدوران والإلتفاف.

ا�سم الن�ساط:
 اأدور يف دائرة

الأدوات:
احلبل  اأ�ستبدل  اأ�سبوع  كل   ( الأحمر  اللون  من  حبل 

بلون اآخر(

التطبيق:
ت�سع املربية احلبل على الأر�س ب�سكل دائري وت�سجع 
الأطفال على امل�سي يف داخل الدائرة والغناء:)ندور 

معًا يف دائرة دائرة دائرة، ندور معًا يف دائرة(

املهارات احلركية ال�سغرية
ي�سب ال�سائل من الإبريق اإىل الكاأ�س.  .3-1

ا�سم الن�ساط: 
ا�سب بالكاأ�س

الأدوات:
اإبريق ماء، كوب، �سينية ت�سع عليها الأدوات

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وت�سع ال�سينية 
�سوف  الآن  له  وتقول  التمرين  له  وت�رشح  اأمامه 
هي  وتقوم  الكوب  اإىل  الإبريق  من  املاء  ن�سكب 
اليد  وت�سع  اليمنى  باليد  الإبريق  فتم�سك  باملحاولة 
الي�رشى على الإبريق لكي حتافظ على التوازن ثم 
تبداأ ب�سب املاء يف الكاأ�س وبعد الإنتهاء تعيد املاء 

اإىل الإبريق وترتك الطفل ليحاول تطبيق التمرين.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
يغ�سل يديه ويجففهما.  .3-1

ا�سم الن�ساط:
 اأغ�سل يدي.

الأدوات:
احلمام، ب�سكري الطفل.

التطبيق:
تالحظ املربية كيف يغ�سل الطفل يديه ويجففهما بعد 

ا�ستعمال احلمام .

اجلانب املعريف
1-7. ينفذ تعليمات من ثالث خطوات.

ا�سم الن�ساط:
 قال �سامي

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تبداأ املربية الن�ساط باأن تقرتح على جمموعة الأطفال 
اأن ي�سمعوا وينفذوا التعليمات التي يقولها �سامي 
تعلن باأنها اليوم متثل دور �سامي الذي يقول: قال 
وعلقها على  احلقيبة  اأحمل  ثم  يدك  ارفع  �سامي 
تنفيذ الأطفال للتعليمات  العالقة . وتتابع املربية 

التي مت اإعطائها

اجلانب املعريف – اللغوي
الرتتيب  بنف�س  اأوامر  ثالثة  ينفذ  اأن  ميكن   -8-1

الذي يطلب منه

ا�سم الن�ساط:
 حت�سري املائدة والتنظيف

الأدوات:
يد  مكن�سة  فوط،   ( تنظيف  اأدوات  الطعام،  اأدوات 

�سغرية، جمرود (

التطبيق:
على  الأدوار  املربية  توزع  الإفطار  من  النتهاء  بعد 
جميع الأطفال مثل جتميع الأطباق والأكواب يف 
مكان التنظيف وتعطيهم املكن�سة واملجرود وتعلمهم 
تعرفهم  ثم  الفتات  وتكني�س  الأو�ساخ  مل  طريقة 
على طريقة غ�سل الفوط باملاء وع�رشها ومن بعدها 
تعطيهم الأدوات لتنظيف الطاولت، تالحظ املربية 
تنفيذ الطفل لالأوامر التي تطلبها منه بنف�س الرتتيب.

املهارات الجتماعية – النفعالية
خمتلفة  �سلوكية  قواعد  هناك  اأن  يدرك   .4-2
ولي�س  الورق  على  )الكتابة  املختلفة  لالأماكن 

احلائط(.

ا�سم الن�ساط:
 الق�سة

الأدوات:
جمموعة ق�س�س.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف ركن الق�سة وتقو لهم : 
" نحن الآن يف ركن الق�سة كيف جنل�س يف الركن؟ 
الق�س�س املوجودة  وت�سجعهم على الإطالع على   "
الرتكيز على  مع  مكان  اأكرث من  الن�ساط يف  وتكرر 

القواعد ال�سلوكية يف كل مكان .



ال�سهر الثالث
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الأ�سبوع الأولال�سهر الثالث

املهارات احلركية الكبرية
1-5.  يقف على رجل واحدة من )3-5 ( ثوان.

ا�سم الن�ساط:
 احلجلة

الأدوات:
طب�سور اأبي�س وملون، دوائر خ�سبية �سغرية عدد 2

التطبيق:
تقوم املربية بر�سم �سكل لعبة احلجلة على اأر�س ال�ساحة 
اخلارجية وتعطي كل طفل قطعة من الدوائر اخل�سبية 
اخل�سبية  القطع  برمي  بالدور  اللعب  الأطفال  ويبداأ 
داخل املربع والقفز على رجل واحدة من 1- 10 

مع الوقوف على كل مربع على قدم واحدة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-3. ي�سب ال�سائل من الإبريق اإىل الكاأ�س.

ا�سم الن�ساط:
 ا�سب بالكاأ�س

الأدوات:
اإبريق ماء، كوب، �سينية ت�سع عليها الأدوات

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وت�سع ال�سينية 
�سوف  الآن  له  وتقول  التمرين  له  وت�رشح  اأمامه 
هي  وتقوم  الكوب  اإىل  الإبريق  من  املاء  ن�سكب 
اليد  وت�سع  اليمنى  باليد  الإبريق  فتم�سك  باملحاولة 
الي�رشى على الإبريق لكي حتافظ على التوازن ثم 
تبداأ ب�سب املاء يف الكاأ�س وبعد الإنتهاء تعيد املاء 

اإىل الإبريق وترتك الطفل ليحاول تطبيق التمرين.

ال�سحة وال�سالمة العامة
يغ�سل يديه ويجففهما.  .3-1

ا�سم الن�ساط:
 اأغ�سل يدي.

الأدوات:
احلمام، ب�سكري الطفل.

التطبيق:
تالحظ املربية كيف يغ�سل الطفل يديه ويجففهما بعد 

ا�ستعمال احلمام .

اجلانب املعريف
وج�سم  راأ�س  من  مكون  اإن�سان  �سكل  ير�سم   .8-1

واأرجل ورمبا اأ�سابع.

ا�سم الن�ساط:
 اأتخيل واأر�سم

الأدوات:
اأدوات الر�سم من ورق اأبي�س وملون واألوان �سمعية 

وخ�سبية.

التطبيق:
الفن  ركن  حائط  وولد على  لبنت  �سورة  املربية  ت�سع 
وتطلب من الأطفال حماولة تقليد الر�سم وت�سجعهم 
على ر�سم الوجه والراأ�س واجل�سم والأرجل والأيدي 
بتعزيز  الأطفال  ر�سم  اأثناء  املربية  وتقوم  والأ�سابع 
كاأن   ( ير�سمونه  ما  و�سف  طريق  عن  الأطفال 
تقول:" لقد ر�سمت اأ�سابع لليد " لقد ر�سمت عيون 

يف الوجه، ولكن اأين نر�سم الفم؟"
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اجلانب املعريف – اللغوي
 ( جديدة  مواقف  يف  املعلومات  ي�ستخدم   .9-1
اأ�سياء وردت يف الق�سة يتحدث عنها عند روؤيتها 

ثانية (.

ا�سم الن�ساط:
 ق�س�سي

الأدوات:
الق�س�س التي مت �رشدها لالأطفال م�سبقَا .

التطبيق:
يف  الأطفال  من  �سغرية  جمموعة  مع  املربية  جتل�س 
الق�س�س  من  جمموعة  عليهم  وتوزع  الهدوء  ركن 
ا�ستذكار  على  وت�سجعهم  �سابقًا  �رشدها  مت  التي 
وتالحظ  البع�س  لبع�سهم  و�رشدها  الق�سة  اأحداث 
جديدة  مواقف  يف  للمعلومات  الطفل  ا�ستخدام 

متعددة.

املهارات الجتماعية – النفعالية
خمتلفة  �سلوكية  قواعد  هناك  اأن  يدرك   .4-2
ولي�س  الورق  على  )الكتابة  املختلفة  لالأماكن 

احلائط(

ا�سم الن�ساط:
 مطعمي املف�سل

الأدوات:
ر�سومات للمطاعم املف�سلة لالأطفال، مفار�س لالأكل، 

اأطباق، حمارم .

التطبيق:
وتقول  الطاولت  على  البطاقات  املربية  ت�سع 
وتوزع   " املطعم  يف  �سناأكل  اليوم   ": لالأطفال 
"نحن   : لهم  وتقول  الطاولت  على  الأطفال 
تدلهم  الآن يف املطعم كيف جنل�س يف املطعم؟" 
على اجلل�سة ال�سحيحة وت�سجعهم على و�سع الطعام 
تذكريهم  مع  الكاأ�س  يف  الع�سري  و�سب  الطبق  يف 

بالقواعد ال�سلوكية للمكان.

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثالث

املهارات احلركية الكبرية
1-5.  يقف على رجل واحدة من )3-5 ( ثوان.

ا�سم الن�ساط: 
احلجلة

الأدوات:
طب�سور اأبي�س وملون، دوائر خ�سبية �سغرية عدد 2

التطبيق:
تقوم املربية بر�سم �سكل لعبة احلجلة على اأر�س ال�ساحة 
اخلارجية وتعطي كل طفل قطعة من الدوائر اخل�سبية 
اخل�سبية  القطع  برمي  بالدور  اللعب  الأطفال  ويبداأ 
داخل املربع والقفز على رجل واحدة من 1- 10 

مع الوقوف على كل مربع على قدم واحدة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-4. يبني برجًا من 9-10 مكعبات.

ا�سم الن�ساط:
 اأبني برجًا 

الأدوات:
اأي  الهند�سية،  باأ�سكالها  اخل�سبية  املكعبات  جميع 
مواد مرافقة مثل �سيارات وبا�سات والخ، كرتون، 

ماركر، مق�س.

التطبيق:
بناء  يف  الأطفال  ت�سارك  باأن  الن�ساط  املربية  تنمذج 
البيت ثم تقول لهم لنبني قرب البيت برجًا وتلفت 
وهو  عاموديًا  ياأتي  الربج  اأن  اإىل  الأطفال  نظر 
يكون  اأن  تراعي  البيوت،  من  اأعلى  جدًا  عايل 
عدد املكعبات ع�رشة لبناء الربج ثم تكتب بطاقتان 
واحده بيت والثانية برج وت�سعهم على البيت والربج 
الأطفال  وترتك  الكلمات  على  اإ�سبعها  مترر  ثم 

للبناء والقراءة احلرة .
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ال�سحة وال�سالمة العامة
يغ�سل يديه ويجففهما.  .5-1

ا�سم الن�ساط:
 اأغ�سل يدي.

الأدوات:
احلمام، ب�سكري الطفل.

التطبيق:
تالحظ املربية كيف يغ�سل الطفل يديه ويجففهما بعد 

ا�ستعمال احلمام .

اجلانب املعريف
)القلم،  �سحيحًا  ا�ستخداما  الأ�سياء  ي�ستخدم   .1-2

التلفون،...الخ(.

ا�سم الن�ساط:
 ن�ستخدم الألوان للر�سم

الأدوات:
اأوراق األوان خ�سبية و�سمعية

التطبيق:
ت�سع املربية الأدوات على طاولة ركن الفن وت�ساأل 
الأطفال  بع�س  يجيب  ؟  نر�سم  مباذا  الأطفال: 
اأ�سئلة عن  املربية  ت�ساأل  ثم  بالر�سم،  اجلميع  ويقوم 
اأو  ناأكل؟  اأخرى مثل: مباذا  اأدوات  ا�ستخدامات 

اأين ن�سع مالب�سنا؟ الخ.

اجلانب املعريف – اللغوي
اإىل  الو�سول  بهدف  باهتمام  ي�ستمع   .10-1

املعلومات.

ا�سم الن�ساط:
 الطفو والغرق

الأدوات:
 وعاء كبري للماء، األعاب بال�ستيكية وخ�سبية ومعدنية 

باأ�سكال خمتلفة 

التطبيق:
تدعو املربية الأطفال للجلو�س حول الوعاء وتطلب 
منهم اأن ي�سعوا الألعاب الواحدة تلو الأخرى يف 
باأن  يحدث  ملا  انتباههم  تلفت  اأن  املاء وحتاول 
املربية الأطفال  بع�سهم يطفو والآخر يغو�س وترتك 
يجربون ويلعبون يف املاء وتف�سح لهم املجال لطرح 
الأ�سئلة عن الأ�سياء التي تطفو والأخرى التي تغرق 

وتنمي رغبتهم يف املعرفة.

توجيه:
وبعد  والكت�ساف  اللعب  الأطفال على  املربية  حتث 
فرتة من اللعب ميكن اأن ت�ساألهم عن الأ�سياء قبل 
اأم  الأ�سفل  اإىل  �ستنزل  هل  املاء  يف  ت�سعهم  اأن 

�ستبقى يف الأعلى.

املهارات الجتماعية – النفعالية
بع�س  مع  املالئمة  ال�سلوكية  القواعد  يتبع   .5-2
الأ�رشاف ) ينهي دوره على الأرجوحة ويعطي دوره 

لزميله.

ا�سم الن�ساط:
 لناأخذ اأدوارنا

الأدوات:
األعاب ال�ساحة اخلارجية

التطبيق:
اأطفال التقدم  ت�سجع املربية كل جمموعة من ثالث 
اأهمية  لهم  وتبني  اأدوارهم  وانتظار  املرجوحة  من 
اإتباع القواعد ال�سلوكية يف اللعب على الأرجوحة 
اللعب  الأطفال يف  الدور وم�ساركة  انتظار  واأهمية 
وعدم النفراد بها لأنف�سهم فقط، ياأتي دور الأول 
على  دوره  ينهي  عندما  الطفل  املربية  تالحظ 
املربية  وتعزز  الثاين  لزميله  دوره  ويعطي  الأرجوحة 
�سلوك الطفل عند اتباعية القواعد ال�سلوكية للعب.



49 48

الأ�سبوع الثالثال�سهر الثالث

املهارات احلركية الكبرية
1-6. يجل�س مرتبعًا.

ا�سم الن�ساط:
 نبني بيتًا

الأدوات:
مكعبات خ�سبية خمتلفة، دمى متنوعة.

التطبيق:
جتل�س املربية مع جمموعة من الأطفال برتبع الأرجل 
اإىل  الأطفال  تدعو  باأن  الن�ساط  املربية  وتنمذج 
امل�ستطيالت  املربية  وتعد  املكعبات  من  بيت  بناء 
املجال  وتف�سح  البناء  اأثناء  والأ�سطوانية  واملربعات 
بعدها لالأطفال باللعب بالدمى وو�سعها يف البيت 

مع مالحظتها جللو�س الأطفال بو�سعية الرتبع .

املهارات احلركية ال�سغرية
1-4. يبني برجًا من 9-10 مكعبات.

ا�سم الن�ساط: 
اأبني برجًا قرب بيتي 

الأدوات:
اأي  الهند�سية،  باأ�سكالها  اخل�سبية  املكعبات  جميع 
مواد مرافقة مثل �سيارات وبا�سات والخ ،كرتون، 

ماركر، مق�س.

التطبيق:
بناء  يف  الأطفال  ت�سارك  باأن  الن�ساط  املربية  تنمذج 
البيت ثم تقول لهم لنبني قرب البيت برجًا وتلفت 
وهو  عاموديًا  ياأتي  الربج  اأن  اإىل  الأطفال  نظر 
يكون  اأن  تراعي  البيوت،  من  اأعلى  جدًا  عايل 
عدد املكعبات ع�رشة لبناء الربج ثم تكتب بطاقتان 
واحدة بيت والثانية برج وت�سعهم على البيت والربج 
الأطفال  وترتك  الكلمات  على  اإ�سبعها  مترر  ثم 

للبناء والقراءة احلرة .

اجلانب املعريف
2-2. ي�ستخدم الرمل اأثناء اللعب لعمل اأ�سياء خمتلفة 

)قلعة، نفق(.

ا�سم الن�ساط:
 رمل واأنفاق

الأدوات:
حو�س الرمل، اأدوات اللعب بالرمل من رف�س، �سطل

التطبيق:
وحفر  الرف�س  ا�ستخدام  على  الأطفال  املربية  ت�سجع 
اأنفاق بالرمل وت�ساعدهم يف ملء ال�سطل بالرمل 
وتفريغه لي�سكل منه قالع، وتراقب ما ي�سنعه الأطفال 

وقت اللعب احلر وتالحظ وتر�سد وتدون.

اجلانب املعريف
�سيء جديد  لإنتاج  الأ�سياء  ي�ستخدم عدد من   .3-2

)اإنتاج لوحة من خالل التطبيع(

ا�سم الن�ساط:
 " طبع الأقدام "

الأدوات:
عدد 2 من الأوعية البال�ستيكية، األوان مائية من �سنع 
�سابون  ماركر،  اأقالم  كرتونية،  بطاقات  املربية، 

�سائل ومن�سفة.

التطبيق:
ت�سع املربية الألوان املائية يف وعاء بال�ستيكي وت�سع 
يطبع  ثم  الثاين  الوعاء  يف  �سائل  و�سابون  ماء 
بعد  الكرتونية  البطاقات  على  اأرجلهم  الأطفال 
و�سعها بالألوان ثم تدعوهم لغ�سل اأرجلهم بوعاء 
الأطفال  اأ�سماء  املربية  تكتب  ثم  وال�سابون،  املاء 

على البطاقات .
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اجلانب املعريف
�سيء جديد  لإنتاج  الأ�سياء  ي�ستخدم عدد من   .3-2

)اإنتاج لوحة من خالل التطبيع(.

ا�سم الن�ساط:
 " كتابي اخلا�س "

الأدوات:
اأوراق بي�ساء حجم A4، مق�سات ، كاب�سة اأو خرامة 
األوان عديدة، جمالت وجرائد  اأوراق،�رشائط من 
و�سور، �سالت، كرتون من األوان واأحجام عديدة، 

اأقالم األوان عديدة )�سمعية وغري �سمعية(.

التطبيق:
وتخرب  به  خا�سة  �سلة  املواد يف  من  كل  املربية  ت�سع 
خا�س  كتاب  بعمل  البدء  يتم  �سوف  باأنه  الأطفال 
بكل طفل من �سنع يده وتنمذج عمل الكتاب باأن 
اأو  تطوى الأوراق على بع�سها وتخرم وت�سع �رشيط 
تكب�سه ثم تقرتح على الأطفال ر�سم اأنف�سهم وق�س 
�سفحة  على  واإل�ساقها  املجالت  من  طعام  �سور 
اأن  يحب  ماذا  ويل�سق  يق�س  اأو  ير�سم  اأن  وتقرتح 
يلب�س وماذا يحب اأن يلعب، وت�سجع الأطفال على 
على  يحبونه  ملا  والإل�ساق  الق�س  اأو  احلر  الر�سم 
كتابهم اخلا�س وت�ساعدهم عند احلاجة وتقرتح يف 
اأن يطبع الطفل على ورقة من اأوراق كتابه اخلا�س 

باألوان مائية واأ�سكال اأ�سفنجية اأو اأ�سكال مفرغة.

توجيه:
هذا ن�ساط ي�ستمر اأيام عديدة يرجع له الطفل وي�سيف 

اإليه، �سواء بالق�س اأو الر�سم اأو الإل�ساق.

اجلانب املعريف – اللغوي
1-11. يطور فهمًا ب�سيطًا ملفهوم املقارنة.

ا�سم الن�ساط:
 اأم�سي على خطوات حذاء اأبي

الأدوات:
كرتون اأ�سود، مق�سات، حذاء اأبي، حذاء طفل وحذاء 

طفلة من عمر 3 �سنوات، ل�سق.

التطبيق:
من  تق�س  باأن  م�سبقًا  للن�ساط  بالتح�سري  املربية  تقوم 
الكرتون الأ�سود �سكل حذاء الأب وحجمه وكذلك 
اخلطوات  تل�سق  ثم  والطفلة  الطفل  حذاء  �سكل 
ركن  يف  الأطفال  يبينه  الذي  البيت  مدخل  على 
املكعبات فتل�سق خطوات اأحذية الأطفال بالقرب 
باأن  الأطفال  نظر  تلفت  ثم  الأب  خطوات  من 
خطوات الأب اأكرب وتقرتح على الأطفال الوقوف 
ثم  احلجم  الفرق يف  وروؤية  الأب  على خطوات 

الوقوف على خطوات الطفل واملقارنة.

اجلانب املعريف – اللغوي
1-11. يطور فهمًا ب�سيطًا ملفهوم املقارنة

ا�سم الن�ساط: 
مقارنة اأحجام الأيدي

الأدوات:
حو�س الرمل

التطبيق:
يطبعوا  اأن  الأطفال  على  بالقرتاح  املربية  تقوم   
البع�س  بع�سهم  مع  ويقارنوا  الرمل  على  اأيديهم 

اأحجام اأيديهم و�سكل يد كل واحد منهم.

املهارات الجتماعية ـ النفعالية
2-6. ينتقل من ن�ساط اإىل اآخر ب�سهولة وثقة .

ا�سم الن�ساط: 
اأن�سطتي

الأدوات:
ورقة عمل، األوان )اأ�سفر، اأحمر، اأخ�رش(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل وتعرفه على ال�سور وتطلب 
ينهي  الذي  الطفل  وتدعو  ال�سور  يلون  اأن  منه 
عمله اإىل التوجه لركن املكعبات لبناء ما يريد من 

النماذج .
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الأ�سبوع الرابعال�سهر الثالث

املهارات احلركية الكبرية
1-6.  يجل�س مرتبعًا

ا�سم الن�ساط:
 نبني بيتًا

الأدوات:
مكعبات خ�سبية خمتلفة، دمى متنوعة.

التطبيق:
جتل�س املربية مع جمموعة من الأطفال برتبع الأرجل 
اإىل  الأطفال  تدعو  باأن  الن�ساط  املربية  وتنمذج 
امل�ستطيالت  املربية  وتعد  املكعبات  من  بيت  بناء 
املجال  وتف�سح  البناء  اأثناء  والأ�سطوانية  واملربعات 
بعدها لالأطفال باللعب بالدمى وو�سعها يف البيت 

مع مالحظتها للجلو�س الأطفال بو�سعية الرتبع .

املهارات احلركية ال�سغرية
1-4. يبني برجًا من 9-10 مكعبات.

ا�سم الن�ساط: 
اأبني برجًا قرب بيتي 

الأدوات:
اأي  الهند�سية،  باأ�سكالها  اخل�سبية  املكعبات  جميع 
مواد مرافقة مثل �سيارات وبا�سات والخ ،كرتون، 

ماركر، مق�س.

التطبيق:
بناء  يف  الأطفال  ت�سارك  باأن  الن�ساط  املربية  تنمذج 
البيت ثم تقول لهم لنبني قرب البيت برجًا وتلفت 
وهو  عاموديًا  ياأتي  الربج  اأن  اإىل  الأطفال  نظر 
يكون  اأن  تراعي  البيوت،  من  اأعلى  جدًا  عايل 
عدد املكعبات ع�رشة لبناء الربج ثم تكتب بطاقتان 
واحدة بيت والثانية برج وت�سعهم على البيت والربج 
الأطفال  وترتك  الكلمات  على  اإ�سبعها  مترر  ثم 

للبناء والقراءة احلرة .

ال�سحة وال�سالمة العامة
 1-2. يغ�سل يديه ويجففهما.

ا�سم الن�ساط: 
اأغ�سل يدي.

الأدوات:
احلمام، ب�سكري الطفل.

التطبيق:
تالحظ املربية كيف يغ�سل الطفل يديه ويجففهما بعد 

ا�ستعمال احلمام .

اجلانب املعريف
حوله  من  البيئة  ل�ستطالع  اأدوات  ي�ستخدم   .4-2
ي�ستخدم  طوله،  لقيا�س  املكعبات  )ي�ستخدم 
املغناطي�س للتقاط الأ�سياء، ي�ستخدم املكرب لريى اأ�سياء 

�سغرية(

ا�سم الن�ساط:
املغناطي�س يجذب

الأدوات:
مغناطي�س متو�سط احلجم، جم�سمات خ�سبية، معدنية، 

بال�ستيك، ري�س، ورق، �سينية.

التطبيق:
تعرف املربية الطفل بالأدوات وتطلب من الطفل اأن 
مي�سك باملغناطي�س وي�سعه فوق اأحد الأ�سياء املوجودة 
يف ال�سينية ثم تلفت انتباهه ملا ح�سل اإن اجنذبت 
الأ�سياء اأم ل وتدعه يجرب ويحاول مالحظة الفرق 

بني املج�سمات.

توجيه:
دور املربية ت�سجيع الطفل على التجربة وال�ستك�ساف.
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اجلانب املعريف – اللغوي
1-12- يفهم اأن املادة املطبوعة ذات معنى

ا�سم الن�ساط: 
ماذا يوجد يف املطبخ ؟

الأدوات:
كرتون، مق�سات، اأقالم ماركر، اأدوات ركن املطبخ 

طاولة، كر�سي، فرن، طناجر ومقايل وغريها.

التطبيق:
وتكتب  بطاقات  اإىل  الكرتون  بق�س  املربية  تقوم 
اأمام الأطفال اأ�سماء الأ�سياء يف املطبخ مثل طاولة، 
على  البطاقات  وتل�سق  ....الخ  فرن،  كر�سي، 
الأدوات وتراقب الأطفال وهم يتفح�سون ما قامت 

املربية بكتابته

املهارات الجتماعية – النفعالية
2-6- ينتقل من ن�ساط اإىل اآخر ب�سهولة وثقة

ا�سم الن�ساط: 
يلال ن�سب.

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
املربية  تنوه  دقائق  بخم�سة  احلر  اللعب  انتهاء  قبل 
بعد  ينتهي  �سوف  اللعب  وقت  باأن  لالأطفال 
خم�سة دقائق لدى انتهاء اخلم�سة دقائق تبداأ برتتيب 
اأغنية ال�ستعداد  الألعاب مع الأطفال وهي تغني 

للن�ساط التايل وهي:
"يلال ن�سب، يلال ن�سب، يلال ن�سب كل الألعاب، يلال 

ن�سب، يلال ن�سب، يلال ن�سب كل الألعاب"
النتقال  على  دائمًا  الأطفال  تدريب  املربية  حتاول 
منه  بقى  الوقت  اأن  باإعالن  اآخر  اإىل  ن�ساط  من 
تنمذج عملية  بالن�ساط حتى  ب�سع دقائق وتبداأ هي 

النتقال.

ال�سهر الرابع
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الأ�سبوع الأولال�سهر الرابع

املهارات احلركية الكبرية
2-1.   مي�سي ويرك�س لوحده �ساعدًا وهابطًا الدرج 

با�ستخدام القدمني بالتبادل.

ا�سم الن�ساط:
 عايل واطي

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
للعب  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
اأن يقفوا ب�سكل دائري وت�رشح لهم  وتطلب منهم 
لت�سعد  ترك�س  عايل  اأقول  عندما  وتقول  التمرين 
الدرج وعندما اأقول واطي تنزل عن الدرج وتعيد 

التمرين اأكرث من مرة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-5. يطوي ورقة مرتني بالتقليد.

ا�سم الن�ساط:
قبعة من الكرتون

الأدوات:
 كرتون وورق وكورني�س و ل�سق واألوان ومق�سات.

التطبيق:
فت�ساعد  بالكرتون  القبعات  �سناعة  املربية  تنمذج 
الأطفال على الق�س فتم�سك املربية قطعة الكرتون 
�سكل  على  اأطرافها  من  ثم  الو�سط  من  وتطويها 
قبعة ورقية وت�سجع الأطفال على جتريب طي قطع 
الكرتون من الو�سط ثم من اأطرافها على �سكل قبعة 
تطلب  ثم  الأطراف،  ل�سق  وت�ساعدهم على  ورقية 
اأن يختار كل طفل لون ورق الكورني�س الذي يريده 

كزينة اأو كاإل�ساق اأ�سكال عديدة على القبعة.

اجلانب املعريف
حوله  من  البيئة  ل�ستطالع  اأدوات  ي�ستخدم   .4-2
ي�ستخدم  طوله،  لقيا�س  املكعبات  )ي�ستخدم 
املغناطي�س للتقاط الأ�سياء، ي�ستخدم املكرب لريى اأ�سياء 

�سغرية(

ا�سم الن�ساط:
 اأقي�س طول ال�سجرة بامل�ستطيالت

الأدوات:
مكعبات م�ستطيلة، �سورة ل�سجرة �سغرية

التطبيق:
املكعبات  ركن  حائط  على  ال�سورة  املربية  تعلق 
مبحاذاة  املكعبات  و�سع  على  الأطفال  وت�ساعد 
اأن  اإىل  وتنوه  املكعبات  عدد  ومالحظة  ال�سورة 
اأو   6 اأو  مكعبات   10 طول  ي�ساوي  ال�سجرة  طول 
غريه وتطلب من الأطفال اإنزال املكعبات والقيام 

بقيا�س طول ال�سجرة باأيديهم ) اأ�سبار(. 
اجلانب املعريف – اللغوي

1-13. مي�سك الكتاب ب�سكل �سحيح.

ا�سم الن�ساط: 
اأ�سغي واأ�رشد

الأدوات:
الق�س�س التي مت �رشدها لالأطفال م�سبقَا.

التطبيق:
ركن  يف  الأطفال  من  جمموعة  مع  املربية  جتل�س 
على  وت�سجعهم  الق�س�س  عليهم  وتوزع  الهدوء 
فتح الق�سة التي بني اأيديهم ب�سكل �سحيح واأ�ستذكر 
وتالحظ  البع�س  لبع�سهم  و�رشدها  الق�سة  اأحداث 
املربية كيف مي�سك الأطفال الكتب وت�ساعدهم على 

م�سكها بالطريقة ال�سليمة.

املهارات الجتماعية – النفعالية
3-1. ي�سبح اأكرث ودًا مع الآخرين .

يتحقق هذا النتاج من خالل عمل املربية على توفري 
جو حمبة ومودة بني الأطفال من خالل  ت�سجيعهم 
من  طفل  كل  واإعطاء  معًا  والتفاعل  اللعب  على 

وقته وتلبية احتياجات جميع الأطفال .
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الأ�سبوع الثاينال�سهر الرابع

املهارات احلركية الكبرية
الدرج  2-1. مي�سي ويرك�س لوحده �ساعدًا وهابطًا 

با�ستخدام القدمني بالتبادل.

ا�سم الن�ساط: 
عايل واطي

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
للعب  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
اأن يقفوا ب�سكل دائري وت�رشح لهم  وتطلب منهم 
لت�سعد   ترك�س  عايل  اأقول  عندما  وتقول  التمرين 
الدرج وعندما اأقول واطي تنزل عن الدرج وتعيد 

التمرين اأكرث من مرة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-5. يطوي ورقة مرتني بالتقليد

ا�سم الن�ساط:
 قبعة من الكرتون

الأدوات:
 كرتون وورق وكورني�س و ل�سق واألوان ومق�سات.

التطبيق:
فت�ساعد  بالكرتون  القبعات  �سناعة  املربية  تنمذج 
الأطفال على الق�س فتم�سك املربية قطعة الكرتون 
�سكل  على  اأطرافها  من  ثم  الو�سط  من  وتطويها 
قبعة ورقية وت�سجع الأطفال على جتريب طي قطع 
الكرتون من الو�سط ثم من اأطرافها على �سكل قبعة 
ورقية وت�ساعدهم على ل�سق الأطراف ثم تطلب اأن 
يريده  الذي  الكورني�س  ورق  لون  طفل  كل  يختار 

كزينة اأو كاإل�ساق اأ�سكال على القبعة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
يغ�سل يديه ويجففهما.  .5-1

ا�سم الن�ساط: 
اأغ�سل يدي.

الأدوات:
احلمام، ب�سكري الطفل.

التطبيق:
تالحظ املربية كيف يغ�سل الطفل يديه ويجففهما بعد 

ا�ستعمال احلمام.

اجلانب املعريف
)اأغرا�س  ومتطلباته  معني  موقف  بني  يربط    .1-3

الرحلة(.

ا�سم الن�ساط:
 لعب حر

الأدوات:
جميع اأدوات الركن

التطبيق:
تعلن املربية لالأطفال و تذكرهم بالرحلة وتطلب منهم 
جمع الأغرا�س حني اإعطائهم اإ�سارة التح�سري للرحلة 
على  وت�ساعدهم  للرحلة؟  نحتاج  ماذا  ت�ساألهم: 

ذكر الأ�سياء.
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اجلانب املعريف – اللغوي
2-1. يتمكن من ذكر ا�سمه وجن�سه وعمره.

ا�سم الن�ساط:
 من اأ�سمه؟

الأدوات:
ركن  قرب  معلقة  الأطفال  اأ�سماء  ببطاقات  لوحة 
لبنت و جم�سم  احللقة (، جم�سم  مكان   ( الهدوء 

لولد .

التطبيق:
لوح  على  ولد  جم�سم  و  بنت  جم�سم  تعليق  بعد 
امل�رشوع و بعد تعليق الأ�سماء كبطاقات على لوحة 
قرب مكان احللقة تبداأ املربية بالغناء لالأطفال اأثناء 
  " اجللو�س للحلقة الأغنية التالية: " من اأ�سمه فادي؟
وت�سجع املربية الطفل الذي اأ�سمه فادي على الغناء 
وت�سجع  فادي؟"  يا  عمرك  "كم  فادي  اأ�سمي  اأنا 
املربية الطفل الذي ا�سمه فادي على الغناء "عمري 
وت�سجع   " اأم بنت ؟  "فادي ولد  ثالث �سنوات"  
اأ�سمه فادي على الغناء "ولد،  املربية الطفل الذي 
ولد"  "من اأ�سمها فاطمة؟"  وت�سجع املربية الطفلة 
   " فاطمة اأ�سمي  "اأنا  الغناء  على  فاطمة  ا�سمها  التي 
"كم عمرك يا فاطمة؟" وت�سجع املربية الطفل الذي 
  " �سنوات "عمري ثالث  الغناء  ا�سمها فاطمة على 
"ولد اأم بنت؟"  "بنت، بنت"  وتكرر املربية الأغنية 

اإىل اأن تذكر جميع اأ�سماء الأطفال.

املهارات الجتماعية – النفعالية
حدوث  حال  يف  اأخواته  اأو  رفاقه  يوا�سي   .2-3

م�سكله معهم.
3-3. ي�ساعد اأقرانه اإذا ما تعر�سوا لالأذى اأو مل�سكلة ما.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�سعر مع �سديق لو وقع

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
متثل املربية موقف ال�سديق الذي وقع واأوجع رجله 
الغري،  ال�سعور مع  امل�ساعدة و  ا�ستثارة روح  وحتاول 
املوقف  يف  معها  الأطفال  �سلوك  املربية  تالحظ 
عندما  للمواقف  توظيفها  بعد  فيما  املربية  وحتاول 

تظهر ب�سكل طبيعي لتحيق النتاجان.

الأ�سبوع الثالثال�سهر الرابع

املهارات احلركية الكبرية
2-2. يقف مي�سي ويرك�س على روؤو�س اأ�سابعه.

ا�سم الن�ساط: 
ئتتبع احلركات

الأدوات:
اأغاين لالأطفال

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املنطقة املخ�س�سة للعب وت�سع 
احلركات  مطابقة  الأطفال  من  وتطلب  الأغاين 
التي تفعلها املربية ثم تقف املربية ومت�سي وترك�س 
على روؤوؤ�س اأقدامها وت�سجع الأطفال على تقليد 
حركتها وتراقب الطفل وهو يقف و مي�سي ويرك�س 

على روؤو�س اأ�سابعه .

املهارات احلركية ال�سغرية
1-5.  يطوي ورقة مرتني بالتقليد

ا�سم الن�ساط:
 قبعة من الكرتون

الأدوات:
 كرتون وورق و كورني�س و ل�سق و األوان ومق�سات.

التطبيق:
فت�ساعد  بالكرتون  القبعات  �سناعة  املربية  تنمذج 
الأطفال على الق�س فتم�سك املربية قطعة الكرتون 
�سكل  على  اأطرافها  من  ثم  الو�سط  من  وتطويها 
قبعة ورقية وت�سجع الأطفال على جتريب طي قطع 
الكرتون من الو�سط ثم من اأطرافها على �سكل قبعة 
تطلب  ثم  الأطراف،  ل�سق  وت�ساعدهم على  ورقية 
اأن يختار كل طفل لون ورق الكورني�س الذي يريده 

كزينة اأو كاإل�ساق اأ�سكال عديدة على القبعة.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. ي�ستخدم امللعقة يف الأكل.

ا�سم الن�ساط:
 اأكل وحدي

الأدوات:
�سحون، رز، لنب، مالعق.

التطبيق:
تدعو املربية كل طفل لي�سكب معلقتني من اللنب يف 

�سحن الأرز اخلا�س به ويبداأ بالأكل بامللعقة .

توجيه:
و  الأكل  قبل  اهلل  ت�سمية  الأطفال  على  املربية  توؤكد 

قول احلمد اهلل بعد الأكل.

اجلانب املعريف
3-2.  يربط بني الف�سول واملالب�س املنا�سبة.

ا�سم الن�ساط:
 ماذا األب�س يف الربد؟

الأدوات:
مق�سو�سة  بطاقات  معطف،  مظلة،  ال�ستاء،  مالب�س 

ملالب�س ال�سيف ومالب�س ال�ستاء للعب 

التطبيق:
تكتب املربية الأغنية وتر�سمها على كرتونه كبرية وتق�س 
كرتونة �سغرية مر�سوم عليها مالب�س ال�ستاء و مظلة 

و معطف.
تغني وتوؤ�رش على الكلمات و تطابق البطاقات .

الأغنية : مب مب �سوت الرعد        حو حو جاء الربد 
   اإذا اأردت ال�سفر            خذ معطفك معك
 مب مب �سوت الرعد          حو حو جاء الربد
  اإذا اأردت ال�سفر             خذ مظلة معك.

تنوه املربية ملالب�س ال�سيف ومالب�س ال�ستاء يف الأغنية 
ال�سيف  ملالب�س  بطاقات  ت�سنيف  بعملية  وتقوم 
ترتك  اآخر  يوم  الأطفال ويف  اأمام  ال�ستاء  ومالب�س 
مل�ساعدة  البطاقات  مع  الغناء  بعد  الأطفال  املربية 

بع�سهم بع�سًا بالت�سنيف

اجلانب املعريف – اللغوي
2-2. ي�ستخدم ال�سمائر و�سيغ اجلمع ب�سكل اأكرث دقة.

ا�سم الن�ساط:
 كيف اأنت اليوم؟

الأدوات:
اأغاين

التطبيق:
تغني املربية الأغنية التالية مع اإيقاع الأيدي و تقليد 

امل�ساعر و ت�سري اإىل الكلمات و ال�سور.
"مرحب، مرحب، كيف اأنت اليوم؟

مب�سوط؟ مرتاح قل يل كيف اأنت اليوم؟
مرحب، مرحب، مرحب كيف اأنت اليوم؟

حزين، زعالن؟ قل كيف اأنت اليوم؟ "
م�ساعره  عن  التعبري  على  طفل  كل  املربية  ت�سجع 
على  الأطفال  ت�سجع  و  اأنا  املفرد  �سمري  با�ستخدام 
فرحانني  )نحن  اجلمع  ب�سيغة  م�ساعرهم  و�سف 
اليوم( ت�ستطيع اإ�سافة املزيد من امل�ساعر و تقليدها 

مع الوقت.

املهارات الجتماعية – النفعالية
4-1. يعرب ب�سكل وا�سح عن انفعالته وما ي�سعر به

وا�سح  ب�سكل  التعبري  الطفل على  قدرة  املربية  تالحظ 
عن انفعالته وما ي�سعر به.
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الأ�سبوع الرابعال�سهر الرابع

املهارات احلركية ال�سغرية
1-5. يطوي ورقة مرتني بالتقليد

ا�سم الن�ساط:
 قبعة من الكرتون

الأدوات:
 كرتون وورق و كورني�س و ل�سق و األوان ومق�سات.

التطبيق:
فت�ساعد  بالكرتون  القبعات  �سناعة  املربية  تنمذج 
الأطفال على الق�س فتم�سك املربية قطعة الكرتون 
�سكل  على  اأطرافها  من  ثم  الو�سط  من  وتطويها 
قبعة ورقية وت�سجع الأطفال على جتريب طي قطع 
الكرتون من الو�سط ثم من اأطرافها على �سكل قبعة 
تطلب  ثم  الأطراف،  ل�سق  وت�ساعدهم على  ورقية 
اأن يختار كل طفل لون ورق الكورني�س الذي يريده 

كزينة اأو كاإل�ساق اأ�سكال عديدة على القبعة.

املهارات احلركية الكبرية
2-2. يقف مي�سي ويرك�س على روؤو�س اأ�سابعه.

ا�سم الن�ساط: 
تتبع احلركات

الأدوات:
اأغاين لالأطفال

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املنطقة املخ�س�سة للعب وت�سع 
احلركات  مطابقة  الأطفال  من  وتطلب  الأغاين 
التي تفعلها املربية ثم تقف ومت�سي وترك�س على 
تقليد  على  الأطفال  وت�سجع  اأقدامها  روؤوؤ�س 
ويرك�س  مي�سي  يقف  وهو  الطفل  وتراقب  حركتها 

على روؤو�س اأ�سابعه .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. ي�ستخدم امللعقة يف الأكل.

ا�سم الن�ساط: 
اأكل وحدي

الأدوات:
�سحون، رز، لنب، مالعق.

التطبيق:
تدعو املربية كل طفل لي�سكب معلقتني من اللنب يف 

�سحن الأرز اخلا�س به ويبداأ بالأكل بامللعقة.

توجيه:
و  الأكل  قبل  اهلل  ت�سمية  الأطفال  على  املربية  توؤكد 

قول احلمد اهلل بعد الأكل .

اجلانب املعريف
يقفز  ملاذا   ( ب�سيطة  علمية  اأ�سئلة  ي�ساأل    .3-3

الأرنب...(

ا�سم الن�ساط:
ماء وقوارب

الأدوات:
وعاء ماء كبري، قوارب ورقية من �سنع املربية . 

التطبيق:
ت�سجع املربية الأطفال على حتريك القوارب فوق املاء 
عن طريق حتريك الأ�سابع و النفخ عليها وتتحدث 
مع اجلميع عن احلركة وتتو�سع يف معرفة الأطفال 
عن املاء واحلركة والرياح وتثري اأ�سئلة الأطفال مثل: 
حركنا  لأننا  هل  القوارب؟  حتركت  ترى  يا  ملاذا 
املاء باأيدينا؟ اأم لأننا نفخنا عليها؟ ثم تقوم املربية 
بالقراءة لالأطفال عن عمل الرياح والقوارب وكيف 

ت�سري يف املاء.
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اجلانب املعريف – اللغوي
2-3.  ي�سف باخت�سار الن�ساط الذي يقوم به 

وخربات �سبق اأن مر بها.

ا�سم الن�ساط: 
حديث عن اليوم 

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف حلقة ال�سرتجاع وتقرتح 
وتذكرهم  النهار  اأثناء  عمله  مت  ما  تذكر  عليهم 
نحن �سنفنا معًا اأحجية لأع�ساء اجل�سم  مت�سائلة : " 
اأين و�سعناها يا ترى؟ وقد  ولكن  األي�س كذلك؟ " 
ت�ستذكره  الذي  الن�ساط  اإىل  باإ�سبعها  بالإ�سارة  تقوم 
لالأطفال اأو ت�سعه بجانبها وحتاول من خالل الأ�سئلة 
و الت�ساوؤل اأن تذكر الأطفال مبا قاموا به من اأن�سطة 
وحتاول اأن ت�ساأل الأطفال عن مدى ا�ستماعهم .

توجيه:
ل  قد  الأطفال  بع�س  باأن  تدرك  اأن  املربية  على 
يتذكرون الن�ساط فكل ما عليها عمله هو تذكريهم، 
التنويه  عليها  ا�سرتجاعي  ن�ساط  كل  يف  وباأنها 
كتكملة  القادم  اليوم  يتم عمله يف  �سوف  ما  اإىل 

لالأن�سطة.
املهارات الجتماعية – النفعالية

4-1. يعرب ب�سكل وا�سح عن انفعالته وما ي�سعر به
وا�سح  ب�سكل  التعبري  الطفل على  قدرة  املربية  تالحظ 

عن انفعالته وما ي�سعر به.

ال�سهر اخلام�س
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الأ�سبوع الأولال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6. ي�سع القطع يف موقعها املنا�سب ) اأحاجي ( .

ا�سم الن�ساط:
 اأحجية.

الأدوات:
ب�سيطة  وتفا�سيلها  جميلة  �سورة  اأي  املربية  )تختار   
 A5 حجم  كرتون  ورقة  على  تل�سقها  ثم  وملونة 

و تقطعها 4-5 اأجزاء وتبقي �سورة اأخرى كاملة (

التطبيق:
ت�سع املربية ال�سورة اأمام الطفل وتناق�سه مبا يراه وتعرفه 
على تفا�سيل ال�سورة.ثم ت�سع اأمامه تفا�سيل القطع 
وتقول له: " هذه ال�سورة نف�سها ولكن جمزاأة، هل 
القطع  برتكيب  تبداأ  ثم  ومن  تركبها؟"  اأن  ت�ستطيع 
الأحجية بني  املربية  تفكيكها وترتك  تعيد  ثم  اأمامه 
يدي الأطفال وت�سجعهم على ترتيب قطع الأحجية 
حتقق  مدى  املربية  وتالحظ  املنا�سب  موقعها  يف 

النتاج واملهارة وتر�سد وتقيم.

توجيه:
تقدم املربية للطفل �سورة واأحجية خمتلفة عندما ميل 
اأو مل تلفت انتباهه ال�سورة فتعر�س عليه �سور اأخرى 

اأو تدعه يختار.

املهارات احلركية الكبرية
2-3.يقفز على قدم واحدة.

ا�سم الن�ساط: 
من ي�سل قافزًا؟

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س للعب وتقوم 
بنمذجة الن�ساط باأن تقفز على قدم واحدة من مكان 
اإىل اآخر ثم تدعو الأطفال وتقول لهم : " من ي�سل 
قافزًا معي على قدم واحدة من هنا اإىل هناك؟ " 
وت�سجعهم على القفز على قدم واحدة من مكان 

اإىل مكان بقولها : اأح�سنت لقد و�سلت قافزًا.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. ي�ستخدم امللعقة يف الأكل.

ا�سم الن�ساط:
 اأكل وحدي

الأدوات:
�سحون، رز، لنب، مالعق.

التطبيق:
تدعو املربية كل طفل لي�سكب معلقتني من اللنب يف 

�سحن الأرز اخلا�س به ويبداأ بالأكل بامللعقة.

توجيه:
و  الأكل  قبل  اهلل  ت�سمية  الأطفال  على  املربية  توؤكد 

قول احلمد اهلل بعد الأكل.

اجلانب املعريف
  3-4.  يتعرف العالقة بني متغريين ) حرارة ال�سم�س 

تذيب الثلج...(

ا�سم الن�ساط:
 ميزان يدي  

الأدوات:
قطع من الزبدة، م�سدر حرارة، مقالة .

التطبيق:
احلرارة  م�سدر  ت�سعل  و  املقالة  الزبدة يف  املربية  ت�سع 
وتلفت نظر الأطفال اإىل ذوبان الزبدة ب�سبب احلرارة 
عندما  املادة  حالة  عن  الب�سيط  بال�رشح  تقوم  ثم 
تتعر�س مل�سدر حرارة وتلفت نظرهم اإىل الثلج و ما 

يحدث له لدى تعر�سه حلرارة ال�سم�س كذلك.
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اجلانب املعريف – اللغوي
2-4.  يعدل يف نربة ال�سوت لتالئم املوقف

ا�سم الن�ساط:
 عندي م�ساعر و اأنت كمان

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تراقب املربية الطفل  املعي املعي يا جنمة "  على نغمة " 
وهو يعدل من نربة �سوته مبا يتالءم مع امل�ساعر املوجودة 

يف الأغنية:
عندي م�ساعر، اأنت كمان            بقدر اإين اأغنيها

اأنا �سعيد و ب�سحكلك                  ل اأنا �سعيد و بغنيلك   
 اأنا خايف وبحكيلك                   واأنا غ�سبان بحكيلك

عندي م�ساعر، اإنت كمان            بقدر اإين اأغنيها

اجلانب املعريف – اللغوي
2-4. يعدل يف نربة ال�سوت لتالءم املوقف

ا�سم الن�ساط:
ق�سة )الدببة الثالثة(

الأدوات:
كتاب الق�سة

التطبيق:
عليهم  وتعر�س  احللقة  يف  الأطفال  املربية  جتمع 
الكتاب وتخربهم بعنوان الق�سة و تبداأ بعر�س ال�سور 

على الأطفال وتروي الق�سة.
فكرة الق�سة: )يوجد بيت يعي�س فيه 3 دببة الأب والأم 
الغابة،  يف  ليم�سوا  جميعًا  ال�سغري،خرجوا  والدب 
تائهة مت�سي يف  �سمرية  ا�سمها  �سغرية  بنت  وكانت 
و  الباب  دقت  اأن  بعد  فارغ  بيت  دخلت  الغابة، 
مل يفتح اأحد. فوجدت 3 اأطباق طعام كبري وو�سط 
و�سغري، تذوقت من جميع الأطباق واأعجبها ال�سغري، 
ثم وجدت 3 كرا�سي وجربتهم اأي�سا ثم 3 اأ�رشة اإىل 
اأن غفت على ال�رشير ال�سغري، وعندما عاد الدببة 
من الغابة وهربت من ال�سباك، فانده�سوا لوجود 
اأحد يف املنزل حاول ا�ستخدام اأغرا�سهم ثم وجدها 

اأباها ووبخها خلروجها وحدها من منزلها.(
عن  تعرب  اأ�سوات  الق�سة  �رشد  اأثناء  املربية  ت�ستخدم 
للبنت  الذات  مع  احلوار  وت�ستخدم  ال�سخ�سيات 
وحوار الدببة عندما خرجوا وعادوا للبيت وت�سجع 
نربة  معدلني من  الق�سة  �رشد  اإعادة  الأطفال على 

اأ�سواتهم ومقلدين اأ�سوات ال�سخ�سيات
وتركز املربية خالل املناق�سة على الآداب مثل دخول 
منزل اأحد دون ا�ستئذان، وا�ستخدام اأدوات الغري، 
التي  واملخاطر  اأهلها  معرفة  دون  وامل�سي وحدها 
ميكن اأن يتعر�س لها الأطفال وتركز على ت�سل�سل 

اأحجام الأ�سياء )الكرا�سي والأطباق والأ�رشة(

املهارات الجتماعية – النفعالية
4-2.  يعرب لفظيًا عما يغ�سبه.

4-3.  يعرب لفظيًا عن �سعوره بال�سيق.

ا�سم الن�ساط:
 م�رشح الدمى 

الأدوات:
دمى عديدة.

التطبيق:
امل�رشح  على  الوقوف  على  الأطفال  املربية  ت�سجع 
فرح وغ�سب وحزن وحتاول  امل�ساعر من  و متثيل 
وتوظف  به،  الدمية  ت�سعر  ما  عن  الأطفال  �سوؤال 
لكي  الأطفال  بني  فعاًل  يح�سل  موقف  اأي  املربية 

تالحظ تعبري الطفل عن الغ�سب اأو ال�سيق اأو غريه.
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الأ�سبوع الثاينال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية الكبرية
2-3.  يقفز على قدم واحدة.

ا�سم الن�ساط: 
 من ي�سل قافزًا؟

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س للعب وتقوم 
بنمذجة الن�ساط باأن تقفز على قدم واحدة من مكان 
اإىل اآخر ثم تدعو الأطفال وتقول لهم : " من ي�سل 
قافزًا معي على قدم واحدة من هنا اإىل هناك؟ " 
وت�سجعهم على القفز على قدم واحدة من مكان 

اإىل مكان بقولها : اأح�سنت لقد و�سلت قافزًا.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6. ي�سع القطع يف موقعها املنا�سب ) اأحاجي ( .

ا�سم الن�ساط:
 اأحجية

الأدوات:
ب�سيطة  وتفا�سيلها  جميلة  �سورة  اأي  املربية  )تختار 
 A5 حجم  كرتون  ورقة  على  تل�سقها  ثم  وملونة 

وتقطعها 4-5 اأجزاء وتبقي �سورة اأخرى كاملة(

التطبيق:
ت�سع املربية ال�سورة اأمام الطفل وتناق�سه مبا يراه وتعرفه 
على تفا�سيل ال�سورة.ثم ت�سع اأمامه تفا�سيل القطع 
وتقول له: " هذه ال�سورة نف�سها ولكن جمزاأة، هل 
القطع  برتكيب  تبداأ  ثم  ومن  تركبها؟"  اأن  ت�ستطيع 
اأمامه ثم تعيد تفكيكها وترتك املربية الأحجية  بني 
يدي الأطفال وت�سجعهم على ترتيب قطع الأحجية 
حتقق  مدى  املربية  وتالحظ  املنا�سب  موقعها  يف 

النتاج واملهارة وتر�سد وتقيم.

توجيه:
تقدم املربية للطفل �سورة واأحجية خمتلفة عندما ميل 
اأو مل تلفت انتباهه ال�سورة فتعر�س عليه �سور اأخرى 

اأو تدعه يختار.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. ي�ستخدم امللعقة يف الأكل.

ا�سم الن�ساط:
اأكل وحدي

الأدوات:
�سحون، رز، لنب، مالعق.

التطبيق:
تدعو املربية كل طفل لي�سكب معلقتني من اللنب يف 

�سحن الأرز اخلا�س به ويبداأ بالأكل بامللعقة .

توجيه:
توؤكد املربية على الأطفال ت�سمية اهلل قبل الأكل وقول 

احلمد اهلل بعد الأكل.

اجلانب املعريف
4-1. يجمع اأوراق ال�سجر املت�سابهة معًا

ا�سم الن�ساط:
 اأقارن بني اأنواع الأوراق واأر�سمها

الأدوات:
اأوراق �سجر باأنواع عديدة

التطبيق:
الفن  ركن  اإىل  �سلة  الأوراق يف  اأنواع  املربية  حت�رش 
تبداأ  ثم  لالأطفال  وتقارنها  الأوراق  عن  وتتحدث 
بالت�سنيف معهم وتعمل على التحدث عن الأوراق 
و اختالفاتها و تلفت نظر الأطفال لالختالفات بني 
لالأطفال  الت�سنيف  بعد  فيما  ترتك  ثم  ال�سجر  اأوراق 
اأوراق  جمع  منهم  وتطلب  البع�س.  بع�سهم  بني 

ال�سجر امل�سابهة وو�سعها يف �سلتهم اخلا�سة.
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اجلانب املعريف – اللغوي
2-5. يحب ا�ستخدام الكلمات اجلديدة.

ا�سم الن�ساط:
 األعاب لغوية

الأدوات:
جم�سمات اأو �سور لأ�سياء متنوعة.

التطبيق:
ت�ساأله  ثم  وت�سميها  الطفل  على  ال�سور  املربية  تعر�س 
ا�ستخدام  على  وت�سجعهم  اأخرى  مرة  اأ�سمها  عن 

كلمات جديدة.

توجيه:
الطفل  وت�ساعد  وا�سح  املربية  لفظ  يكون  اأن  يجب 

على لفظه.

املهارات الجتماعية – النفعالية
4-4.  ي�سمي احليوانات التي تخيفه

ا�سم الن�ساط
حيوانات 

الأدوات:
جمموعة جم�سمات حيوانات.  

التطبيق:
احليوانات  جم�سمات  الأطفال  على  املربية  تعر�س 
وت�ساألهم عن اأ�سمائها وتف�سح لهم املجال باللعب 
التي  و  الأليفة  احليوانات  حول  ثم حتاورهم  بها 
احليوانات  عن  ت�ساألهم  ثم  ومن  الأطفال  يحبها 

التي ل يحبونها وت�سبب لهم اخلوف.

الأ�سبوع الثالثال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6. ي�سع القطع يف موقعها املنا�سب ) اأحاجي ( .

ا�سم الن�ساط: 
اأحجية.

الأدوات:
ب�سيطة  وتفا�سيلها  جميلة  �سورة  اأي  املربية  )تختار   
 A5 حجم  كرتون  ورقة  على  تل�سقها  ثم  وملونة 

و تقطعها 4-5 اأجزاء وتبقي �سورة اأخرى كاملة (

التطبيق:
يراه  مبا  وتناق�سه  الطفل  اأمام  ال�سورة  املربية  ت�سع 
وتعرفه على تفا�سيل ال�سورة ثم ت�سع اأمامه القطع 
وتقول له: "هذه ال�سورة نف�سها ولكن جمزاأة، هل 
القطع  برتكيب  تبداأ  ثم  ومن  تركبها؟"  اأن  ت�ستطيع 
الأحجية بني  املربية  تفكيكها وترتك  تعيد  ثم  اأمامه 
يدي الأطفال وت�سجعهم على ترتيب قطع الأحجية 
النتاج  حتقق  مدى  وتالحظ  املنا�سب  موقعها  يف 

واملهارة وتر�سد وتقيم.

توجيه:
تقدم املربية للطفل �سورة واأحجية خمتلفة عندما ترى 
عليه  فتعر�س  ال�سورة  انتباهه  تلفت  اأو مل  مل  اأنه 

�سور اأخرى اأو تدعه يختار.

املهارات احلركية الكبرية
2-4 . يلتف وهو يرك�س بزوايا حادة

ا�سم الن�ساط: 
األعب واأرك�س

الأدوات:
ال�ساحة اخلارجية

التطبيق:
يف  حرًا  لعبًا  يلعبون  وهم  الأطفال  املربية  تراقب 
ال�ساحة وتالحظ كيف يرك�سوا ويلتفتوا بزوايا حادة، 

تراقب الن�ساط والنتاج وتر�سد وتدون مالحظاتها.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1- 4.  يفر�سي اأ�سنانه.

ا�سم الن�ساط: 
اأفر�سي اأ�سناين.

الأدوات:
اأ�سنان،  معجون  طفل،  لكل  خا�سة  اأ�سنان  فر�ساة 

كوب.

التطبيق:
الفر�ساة  وتعر�س  احلمام  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
تنظيف  اأهمية  لهم عن  وت�رشح  اأمامهم  واملعجون 
الأ�سنان ثم ت�سع القليل من املعجون وتعلم الطفل 
كيفية ا�ستعمالها ب�سكل دائري ثم كيف ميالأ الكوب 

باملاء ويغ�سل اأ�سنانه .

اجلانب املعريف
خ�سن،  ملم�سها)  على  بناءًا  الأ�سياء  يجمع   .2-4

ناعم.(

ا�سم الن�ساط: 
حوا�سي اخلم�س )اللم�س(

الأدوات:
بطاقات ملم�سها ناعم وخ�سن.

التطبيق:
اأن  منه  وتطلب  الناعم  بامللم�س  الطفل  املربية  تذكر 
يح�سه وتطلب منه اأن يحاول اإيجاد اأ�سياء يف ال�سف 
ملم�سها ناعم ثم تذكره بامللم�س اخل�سن وتطلب منه 

اإيجاد اأ�سياء بال�سف ملم�سها خ�سن.

توجيه:
امللم�س  متنوعة  اأ�سياء  وجود  من  التاأكد  املربية  على 

بني يدي الأطفال.

اجلانب املعريف – اللغوي
2-6 . يبداأ يف ا�ستخدام �سيغة فعل الأمر ) الطلب 

باأدب، ال�ستئذان (.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة اللباد

الأدوات:
لوح الفانيال ) 50�سم *40 �سم تقريبًا (، �سخ�سيات 

الق�سة )اأفراد الأ�رشة( من اللباد امللون .

التطبيق:
من  املهمة  الأ�سكال  و  الق�سة  �سخ�سيات  املربية  تعد 
اللباد امللون وتدعو الأطفال للجلو�س على الأر�س 
اأمامها وتخربهم باأنها �سرتوي لهم ق�سة و تخربهم 
بعنوان الق�سة ثم ت�سع اللوح اأمام الأطفال و تبداأ 
وال�ستئذان(  باأدب  الطلب   ( عن  الق�سة  برواية 
لالأحداث  تبعًا  وال�سور  ال�سخ�سيات  بل�سق  وتقوم 
وت�سجع الأطفال على اإعادة �رشد الق�سة م�ستخدمني 
ال�ستئذان  باأدب،  الطلب  يف  اخلا�سة  العبارات 

وت�سجعهم على متثيل الق�سة.

توجيه:
ذلك،  يطلبون  الأطفال  طاملا  الق�سة  املربية  تكرر 
وت�سجعهم على اختيار ال�سور وبناء الق�سة باأنف�سهم 
وت�سجع الأطفال على الطلب باأدب، وال�ستئذان 

مبواقف متعددة.

املهارات الجتماعية – النفعالية
4-5. يعرب عن حبه لفظيًا لأ�سياء اأو اأ�سخا�س يحبهم.
اأو  املربية تعبري الأطفال عن حبه لفظيًا لأ�سياء  تالحظ 

اأ�سخا�س يحبهم يف مواقف متعددة
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الأ�سبوع الرابعال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6. ي�سع القطع يف موقعها املنا�سب ) اأحاجي ( .

ا�سم الن�ساط:
 اأحجية.

الأدوات:
ب�سيطة  وتفا�سيلها  جميلة  �سورة  اأي  املربية  )تختار   
 A5 حجم  كرتون  ورقة  على  تل�سقها  ثم  وملونة 

و تقطعها 4-5 اأجزاء وتبقي �سورة اأخرى كاملة (

التطبيق:
يراه  مبا  وتناق�سه  الطفل  اأمام  ال�سورة  املربية  ت�سع 
وتعرفه على تفا�سيلها ثم ت�سع اأمامه القطع وتقول 
له: "هذه ال�سورة نف�سها ولكن جمزاأة، هل ت�ستطيع 
ومن ثم تبداأ برتكيب القطع اأمامه ثم  اأن تركبها؟" 
الأطفال  يدي  بني  الأحجية  وترتك  تفكيكها  تعيد 
موقعها  يف  الأحجية  قطع  ترتيب  على  وت�سجعهم 
املنا�سب وتالحظ املربية مدى حتقق النتاج واملهارة 

وتر�سد وتقيم.

توجيه:
تقدم املربية للطفل �سور واأحاجي خمتلفة عندما ترى 
اأنه مل ومل تلفت انتباهه ال�سورة فتعر�س عليه �سور 

اأخرى وتدعه يختار.

املهارات احلركية الكبرية
2-4 . يلتف وهو يرك�س بزوايا حادة

ا�سم الن�ساط:
 األعب واأرك�س

الأدوات:
ال�ساحة اخلارجية

التطبيق:
يف  حرًا  لعبًا  يلعبون  وهم  الأطفال  املربية  تراقب 
ال�ساحة وتالحظ كيف يرك�سوا ويلتفتوا بزوايا حادة، 

تراقب الن�ساط والنتاج وتر�سد وتدون مالحظاتها.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1- 4.  يفر�سي اأ�سنانه.

ا�سم الن�ساط:
 اأفر�سي اأ�سناين.

الأدوات:
اأ�سنان،  معجون  طفل،  لكل  خا�سة  اأ�سنان  فر�ساة 

كوب .

التطبيق:
الفر�ساة  وتعر�س  احلمام  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
تنظيف  اأهمية  لهم عن  وت�رشح  اأمامهم  واملعجون 
الأ�سنان ثم ت�سع القليل من املعجون وتعلم الطفل 
كيفية ا�ستعمالها ب�سكل دائري ثم كيف ميالأ الكوب 

باملاء ويغ�سل اأ�سنانه .

اجلانب املعريف
4-3. مييز بني وحدة واحدة وجمموعة وحدات.

ا�سم الن�ساط:
 لنبحث معًا

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف احللقة وتطلب من اأحد 
الأطفال اأن يبحث يف ال�سف ويح�رش �سيارة واحدة 
وعندما يح�رشها تعززه وتقول "وجدتها هذه �سيارة 
واحدة" ثم تطلب من الآخر مثاًل اأن يح�رش �سيارتني 

وهكذا اإىل اأن يجمعوا من 1-9 �سيارات .
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اجلانب املعريف – اللغوي
ال�سيغة   ( الأفعال  من  جديدة  �سيغ  ي�ستخدم   .7-2

ال�رشطية (

ا�سم الن�ساط: 
دراما )ال�سجرة(

الأدوات:
كرتون اأخ�رش ميثل ورق ال�سجر، ت�سجيل ل�سوت هواء 

هادئ وعا�سف.

التطبيق:
الأطفال يف احللقة مم�سكة خلف  املربية مع  جتل�س 
ظهرها الأوراق وتقول: " اأنا �سجرة �سغرية وكل فرتة 
وتبداأ بالوقوف ثم متد ذراعيها  اأكرب قلياًل فقلياًل" 
اأ�سبح لدي  اإذا كربت   " بالأوراق وتقول:  مم�سكة 
وتقول:  ال�رشيط  ت�سغل  وعندها  واأوراق"  اأغ�سان 
وتتحرك  بلطف"   اأحترك  هادئ  الهواء  كان  اإذ   "
اإذا   " عا�سف  هواء  يتبعه  ثم  بلطف  اجلانبني  اإىل 
كان الهواء عا�سف فاأنة يهزين بقوة" وتبداأ باحلركة 

ال�رشيعة، ثم يتوقف الهواء فتتوقف عن احلركة.
بعدها توزع على الأطفال اأوراق �سجر وتطلب منهم 
ال�سجرة  ق�سة  برواية  وتبداأ  القرف�ساء  يجل�سوا  اأن 
وت�سجعهم على اإعادة �رشد الق�سة ومتثيل حركاتها. 
تتابع املربية وتر�سد ا�ستخدام الأطفال ل�سيغ جديدة 

من الأفعال عند اإعادة �رشد الق�سة .
توجيه:

مع  التحرك  فقط  الطفل  مع  تلعب  اأن  بعدها  ميكن 
�سوت الهواء اإىل اأن يدركوا الفرق

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-1. ي�ستمر ظهور اللعب املوازي

ا�سم الن�ساط:
 نلعب بجانب بع�سنا

الأدوات:
حو�س كبري بال�ستيكي )قطر 40�سم(، األعاب بال�ستيكية، 
األعاب  خ�سبية،  األعاب  اأ�سكال،  مقطع  اإ�سفنج 

معدنية مثل �سيارة اأو طائرة.

التطبيق:
كما  يلعبوا  الأطفال  وتدع  باملاء  احلو�س  املربية  متالأ 
اللعب عند  با�ستمرار منط  املربية  يحلو لهم وتراقب 

الطفل

مالحظة:
)اللعب املتوازي اأي وجود كل طفل بجانب الآخر و 

لكن ل يلعب معه مبا�رشة(

ال�سهر ال�ساد�س
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الأ�سبوع الأولال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية ال�سغرية
1-7. يق�س ورقة اإىل جزاأين.

ا�سم الن�ساط:
 اأق�س اخلط امل�ستقيم.

الأدوات:
ورق ملون، اأقالم ماركر، مق�سات اأطفال، �سالل.

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
منه  وتطلب  املق�س  وتعطيه  اأمامه  امللون  الورق 
يق�س  الطفل وهو  وتراقب  جزاأين  اإىل  الورق  ق�س 
وي�سع الورق داخل ال�سلة وبعد النتهاء ترفع املق�س 
وتعطي الطفل الورقة ليل�سق بداخل ال�سكل الورق 
املق�سو�س وتعطيه ال�سمغ لي�سع بنف�سه ثم ترتكه ليعمل 

مبفرده مع مراقبته. 

املهارات احلركية الكبرية
2-4 . يلتف وهو يرك�س بزوايا حادة.

ا�سم الن�ساط:
 األعب واأرك�س

الأدوات:
ال�ساحة اخلارجية

التطبيق:
يف  حرًا  لعبًا  يلعبون  وهم  الأطفال  املربية  تراقب 
ال�ساحة وتالحظ كيف يرك�سوا ويلتفتوا بزوايا حادة، 

تراقب الن�ساط والنتاج وتر�سد وتدون مالحظاتها.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1- 4.  يفر�سي اأ�سنانه.

ا�سم الن�ساط:
 اأفر�سي اأ�سناين.

الأدوات:
اأ�سنان،  معجون  طفل،  لكل  خا�سة  اأ�سنان  فر�ساة 

كوب .

التطبيق:
الفر�ساة  وتعر�س  احلمام  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
تنظيف  اأهمية  لهم عن  وت�رشح  اأمامهم  واملعجون 
الأ�سنان ثم ت�سع القليل من املعجون وتعلم الطفل 
كيفية ا�ستعمالها ب�سكل دائري ثم كيف ميالأ الكوب 

باملاء ويغ�سل اأ�سنانه .

اجلانب املعريف
5-1.  يحاول حل امل�سكالت بطريقته اخلا�سة

ا�سم الن�ساط:
 كم م�سف نبني؟

الأدوات:
 مكعبات خ�سبية، 5 �سيارات.

التطبيق:
ت�سجع املربية الأطفال على ا�ستخدم جميع املكعبات 
اأربعة  يبنون  فتدعهم  لل�سيارات  م�سفات  لبناء 
م�سفات وت�سجعهم على اإدخال ال�سيارات اخلم�سة 
تبقى واحدة بدون  الأربعة ولكن  امل�سفات  داخل 
ل�سف  نعمل  ماذا  مثل  اأ�سئلة  املربية  فتثري  م�سف 
للتفكري  املجال  لهم  وترتك  اخلام�سة؟  ال�سيارة 
وحماولة حل امل�سكلة وت�ستمع اإىل حلولهم وتر�سد 
اأن يقرتح  فيمكن  اقرتاحاتهم وحماولتهم  وتدون 
اأحد الأطفال اإدخال �سيارتان يف اإحدى امل�سفات 
اأو اأخذ بع�س املكعبات من امل�سفات الأخرى لعمل 

م�سف خام�س.
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املهارات الجتماعية – النفعالية
5-1. ي�ستمر ظهور اللعب املوازي.

ا�سم الن�ساط: 
معجونتي

الأدوات:
معجونة ملونة ) تخلط املربية كوب طحني مع ن�سف 

كوب ملح وفنجان �سغري ماء(

التطبيق:
تعطي املربية كل طفل قطعة من املعجونة وترتك احلرية 
لالأطفال باللعب والت�سكيل وتراقب املربية با�ستمرار 
منط اللعب عند الطفل )اللعب املتوازي وجود كل 

طفل بجانب الآخر و لكن ل يلعب معه مبا�رشة (

توجيه:
كما  املعجونة  ي�سكلوا  الأطفال  املربية  تدع  اأن  يجب 
اأن  وميكن  معًا  الألوان  دمج  اأرادوا  اإن  اأو  يريدوا 

تعطيهم اأفكار ب�سيطة.

اجلانب املعريف – اللغوي
2-8. ي�سعب عليه نطق بع�س احلروف ب�سكل �سحيح 

) ث،ذ،�س،ر(

ا�سم الن�ساط:
 " اأرى بعيني "

الأدوات:
ل �سيء .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف ركن الهدوء وتلفت نظر 
ركن  بيئة  املوجودة يف  الأ�سياء  بع�س  اإىل  الأطفال 
اأرى   " بقول:  املربية  فتبداأ  لعبه  طريق  الهدوء عن 
بعيني �سيئًا يبداأ بحرف " ر " ما هو يا ترى؟ )تف�سح 
املجال لالأطفال بذكر اأ�سياء تبداأ بحرف "ر" وتالحظ 
كيف ينطقه( وتكرر املربية الن�ساط بلفت نظر الأطفال 
اأخرى ومن  واأ�سوات حروف  اأخرى  كلمات  اإىل 
�سمنها )ث، ذ، �س،ر( لكي يتدرب الأطفال على 

نطق احلروف ال�سعبة.

توجيه:
 تعد هذه اللعبة اإحدى الألعاب اللغوية التي �سوف 
تقوم املربية بها خالل ال�سنة يف مرحلة عمر 3 اإىل 

4 �سنوات.

الأ�سبوع الأولال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية الكبرية
 5-2 .  يدفع وي�سحب الأ�سياء.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�ستطيع اأن اأ�سحب الأ�سياء 

الأدوات:
ال�سحب  األعاب  جمموعة  طفل،  لعبة  �سغرية،  عربة 

والدفع ) �سيارات(

التطبيق:
عرب  حدى  على  طفل  كل  مع  بالن�ساط  املربية  تقوم 
اأيام متتالية فت�سحب الأطفال اإىل املكان املخ�س�س 
وتقرتح اأن ي�سع الأطفال اللعبة يف العربة و يجروا 
وت�سجع  اخلارجية  ال�ساحة  حر�س يف  و  ببطء  العربة 
و�سحب  دفع  على  الأطفال  من  اأخرى  جمموعة 
الأطفال  جلميع  الدور  املربية  فتعطي  ال�سيارات 
وتراقب وتالحظ الن�ساط و النتاج وتر�سد على مدى 

فرتة زمنية و تدون مدى حتقق النتاج.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-7. يق�س ورقة اإىل جزاأين.

ا�سم الن�ساط:
 اأق�س اخلط امل�ستقيم.

الأدوات:
ورقة ملون، اأقالم ماركر، مق�سات اأطفال، �سالل.

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
منه  وتطلب  املق�س  وتعطيه  اأمامه  امللون  الورق 
يق�س  الطفل وهو  وتراقب  جزاأين  اإىل  الورق  ق�س 
وي�سع الورق داخل ال�سلة وبعد النتهاء ترفع املق�س 
وتعطي الطفل الورقة ليل�سق بداخل ال�سكل الورق 
املق�سو�س وتعطيه ال�سمغ لي�سع بنف�سه ثم ترتكه ليعمل 

مبفرده مع مراقبته. 
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1- 4.  يفر�سي اأ�سنانه.

ا�سم الن�ساط: 
اأفر�سي اأ�سناين.

الأدوات:
اأ�سنان،  معجون  طفل،  لكل  خا�سة  اأ�سنان  فر�ساة 

كوب .

التطبيق:
الفر�ساة  وتعر�س  احلمام  اىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
تنظيف  اأهمية  لهم عن  وت�رشح  امامهم  واملعجون 
ال�سنان ثم ت�سع القليل من املعجون وتعلم الطفل 
كيفية ا�ستعمالها ب�سكل دائري ثم كيف ميالأ الكوب 

باملاء ويغ�سل اأ�سنانة.

اجلانب املعريف
5-2.  يعطي اأكرث من حل مل�سكلة واحدة.

ا�سم الن�ساط:
 طائره ورقيه زرقاء

الأدوات:
اأوراق زرقاء عديدة

التطبيق:
تقوم املربية بعمل طائرات ورقيه بالطي اأمام الأطفال 
ياأخذ الأطفال الطائرات اإىل ال�ساحة والعمل على 
طريان الطائرات اإىل ال�ساحة وتناق�س املربية وت�ساأل 
عما يفعله الأطفال اإن مل تطري الطائرة الورقية، هل 
ت�سع مروحة كهربائية اأمام الطائرات اأم ننتظر ليوم 
اآخر حني تاأتي رياح اأو ت�ستمع اإىل حلول اأخرى من 

الأطفال .

اجلانب املعريف – اللغوي
2-9. يعرب عن م�ساعره با�ستخدام اللغة

ا�سم الن�ساط:
 وجهي يعرب

الأدوات:
ق�سة تعرب عن م�ساعر ال�سعادة و احلزن مع �سور وا�سحة 

لتعابري الوجه

التطبيق:
الأطفال للجلو�س يف احللقة وتخربهم  املربية  تدعو 
باأنها �سرتوي لهم ق�سة عنوانها خليل ال�سعيد و كرمي 
اأحداثها حول خليل  حزين وتروي لهم ق�سة تدور 
و هو دائمًا �سعيد و مبت�سم فهو يلعب مع الآخرين 
دائمًا  الآخرين وهكذا وهناك كرمي وهو  ي�ساعد  و 
حزين لأنه ل يوجد اأحد يلعب معه ول ي�ستطيع اأن 
يعمل �سيء بنف�سه ثم يتقابل خليل مع كرمي وي�ساعده 
اللعب معه و يعلمه كيف  وي�سبح �سعيد من خالل 
ي�ساعد غريه ويبت�سم. ثم تعيد املربية الق�سة وتطلب 
من الأطفال اإعادة �رشد الق�سة بلغتهم واأن يذكروا 
املواقف التي ت�سعرهم بالفرح و ال�سعادة واملواقف 
التي ت�سعرهم  باحلزن وت�سجع املربية الأطفال على 

التعبري عن م�ساعرهم.

توجيه:
با�ستخدامها  امل�ساعر  هذه  املربية  تو�سح  اأن  يجب 
جتعلنا  التي  بالأحداث  ربطها  و  املنا�سبة  التعابري 

�سعداء اأو تع�ساء و كيف ميكن اأن ن�سبح �سعداء .

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-2. يظهر تطورًا يف اللعب الإيهامي ) يخرتع اأ�سياء 

واأ�سخا�س وهميني(

ا�سم الن�ساط: 
ق�س�س البيوت

الأدوات:
ق�سة من �سنع املربية، دمى ل�سخ�سيات الق�سة .

التطبيق:
جتل�س املربية مع جمموعة الأطفال يف ركن الهدوء 
املجال  وترتك  والعائلة  الأ�رشة  عن  ق�سة  وت�رشد 
لالأطفال اأن ي�ستخدموا الدمى لإعادة متثيل الق�سة 
لأ�سياء  الأطفال  تخيل  املربية  وتالحظ  بينهم  فيما 
ال�رشير،  ال�سيف  بالأدوار )  ولأ�سخا�س عند قيامهم 

البائع ....(
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الأ�سبوع الثالثال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية الكبرية
 5-2 . يدفع وي�سحب الأ�سياء.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�ستطيع اأن اأ�سحب الأ�سياء 

الأدوات:
ال�سحب  األعاب  جمموعة  طفل،  لعبة  �سغرية،  عربة 

والدفع ) �سيارات(

التطبيق:
عرب  حدى  على  طفل  كل  مع  بالن�ساط  املربية  تقوم 
اأيام متتالية فت�سحب الأطفال اإىل املكان املخ�س�س 
وتقرتح اأن ي�سع الأطفال اللعبة يف العربة و يجروا 
وت�سجع   اخلارجية  ال�ساحة  حر�س يف  و  ببطء  العربة 
و�سحب  دفع  على  الأطفال  من  اأخرى  جمموعة 
الأطفال  جلميع  الدور  املربية  فتعطي  ال�سيارات 
وتراقب وتالحظ الن�ساط و النتاج وتر�سد على مدى 

فرتة زمنية وتدون مدى حتقق النتاج.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-7. يق�س ورقة اإىل جزاأين.

ا�سم الن�ساط: 
اأق�س اخلط امل�ستقيم.

الأدوات:
ورقة ملون، اأقالم ماركر، مق�سات اأطفال، �سالل.

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
منه  وتطلب  املق�س  وتعطيه  اأمامه  امللون  الورق 
يق�س  الطفل وهو  وتراقب  جزاأين  اإىل  الورق  ق�س 
وي�سع الورق داخل ال�سلة وبعد النتهاء ترفع املق�س 
وتعطي الطفل الورقة ليل�سق بداخل ال�سكل الورق 
املق�سو�س وتعطيه ال�سمغ لي�سع بنف�سه ثم ترتكه ليعمل 

مبفرده مع مراقبته. 

ال�سحة وال�سالمة العامة
1- 4.  يفر�سي اأ�سنانه.

ا�سم الن�ساط: 
اأفر�سي اأ�سناين.

الأدوات:
اأ�سنان،  معجون  طفل،  لكل  خا�سة  اأ�سنان  فر�ساة 

كوب .

التطبيق:
الفر�ساة  وتعر�س  احلمام  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
تنظيف  اأهمية  لهم عن  وت�رشح  اأمامهم  واملعجون 
الأ�سنان ثم ت�سع القليل من املعجون وتعلم الطفل 
كيفية ا�ستعمالها ب�سكل دائري ثم كيف ميالأ الكوب 

باملاء ويغ�سل اأ�سنانه.

اجلانب املعريف
5-3. ي�ساأل اأ�سئلة كثرية.

ا�سم الن�ساط:
 الظل

الأدوات:
جم�سم متو�سط احلجم ) زجاجة معدنية، كوب ع�سا 

الخ ( م�سباح يدوي .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال ب�سكل دائري وت�سع يف و�سط 
احللقة املج�سم وتعرفهم عليه ثم تطفئ �سوء الغرفة 
تبداأ  ثم  اجلانب  من  اجل�سم  على  امل�سباح  وت�سيء 
اإىل اجلهة  ثم  املج�سم  اأعلى  اإىل  امل�سباح  بتحريك 
الأخرى لتحريك الظل يف اجتاهات خمتلفة وتغيري 
وجتيب  بال�سوؤال  لالأطفال  املجال  وتف�سح  �سكله 
تغري  ملاذا  �سكله؟  تغري  ملاذا   : مثاًل  اأ�سئلتهم  على 
لونه؟ ثم تعطي امل�سباح لالأطفال كي يجربوا حتريكه 

يف اجتاهات خمتلفة و مالحظة الظل .

التوجيه :
تالحظ املربية كرثة �سوؤال الطفل يف هذه املرحلة .
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اجلانب املعريف – اللغوي
2- 10. يتمكن من ت�سمية الألوان الأ�سا�سية.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة عن الألوان الأ�سا�سية

الأدوات:
ق�سة كبرية عن الألوان الأ�سا�سية .

التطبيق :
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املنطقة املخ�س�سة وتقراأ الق�سة 
وتر�سد  الطفل  وتراقب  الق�سة  بت�سفح  لهم  وت�سمح 
الأ�سا�سية  الألوان  على  التعرف  من  متكنه  مدى 

وت�سميتها

املهارات الجتماعية – النفعالية.
5-2. يظهر تطورًا يف اللعب الإيهامي ) يخرتع اأ�سياء 

واأ�سخا�س وهميني(

ا�سم الن�ساط:
 نلعب الأدوار التي نحبها

الأدوات:
متثل  قبعات  املهن،  اأدوات  خ�سبية،  مكعبات 

املهن.

التطبيق:
املرافقة  املواد  ا�ستخدام  على  الأطفال  املربية  ت�سجع 
الأطفال  يبني  املكعبات  ركن  يف  الأدوار  ومتثيل 
مباين للمهن ويلعبون لعب درامي وت�سارك املربية 
وتالحظ  والعمل  املعرفة  يف  الأطفال  مع  وتتو�سع 
قيامتهم  عند  واأ�سخا�س  لأ�سياء  الأطفال  تخيل 

بالأدوار) ال�رشطي اخلارق، ال�سائق املاهر ... (

الأ�سبوع الرابعال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية الكبرية
 5-2 .  يدفع وي�سحب الأ�سياء.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�ستطيع اأن اأ�سحب الأ�سياء 

الأدوات:
ال�سحب  األعاب  جمموعة  طفل،  لعبة  �سغرية،  عربة 

والدفع )�سيارات(

التطبيق:
عرب  حدى  على  طفل  كل  مع  بالن�ساط  املربية  تقوم 
اأيام متتالية فت�سحب الأطفال اإىل املكان املخ�س�س 
وتقرتح اأن ي�سع الأطفال اللعبة يف العربة و يجروا 
وت�سجع   اخلارجية  ال�ساحة  حر�س يف  و  ببطء  العربة 
و�سحب  دفع  على  الأطفال  من  اأخرى  جمموعة 
الأطفال  جلميع  الدور  املربية  فتعطي  ال�سيارات 
الن�ساط والنتاج وتر�سد على مدى  وتراقب وتالحظ 

فرتة زمنية وتدون مدى حتقق النتاج.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-7. يق�س ورقة اإىل جزاأين.

ا�سم الن�ساط: 
اأق�س اخلط امل�ستقيم.

الأدوات:
ورق ملون، اأقالم ماركر، مق�سات اأطفال، �سالل.

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
منه  وتطلب  املق�س  وتعطيه  اأمامه  امللون  الورق 
يق�س  الطفل وهو  وتراقب  جزاأين  اإىل  الورق  ق�س 
وي�سع الورق داخل ال�سلة وبعد النتهاء ترفع املق�س 
وتعطي الطفل الورقة ليل�سق بداخل ال�سكل الورق 
املق�سو�س وتعطيه ال�سمغ لي�سع بنف�سه ثم ترتكه ليعمل 

مبفرده مع مراقبته. 
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1- 4.  يفر�سي اأ�سنانه.

ا�سم الن�ساط:
 اأفر�سي اأ�سناين.

الأدوات:
اأ�سنان،  معجون  طفل،  لكل  خا�سة  اأ�سنان  فر�ساة 

كوب .

التطبيق:
الفر�ساة  وتعر�س  احلمام  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
تنظيف  اأهمية  لهم عن  وت�رشح  اأمامهم  واملعجون 
الأ�سنان ثم ت�سع القليل من املعجون وتعلم الطفل 
كيفية ا�ستعمالها ب�سكل دائري ثم كيف ميالأ الكوب 

باملاء ويغ�سل اأ�سنانه.

اجلانب املعريف
5-4. ي�ستخدم التخمني للو�سول اإىل حلول منا�سبة 

للم�سكلة.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�سكل حيوانات

الأدوات:
اأدوات ركن الفن من اأوراق و األوان �سمعية و األوان 
مائية و ل�سق و كرتون اأ�سود و اأبي�س مق�سو�س دوائر 

على �سكل اأعني، لفافات ورق التواليت.

التطبيق:
تقرتح املربية على الأطفال عمل اأي نوع حيوانات 
يرغبونه من لفافات ورق التواليت وتقرتح تلوين 
اللفافات واإل�ساق الأعني يف املكان الذي يرونه 
منا�سبًا وتبداأ بالتخمني مع الأطفال واإثارة اأ�سئلة مثل 
: كيف �سوف يبدو هذا الكلب لو و�سعنا له اأعني 
كبرية مثل هذه؟ هل اأقوم بق�س العني لت�سبح اأ�سغر؟ 

ترتك الأطفال للعمل والتخمني وتر�سد وتدون .

اجلانب املعريف – اللغوي
2-11. ي�سبح كالمه مفهومًا للغرباء

ا�سم الن�ساط: 
لنقراأ قبل اأن نذهب

الأدوات:
 ق�س�س

التطبيق:
ميثل  ال�سف  يف  الأطفال  لزيارة  �سيف  املربية  تدعو 
الإطفاء  رجل  اأو  احلكواتي  اإما  ال�سخ�سيات  اإحدى 
اأو اأي �سخ�سية اأخرى يحبها الأطفال وتف�سح املجال 
مدى  وتالحظ  معه  التحدث  و  بالتفاعل  لالأطفال 

و�سوح كالم الطفل بالن�سبة لالآخرين .

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-3. ي�ستمتع باللعب مع الآخرين يف بناء املكعبات، 

ال�سناديق، الدمى

ا�سم الن�ساط:
 نلعب معًا

الأدوات:
مكعبات، دوائر كرتونية ملونة عدد 2.

التطبيق:
الأطفال  اأيدي  متناول  يف  املكعبات  املربية  ت�سع 
اأي  ببناء  مطلقة  حرية  لهم  باأن  لالأطفال  وتعلن 
الطفل  ا�ستمتاع  املربية  تالحظ  به،  يرغبوا  منوذج 
باللعب مع الآخرين يف بناء املكعبات، ال�سناديق، 

الدمى.



ال�سهر ال�سابع
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الأ�سبوع الأولال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية الكبرية
2-6. يقفز على القدم املف�سلة ل ) 3-5(ثواين.

ا�سم الن�ساط:
 اأنط واأقفز .

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
للعب  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
وت�سجعهم على القفز مع الغناء هيا لنقفز كالأرنب 
وتالحظ الطفل وهو يقوم بالقفز على قدم واحدة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-8.  يتتبع بالقلم �سكاًل معينًا.

ا�سم الن�ساط:
 اأنا اأ�سف

الأدوات:
م�ستقيمة،  )خطوط  ب�سيطة  ر�سومات  �سفاف،  ورق 

متعرجة، زكزاك، دائرة، الخ(، قلم األوان خ�سبية.

التطبيق:
با�ستخدام  الر�سمة  فوق  ال�سفاف  الورق  املربية  تثبت 
م�سابك الورق من الأربعة جهات ثم مت�سك القلم 
وتقدم للطفل طريقة ال�سف ثم ت�سجعه على اختيار 

الر�سمة الذي يريد وتثبته له.

توجيه:
يف�سل اأن تبداأ املربية دائمًا باخلطوط ثم الأ�سكال.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-5.   ي�ستطيع اأن يلب�س ويخلع مالب�سه لوحده )ل 

يتمكن من ربط احلذاء اأو تزرير الأزرار ال�سغرية(.

ا�سم الن�ساط:
 األب�س وحدي

الأدوات:
جمموعة مالب�س خا�سة لكل طفل.

التطبيق:
تطلب املربية من كل طفل اأن يرتدي املالب�س اخلا�سة 
وت�ساعده  مبفرده  مالب�سه  يرتدي  وهو  تراقبه  و  به 
على ارتدائها بال�سكل ال�سحيح وتزرير الأزرار ال�سغرية 

وربط احلذاء .

اجلانب املعريف
معينة عن  وفقًا خلا�سية  الأ�سياء  ترتيب  5-5. ميكنه 

طريق املحاولة واخلطاأ )اأق�رش واأطول(.

ا�سم الن�ساط:
 ت�سل�سل اأحجام

الأدوات:
�سور مت�سل�سلة الأحجام ملالب�س مثل :جاكيت �سوف 
ف�ستان  فاأكرب(  اأكرب  �سغري  مرات،  ثالث  )مكررة 
�سحون،  فاأكرب(  اأكرب  �سغري،  مرات  ثالث  )مكرر 

مكعبات، اأقالم.

التطبيق:
اأمام  الأحجام  ت�سل�سل  باأن  الن�ساط  املربية  تنمذج 
باأنف�سهم  الت�سل�سل  لختبار  وترتكهم  الأطفال 
وت�سجعهم وتثني عليهم وتقوم املربية باملالحظة و 

الر�سد و التقييم.

توجيه: 
الأحجام  ت�سل�سل  بعمل  املربية  تقوم  اأن  ممكن 

باملكعبات اأو ال�سحون وغريها.
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اجلانب املعريف
معينة عن  وفقا خلا�سية  الأ�سياء  ترتيب  5-5. ميكنه 

طريق املحاولة واخلطاأ )اأق�رش واأطول(.

ا�سم الن�ساط: 
ترتيب اأحجام املربعات 

الأدوات:
على  املربية  تق�سه  )مقوى(  واحد  لون  من  كرتون 
�سكل مربعات بخم�سة اأحجام كالتايل )10×10( ، 

)6× 6( ،)7×7( ، )8×8(، )9 ×9(

التطبيق:
تقوم املربية بنمذجة الن�ساط باأن ترتب املربعات ح�سب 
ال�سغري  من  اأو  لل�سغري  الكبري  من  الأحجام  ت�سل�سل 
من  بع�سهم  فوق  و�سعهم  كذلك  وتنمذج  للكبري 
تعمل  ثم  الأحجام  عن  وت�رشح  الأ�سغر  اإىل  الأكرب 
الأ�سكال  ترتيب  على  معًا  الأطفال  و  هي  املربية 

وفق اأحجامها.

اجلانب املعريف – اللغوي
العنا�رش  وظائف  اأو  ا�ستخدامات  ي�سف   .12  -2

الهامة يف بيئته.

ا�سم الن�ساط:
 اأنظف طاولتي

الأدوات:
فوط تنظيف، مكن�سة يد �سغرية، كريك �سغري.

التطبيق:
تنتظر حتى  الإفطار و  الأطفال عند  املربية مع  جتل�س 
بالطاولة  اخلا�سة  ال�سغرية  املكن�سة  حت�رش  ينتهوا 
وتريهم كيف تكن�س الطاولة وتلم الأو�ساخ وت�سجع 
الأطفال على التحدث عن وظيفة املكن�سة وت�سلم 
كيفية  وتريهم  يكمل  حتى  املكن�سة  الأطفال  اأحد 
وت�سجعهم  فيه  الأو�ساخ  وو�سع  الكريك  ا�ستخدام 
على التحدث عن وظيفة الكريك وتقدم لطفل اآخر 
وطريقة  وع�رشها  باملاء  الفوطة  غ�سل  طريقة  وتريه 

تنظيف الطاولة.

اجلانب املعريف – اللغوي
العنا�رش  وظائف  اأو  ا�ستخدامات  ي�سف    .12  -2

الهامة يف بيئته.

ا�سم الن�ساط: 
ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
احلمام، �سابون، حمارم، ب�سكري.

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
نف�سه  وينظف  ويغ�سل  مبفرده  يجل�س  كيف  وتعلمه 
وتن�سيفهم  بال�سابون  يديه  غ�سل  عليه  توؤكد  ثم 
وت�سجع املربية الأطفال على التحدث عن وظيفة 
كل املوجودات يف احلمام مثل املاء و ال�سابون و 

املروحة و غريها .

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-3. ي�ستمتع باللعب مع الآخرين يف بناء املكعبات، 

ال�سناديق، الدمى

ا�سم الن�ساط:
 نلعب معًا

الأدوات:
مكعبات، دوائر كرتونية ملونة عدد 2.

التطبيق:
الأطفال  اأيدي  متناول  يف  املكعبات  املربية  ت�سع 
اأي  ببناء  مطلقة  حرية  لهم  باأن  لالأطفال  وتعلن 
الطفل  ا�ستمتاع  املربية  وتالحظ  به  يرغبوا  منوذج 
باللعب مع الآخرين يف بناء املكعبات، ال�سناديق، 

الدمى.
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الأ�سبوع الثاينال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية الكبرية
2-6. يقفز على القدم املف�سلة ل ) 3-5( ثواين.

ا�سم الن�ساط:
 اأنط واأقفز.

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
للعب  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
وت�سجعهم على القفز مع الغناء هيا لنقفز كالأرنب 
وتالحظ الطفل وهو يقوم بالقفز على قدم واحدة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-8. يتتبع بالقلم �سكاُل معينُا.

ا�سم الن�ساط:
 �سندوق الأ�سكال املختلفة

الأدوات:
اأربع  على  يحتوي  الهند�سية  الأ�سكال  �سندوق 
اأ�سكال)امل�ستطيل- لدائرة - املربع – املثلث( ورق 

اأبي�س، قلم ر�سا�س

التطبيق:
وت�سع  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
ال�سندوق اأمامه وتخرج اأول قطعة وت�سميها للطفل 
ثم ت�سعها على الورقة البي�ساء وتعطي الطفل القلم 
وتطلب منه اأن يحدد من حول القطعة ليح�سل على 
نف�س ال�سكل على الورقة ثم ت�ساأله ما هذا ال�سكل؟ 
وتطبق هذا على كل القطع وممكن اأن تعطي الطفل 

األوان ال�سمع ليلون الأ�سكال.

ال�سحة وال�سالمة العامة
لوحده )ل  ويخلع مالب�سه  يلب�س  اأن  ي�ستطيع   .5-1

يتمكن من ربط احلذاء اأو تزرير الأزرار ال�سغرية(.

ا�سم الن�ساط: 
األب�س وحدي

الأدوات:
جمموعة مالب�س خا�سة لكل طفل.

التطبيق:
تطلب املربية من كل طفل اأن يرتدي املالب�س اخلا�سة 
وت�ساعده  مبفرده  مالب�سه  يرتدي  وهو  تراقبه  و  به 
على ارتدائها بال�سكل ال�سحيح وتزرير الأزرار ال�سغرية 

وربط احلذاء .

اجلانب املعريف
5-6 .  يطابق / يزاوج بني الأ�سياء املت�سابهة.

ا�سم الن�ساط:
 ف�سل اخلريف

الأدوات:
جمموعتني من ال�سور املتطابقة 

التطبيق:
تدعو املربية الطفل وجتل�س معه على الأر�س وت�سع 
ع�سوائي  ب�سكل  الر�س  على  مقلوبة  البطاقات 
وتقول للطفل: الآن كل منا يقلب بطاقتني ومن 
بقلب  ياأخذها وتبداأ هي  مت�سابهتني  بطاقتني  يجد 
بطاقتني وتقول ما هما؟ ، ثم تعيدها اإىل الو�سع 
ال�سابق اأن مل تكن مت�سابهتني وبعد ذلك حتثه على 
البطاقات  لأحد  م�سابهة  كانت  فان  بطاقة  قلب 
الالتي قلبتها هي م�سبقًا، ت�سجعه على التذكر اأين 

كانت املطابقة لها .

توجيه:
ال�سور  من  جمموعات   4-3 املربية  ت�ستخدم  بداية 
كحد اأق�سى، ثم عندما يتمرن الطفل ميكن اأن تزيد 

عدد البطاقات.
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اجلانب املعريف – اللغوي
2-13. يبداأ بنطق الأحرف ذات الأ�سوات ال�سعبة 

)�س( .

ا�سم الن�ساط:
 اأعرف حرف )�س (

الأدوات:
ثالثة  اأو  )�س(  بحرف  تبداأ  �سور  عليها  بطاقات   3

اأ�سياء تبداأ بحرف )�س(

التطبيق:
احلرف  �سور  بعر�س  وتبداأ  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الأول وتقول: "�س، �س، �سفدع " ثم تدمج ال�سور 
تبداأ  التي  ال�سور  يجد  اأن  الطفل  من  وتطلب  معًا 

ب�سوت)�س( وتكرر ذلك مع باقي البطاقات.

توجيه:
يجب اأن تركز املربية على �سوت الكلمة الأول وت�سجع 

الطفل على قوله.

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-4. ي�سارك الأطفال الآخرين باللعب الإيهامي

ا�سم الن�ساط:
اأرحب بال�سيف

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
و  احللقة  يف  معها  ليجل�سوا  الأطفال  املربية  تدعو 
بال�سيوف  نرحب  كيف  �سنمثل  الآن  لهم:  تقول 
ال�سف  باب  خلف  والوقوف  للخروج  وتدعوهم 
ثم يدق الباب وتفتح له و تقول: " اأهاًل و �سهاًل 

بك، تف�سل “، و تدعوه للجلو�س.
ثم ت�ساأله : " كيف اأنت اليوم؟ " وماذا فعلت اليوم؟" 
ثم ت�سجع كل طفلني على املحاولة و التدرب على 

قول اأهاًل و�سهاًل .

الأ�سبوع الثالثال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية الكبرية
2-6. يقفز على القدم املف�سلة ل ) 3-5(ثواين.

ا�سم الن�ساط: 
اأنط واأقفز .

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
للعب  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
وت�سجعهم على القفز مع الغناء هيا لنقفز كالأرنب 
وتالحظ الطفل وهو يقوم بالقفز على قدم واحدة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-8. يتتبع بالقلم �سكاُل معينًا

ا�سم الن�ساط:
 اأنا احدد حول الأ�سياء

الأدوات:
اأ�سكال ب�سيطة دائرية و بي�ساوية، قلم، األوان خ�سبية، 

اأوراق.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل حول الطاولة وت�سع اأمامها 
ورقة وتثبت فوقها ال�سكل الدائري وحتدد حولها، 
ت�سجعه  ثم  املر�سوم  ال�سكل  الطفل  لريى  ترفعها  ثم 

على املحاولة.

توجيه:
تلوين  على  ت�سجعه  اأن  ميكن  الطفل  يحدد  بعدما 

الأ�سكال وق�سها اإن اأراد.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
لوحده )ل  ويخلع مالب�سه  يلب�س  اأن  ي�ستطيع   .5-1

يتمكن من ربط احلذاء اأو تزرير الأزرار ال�سغرية(.

ا�سم الن�ساط:
 األب�س وحدي

الأدوات:
جمموعة مالب�س خا�سة لكل طفل.

التطبيق:
تطلب املربية من كل طفل اأن يرتدي املالب�س اخلا�سة 
وت�ساعده  مبفرده  مالب�سه  يرتدي  وهو  تراقبه  و  به 
على ارتدائها بال�سكل ال�سحيح وتزرير الأزرار ال�سغرية 

وربط احلذاء .

اجلانب املعريف
6-1. ير�سم الطفل ما يفكر فيه و لي�س ما يراه.

ا�سم الن�ساط: 
اأطبع اأ�سكايل من الإ�سفنج

الأدوات:
و  دائرة  و  مربع  مثل  اأ�سكال  على  مق�سو�س  اإ�سفنج 

مثلث، دهان مائي يف �سحن، كرتون.

التطبيق:
ال�سكل  الإ�سفنج )  الأطفال على و�سع  املربية  ت�سجع 
الذي يختارونه( يف الألوان املائية وعلى الكرتون 

و تقوم املربية بو�سف ال�سكل الناجت لالأطفال.

توجيه:
ي�ستمر هذا الن�ساط عدة اأيام يرجع له الطفل و ي�سيف 

عليه، �سواء بالق�س اأو الر�سم اأو الإل�ساق.

اجلانب املعريف – اللغوي
وو�سط  بداية  ال�ساكنة يف  احلروف  ي�ستخدم   .14-2

ونهاية الكلمة.

ا�سم الن�ساط:
 اأعرف حرف ) ب(

الأدوات:
ثالثة  اأو  بحرف )ب(  تبداأ  �سور  عليها  بطاقات   3

اأ�سياء تبداأ بحرف )ب(

التطبيق:
احلرف  �سور  بعر�س  وتبداأ  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الأول وتقول: "ب، ب، باب، باب " ثم تدمج 
اأن يجد ال�سور التي  ال�سور معًا وتطلب من الطفل 
تبداأ ب�سوت )ب( وتكرر ذلك مع باقي البطاقات 
وتالحظ ا�ستخدام الطفل للحروف ال�ساكنة يف بداية 

وو�سط ونهاية الكلمة.

توجيه:
يجب اأن تركز املربية على �سوت الكلمة الأول وت�سجع 

الطفل على قوله.

املهارات الجتماعية– النفعالية
5-4. ي�سارك الأطفال الآخرين باللعب الإيهامي.

ا�سم الن�ساط:
 اأنا الواوي

الأدوات:
بطاقات بي�ساوية �سغرية خمتلفة على عدد الأطفال 

وتكون ملونة )ممكن اأن تكرر اللون(

التطبيق:
"اأنا   : اللعبة  لهم  وت�رشح  الأطفال  املربية  جتمع 
الواوي" اأريد من كل منكم اأن يختار بطاقة ويخبئها 
�ساأقول  عيني  اأفتح  وعندما  اأراها،  اأن  دون  بيده 
البي�سة  اختار  ومن  حمراء"  بي�سة  اأريد  الواوي  :"اأنا 
وعندما  بهم  �ساأحلق  واأنا  يرك�س  اأن  يجب  احلمراء 

اأم�سك باأحدهم ي�سبح "الواوي " وهكذا.
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الأ�سبوع الرابعال�سهر ال�سابع

  املهارات احلركية الكبرية
2-7.  يلتقط الأ�سياء عن الأر�س من خالل ثني اخل�رش 

مع امتداد للركبتني.

ا�سم الن�ساط:
 متارين ريا�سية جماعية

الأدوات:
اأنا�سيد لالأطفال، كرات

التطبيق:
وت�رشح  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
لهم ماذا تريد اأن تفعل وت�سع الأنا�سيد وتطلب من 
خالل  من  الأر�س  عن  الكرة  يلتقطوا  اأن  الأطفال 
والتقاطها  ورميها  للركبتني  امتداد  مع  اخل�رش  ثني 
يلتقطون  وهم  الأطفال  املربية  وتراقب  اأخرى  مرة 

الكرة عن الأر�س بنف�س الطريقة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-8. يتتبع بالقلم �سكاُل معينُا.

ا�سم الن�ساط:
 �سندوق الأ�سكال املختلفة

الأدوات:
اأربع  على  يحتوي  الهند�سية  الأ�سكال  �سندوق 
اأ�سكال)امل�ستطيل- لدائرة - املربع – املثلث( ورق 

اأبي�س، قلم ر�سا�س

التطبيق:
وت�سع  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
ال�سندوق اأمامه وتخرج اأول قطعة وت�سميها للطفل 
ثم ت�سعها على الورقة البي�ساء وتعطي الطفل القلم 
وتطلب منه اأن يحدد من حول القطعة ليح�سل على 
نف�س ال�سكل على الورقة ثم ت�ساأله ما هذا ال�سكل؟ 
وتطبق هذا على كل القطع وممكن اأن تعطي الطفل 

األوان ال�سمع ليلون الأ�سكال.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-5.   ي�ستطيع اأن يلب�س ويخلع مالب�سه لوحده )ل 

يتمكن من ربط احلذاء اأو تزرير الأزرار ال�سغرية(.

ا�سم الن�ساط: 
األب�س وحدي

الأدوات:
جمموعة مالب�س خا�سة لكل طفل.

التطبيق:
تطلب املربية من كل طفل اأن يرتدي املالب�س اخلا�سة 
وت�ساعده  مبفرده  مالب�سه  يرتدي  وهو  تراقبه  و  به 
على ارتدائها بال�سكل ال�سحيح وتزرير الأزرار ال�سغرية 

وربط احلذاء .

اجلانب املعريف
6- 2. يف�سل لعب الأدوار.

ا�سم الن�ساط:
 دكان بيع اخل�رشاوات

الأدوات:
دفرت،  �سغري،  مكتب  متثل  طاولة  خ�رشاوات،  علب 

قلم، نقود، اأكيا�س، ميزان.

التطبيق:
دور  و  البائع  دور  الأطفال على متثيل  املربية  ت�سجع 
اأفراد الأ�رشة يت�سوقون وميثل الأطفال البيع وال�رشاء 
دور  ويعطي  الفاتورة  الطفل  ويكتب  التوزين  بعد 

البائع لغريه.
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اجلانب املعريف – اللغوي
2-15.  ي�ستخدم جمل ب�سيطة ليعرب عن نف�سه لكن 

قواعد اللغة ل تكون �سليمة متامًا.

ا�سم الن�ساط: 
من يريد �ساحبًا؟

الأدوات:
اأدوات �سناعة الق�سة

التطبيق:
توؤلف املربية و ت�سنع ق�سة عن : )طفل مل يكن لديه 
�ساحب، فرفع يداه اإىل ال�سماء و دعا اهلل اأن ير�سل 
طفل  اأتى  باأن  لدعائه  اهلل  فا�ستجاب  �سديق،  له 
املربية  ت�سجع   ) اأ�سدقاء  واأ�سبحوا  �سفه  اإىل  جديد 
الأطفال  وت�سجع  الق�سة  �رشد  اإعادة  على  الأطفال 
�سديق  يجد  عندما مل  الطفل  م�ساعر  و�سف  على 
وتر�سد املربية متكن الطفل من ا�ستخدم جمل ب�سيطة 

ليعرب عن نف�سه.

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-5.  يفهم ويحب امل�ساركة بالألعاب.

ا�سم الن�ساط:
 بناء القالع

الأدوات:
رمل، ماء، دلو �سغري، حفارة �سغرية.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف امللعب اخلارجي وتخلط 
وتقدم  ودلو  حفارة  طفل  كل  وتعطي  بالرمل  املاء 
لالأطفال طريقة العمل باحلفارة وملئ الدلو بالطني 
تريهم  ثم  الطني جيدًا  تر�س  القمة  اإىل  تعبئته  وبعد 

كيف نقلبه ونرفعه عن الأر�س لي�سبح لدينا قلعة.

توجيه:
ميكن اأن ت�سنف بع�س الألعاب كاجلنود و�سخ�سيات 

كي يلعب الأطفال ويتخيلوا اأنهم بنوا مدينة.

ال�سهر الثامن
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الأ�سبوع الأولال�سهر الثامن

  املهارات احلركية الكبرية
2-7.  يلتقط الأ�سياء عن الأر�س من خالل ثني اخل�رش 

مع امتداد للركبتني.

ا�سم الن�ساط:
 متارين ريا�سية جماعية

الأدوات:
اأن�سيد لالأطفال، كرات

التطبيق:
وت�رشح  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
لهم ماذا تريد اأن تفعل وت�سع الأنا�سيد وتطلب من 
الأطفال اأن يلتقطوا الكرة عن الأر�س من خالل ثني 
مرة  والتقاطها  ورميها  للركبتني  امتداد  مع  اخل�رش 
الكرة  يلتقطوا  وهم  الأطفال  املربية  وتراقب  اأخرى 

عن الأر�س بنف�س الطريقة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-9.  ي�ستطيع تقليد ر�سم اأ�سكال مثل املربع.

ا�سم الن�ساط: 
املربع

الأدوات:
اأوراق، األوان، �سورة لالأ�سكال هند�سية ب�سيطة.

التطبيق:
الأطفال  على  والأوراق  الألوان  اأقالم  املربية  توزع 
 ( الهند�سية  بالأ�سكال  اخلا�سة  البطاقة  لهم  وتظهر 
املربع ( وت�سجع وتتابع الأطفال وهم يقلدون ر�سم 

ال�سكل الهند�سي املعرو�س.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-5.   ي�ستطيع اأن يلب�س ويخلع مالب�سه لوحده )ل 

يتمكن من ربط احلذاء اأو تزرير الأزرار ال�سغرية(.

ا�سم الن�ساط: 
األب�س وحدي

الأدوات:
جمموعة مالب�س خا�سة لكل طفل.

التطبيق:
تطلب املربية من كل طفل اأن يرتدي املالب�س اخلا�سة 
به وتراقبه وهو يرتدي مالب�سه مبفرده وت�ساعده على 
ارتدائها بال�سكل ال�سحيح وتزرير الأزرار ال�سغرية وربط 

احلذاء .

اجلانب املعريف
6-3.  يحاكي الأمناط ال�سلوكية التي ميار�سها الكبار

ا�سم الن�ساط:
نلعب الأدوار 

الأدوات:
�سائق  جندي،  املرور،  )�رشطي  بدور  خا�سة  مالب�س 

حافلة، طبيب، معلمة ....(

التطبيق:
يلب�س كل طفل املالب�س اخلا�سة بدور ) �رشطي املرور، 
لعبة  وينفذون  طبيب.......(  طيار،  جندي، 
الأ�سخا�س  دور  مقلدين  املربية  باأ�رشاف  جماعية 

الذين يختارونهم.
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اجلانب املعريف – اللغوي
2-16 .  ي�ستخدم جمل اأكرث تعقيدًا وما زالت بع�س 

اأخطاء القواعد موجودة

ا�سم الن�ساط:
 زيارة طبيب

الأدوات:
�سور لطبيب الأ�سنان واأدواته، �سورة لالأ�سنان ال�سليمة 

ولالأ�سنان الغري �سليمة.

التطبيق:
الأ�سنان  لطبيب  �سورة  الأطفال  على  املربية  تعر�س 
وتعرفهم به وتو�سح لهم من خالل �سور الأ�سنان 
على  احلفاظ  يف  ي�ساعدنا  الأ�سنان  طبيب  اأن 
توؤملنا  ال�سو�س كي ل  نخرها  اإذا  اأ�سناننا وعالجها 
تنظيف  واأهمية  الأ�سنان  تنظيف  بن�ساط  وتذكرهم 

اأ�سنانهم بعد الطعام.
وتعلمهم اأغنية:

)اأي اأي يا اأ�سناين، �سني بوجع خالين، ماما اأخذتني 
وراحت لطبيب الأ�سنان.... (

وتراقب املربية مدى متكن الطفل من ا�ستخدام جمل 
الأ�سنان (  لطبيب  اأذهب   ( بتوجعني (  اأ�سناين   (

وتر�سد اأخطاء القواعد املوجودة لديه .

توجيه:
بزيارة  خربتهم  حول  الأطفال  تناق�س  الأ�سبوع  خالل 
طبيب الأ�سنان وتعرفهم باأدواته مثل املراآة ال�سغرية 
تدعو  اأن  وممكن  الأ�سنان  عن  للك�سف  وغريها 
طبيب اأ�سنان لزيارتهم وفح�س اأ�سنانهم وميكن لها 

رواية ق�سة حول طبيب الأ�سنان.

املهارات الجتماعية – النفعالية
ل  الذين  الآخرين  الأطفال  مع  باللعب  يبداأ   .6-5

يعرفهم وي�ساركونه نف�س الهتمامات.

ا�سم الن�ساط:
 اأبحث عن املختفي

الأدوات:
األعاب الأطفال مثل كرة، اأحجية وكتاب مف�سل.

التطبيق:
وتريهم  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
الألعاب التي تنوي اإخبائها وتطلب من جمموعة 
اأطفال اأن يغم�سوا اأعينهم وتخبئ الألعاب وتطلب 
على  الأطفال  اأحد  يقرتب  وحني  اإيجادها  منهم 
خمبئ اأحد الألعاب تقول: " �ساخن �ساخن"  وحني 
حتى  يبتعد عن الألعاب تقول ببطء:  "بارد بارد" 
يجد الأطفال الألعاب وتثني على قدراتهم وتالحظ 
املربية اأن الطفل يبداأ باللعب مع الأطفال الآخرين 

الذين ل يعرفهم وي�ساركونه نف�س الهتمامات.

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثامن

املهارات احلركية الكبرية
2-7.  يلتقط الأ�سياء عن الأر�س من خالل ثني اخل�رش 

مع امتداد للركبتني.

ا�سم الن�ساط:
 متارين ريا�سية جماعية

الأدوات:
اأن�سيد لالأطفال، كرات

التطبيق:
وت�رشح  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
لهم ماذا تريد اأن تفعل وت�سع الأنا�سيد وتطلب من 
الأطفال اأن يلتقطوا الكرة عن الأر�س من خالل ثني 
مرة  والتقاطها  ورميها  للركبتني  امتداد  مع  اخل�رش 
الكرة  يلتقطوا  وهم  الأطفال  املربية  وتراقب  اأخرى 

عن الأر�س بنف�س الطريقة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-9.  ي�ستطيع تقليد ر�سم اأ�سكال مثل املربع.

ا�سم الن�ساط:
 املربع

الأدوات:
اأوراق، األوان، �سورة لأ�سكال هند�سية ب�سيطة.

التطبيق:
الأطفال  على  والأوراق  الألوان  اأقالم  املربية  توزع 
 ( الهند�سية  بالأ�سكال  اخلا�سة  البطاقة  لهم  وتظهر 
املربع ( وت�سجع وتتابع الأطفال وهم يقلدون ر�سم 

ال�سكل الهند�سي املعرو�س.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-5.   ي�ستطيع اأن يلب�س ويخلع مالب�سه لوحده )ل 

يتمكن من ربط احلذاء اأو تزرير الأزرار ال�سغرية(.

ا�سم الن�ساط: 
األب�س وحدي

الأدوات:
جمموعة مالب�س خا�سة لكل طفل.

التطبيق:
تطلب املربية من كل طفل اأن يرتدي املالب�س اخلا�سة 
به وتراقبه وهو يرتدي مالب�سه مبفرده وت�ساعده على 
ارتدائها بال�سكل ال�سحيح وتزرير الأزرار ال�سغرية وربط 

احلذاء .

اجلانب املعريف
6-4.  يبداأ باللعب مع الأطفال الآخرين

ا�سم الن�ساط:
 ندعو جرياننا

الأدوات:
جميع اأدوات تقدمي ال�ساي

التطبيق:
ميثل الأطفال باأن مدعوين على كعكة و�ساي اأقامها 
الأدوار  الأطفال  ياأخذ  جلريانهم  الأطفال  بع�س 
بع�سهم  مع  واللعب  احلوار  ويتبادلوا  ويجل�سوا 

البع�س.

توجيه:
 تالحظ املربية اأن الطفل يبداأ يف هذه املرحلة باللعب 

مع الآخرين يف مواقف متعددة .

اجلانب املعريف – اللغوي
2- 17.  ي�ستخدم جمل اأكرث تعقيدًا تخلو من اأخطاء 

قواعدية

ا�سم الن�ساط: 
اأغنية )بيت �سغري(

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تغني املربية الأغنية لالأطفال مرة اأو مرتني ثم ت�سجعهم 

على تكرار الأغنية معها.
حده  من  مترق  كبري  �سباك  �سغري،  بيت   : الأغنية 
الع�سافري، بناديها با�سمها، تتطلع يّف وتطري، بحط 

لها على ال�سباك، �سكر ولوز وتفاح . 

توجيه:
يجب اأن تكرر املربية الأغنية طاملا الأطفال م�ستمتعني، 

وت�سجعهم على الغناء.

املهارات الجتماعية – النفعالية
واحد  طفل  مع  عليها  ويحافظ  �سداقة  يطور   .1-6

على الأقل.

ا�سم الن�ساط: 
من يطبع يده على الرمل

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
ت�سجع املربية الأطفال على طباعة اأيديهم فوق الرمل 
الأحجام  وعن  �سكلها  و  الأيدي  عن  وتتحدث 
وت�سجع املربية الأطفال على التحدث مع بع�سهم 
البع�س حول ما قاموا به وتراقب تطور �سداقة الطفل 

مع اأحد الأطفال املوجدين معه.
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الأ�سبوع الثالثال�سهر الثامن

املهارات احلركية الكبرية
ركبتيه   ( رجل  على  رجل  وا�سعًا  يجل�س   .8-2

متقاطعتني (

ا�سم الن�ساط: 
 حفلة �ساي

الأدوات:
جميع اأدوات تقدمي ال�ساي

التطبيق:
ميثل الأطفال باأن مدعوين على كعكة و�ساي اأقامها 
الأدوار  الأطفال  ياأخذ  جلريانهم  الأطفال  بع�س 
بع�سهم  مع  واللعب  احلوار  ويتبادلوا  ويجل�سوا 

البع�س.

توجيه:
 تالحظ املربية اأن الطفل يبداأ يف هذه املرحلة باللعب 

مع الآخرين يف مواقف متعددة

املهارات احلركية ال�سغرية
1-9.  ي�ستطيع تقليد ر�سم اأ�سكال مثل املربع.

ا�سم الن�ساط:
 الدائرة

الأدوات:
اأوراق، األوان، �سورة لأ�سكال هند�سية ب�سيطة.

التطبيق:
الأطفال  على  والأوراق  الألوان  اأقالم  املربية  توزع 
 ( الهند�سية  بالأ�سكال  اخلا�سة  البطاقة  لهم  وتظهر 
يقلدون  وهم  الأطفال  وتتابع  وت�سجع    ) الدائرة 

ر�سم ال�سكل الهند�سي املعرو�س.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. يعرب عن اإح�سا�سه بالربد والدفء.

اأو  بالربد  �سعوره  عن  يعرب  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
الدفء يف موافق متعددة.

اجلانب املعريف
7-1.  ي�ستدعي �سل�سلة مكونة من عددين اإىل ثالثة 

اأعداد.

ا�سم الن�ساط:
 اأنا اأعد

الأدوات:
�سيارتني، 3 كرتني، 4 مكعبات

التطبيق:
قامت  التي  ال�سابقة  بالأعداد  الطفل  املربية  تذكر 
الكرات  اأمامه  ت�سع  ثم   )9  -1( من  بتقدميها 
3( اإذًا لدينا 3  هيا لنعد معًا )2-1 –  وتقول: " 
كرات والآن لرنى كم �سيارة لدينا؟ ثم تعدهم مع 
الطفل وبعدها املكعبات ثم ت�سجع الطفل على عد 
كل جمموعة وتراقب املربية متكن الطفل من تذكر 

�سل�سلة مكونة من عددين اإىل ثالثة اأعداد.

توجيه:
الطفل  لدى  حمببة  جم�سمات  ت�ستخدم  اأن  ميكن 
ويجب اأن تكرر العد من 1-9 اأمام الطفل مرات 

عدة وت�سجعه على العد معها.
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اجلانب املعريف – اللغوي
2-18. يبداأ يف ا�ستخدام �سيغ املقارنة

ا�سم الن�ساط: 
كبري، �سغري

الأدوات:
،جم�سمات  طيارة(  �سيارة،  )كرة،  كبرية  جم�سمات 

�سغرية )كرة، �سيارة، طيارة(

التطبيق:
ت�سع املربية املج�سمات اأمام الطفل وتعرفه بها وتبداأ 
كرة  هذه  كبرية،  كرة  هذه  تقول:"  وهي  باملقارنة 
بني  املقارنة  على  الأطفال  املربية  وت�سجع  �سغرية 
ذلك،  وبعد  اأمامهم  املوجودة  الأخرى  املج�سمات 

جتمعهم معًا وت�سال الطفل:" اأين الكرة الكبرية؟"
الكرة  "ارين    ، ال�سغرية؟"   الكرة  ت�ساأله:"اأين  ثم 
ثم ت�ساأل عن  ، "ارين الكرة الأثقل؟ "  الأخف؟ " 

ال�سيارة والطيارة وتكمل باقي املجموعة.

توجيه:
األعاب  اأو  جم�سمات  اأية  املربية  ت�ستخدم  اأن  ميكن 

يحبها الطفل.
املهارات الجتماعية – النفعالية

6-2.  ي�سارك يف الأن�سطة اليومية اجلماعية ولكنه 
بحاجة اإىل توجيه من الكبار.

ا�سم الن�ساط: 
اأغ�سل يدي والأدوات.

الأدوات:
من�سفة،  مطبخ،  اأدوات  جلي،  �سابون  وعائني، 

اإ�سفنجات .

التطبيق:
متلئ املربية وعاء باملاء وال�سابون ومتلئ الآخر باملاء 
فقط وت�سجع الأطفال على جلي الأدوات و�سطفها 
م�ساركة  وتالحظ  اأماكنها  يف  وو�سعها  وتن�سيفها 

الأطفال يف اجللي ويف جميع الأن�سطة اليومية.

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثامن

املهارات احلركية الكبرية
2-8. يجل�س وا�سعًا رجل على رجل )ركبتيه متقاطعتني(

ا�سم الن�ساط:
 حفلة �ساي

الأدوات:
جميع اأدوات تقدمي ال�ساي

التطبيق:
ميثل الأطفال باأن مدعوين على كعكة و�ساي اأقامها 
الأدوار  الأطفال  ياأخذ  جلريانهم  الأطفال  بع�س 
بع�سهم  مع  واللعب  احلوار  ويتبادلوا  ويجل�سوا 

البع�س.

توجيه: 
تالحظ املربية اأن الطفل يبداأ يف هذه املرحلة باللعب 

مع الآخرين يف مواقف متعددة

املهارات احلركية ال�سغرية
1-9.  ي�ستطيع تقليد ر�سم اأ�سكال مثل املربع.

ا�سم الن�ساط: 
املثلث

الأدوات:
اأوراق، األوان، �سورة لالأ�سكال هند�سية ب�سيطة.

التطبيق:
الأطفال  على  والأوراق  الألوان  اأقالم  املربية  توزع 
الهند�سية  بالأ�سكال  اخلا�سة  البطاقة  لهم  وتظهر 
يقلدون  وهم  الأطفال  وتتابع  وت�سجع  )املثلث(  

ر�سم ال�سكل الهند�سي املعرو�س.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. يعرب عن اإح�سا�سه بالربد والدفء.

اأو  بالربد  �سعوره  عن  يعرب  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
الدفء يف مواقف متعددة.
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اجلانب املعريف
�سحيح )4-3  ب�سكل  الألوان  بع�س  ي�سمي   .   2-7

األوان(.

ا�سم الن�ساط:
 معجونتي

الأدوات:
معجونة ملونة ) تخلط املربية كوب طحني مع ن�سف 
بالأوان  �سبغة   ،  ) ماء  �سغري  وفنجان  ملح  كوب 

متعددة ) احمر، ازرق ،اخ�رش، اأ�سفر(

التطبيق:
التي قاموا  ت�سال املربية الأطفال عن لون املعجونة 
عليها  امللونة  ال�سبغة  اأ�سافوا  بعدما  بتجهيزها 
املربية  وتعزز  املعجونة  األوان  الأطفال  في�سمي 
اإجاباتهم وتعطي كل طفل قطعة من املعجونة من 
الألوان التي يختارها وترتك احلرية لالأطفال باللعب 

والت�سكيل.

اجلانب املعريف – اللغوي
الق�سة  الكتاب ويعيد �رشد  3-1.  يقلب �سفحات 

با�ستخدام ال�سور.

ا�سم الن�ساط:
 اأن�ست واأ�رشد

الأدوات:
ق�سة من الق�س�س التي �رشدت خالل النهار.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف حلقة وت�سرتجع معهم 
وت�سجعهم  النهار  خالل  لهم  قراأتها  التي  الق�سة 
على تقليب �سفحات الكتاب واإعادة �رشد الق�سة 
با�ستخدام ال�سور، وتالحظ قدرة الطفل على تقليب 

ال�سفحات واإعادة �رشد الق�سة با�ستخدام ال�سور.

املهارات الجتماعية– النفعالية
باإ�رشاف  �سغرية  جمموعات  �سمن  يعمل   .3-6

مقدمة الرعاية.

ا�سم الن�ساط:
 نلعب الأدوار التي نحبها

الأدوات:
مكعبات خ�سبية، اأدوات املهن، قبعات متثل املهن

التطبيق:
املرافقة  املواد  ا�ستخدام  على  الأطفال  املربية  ت�سجع 
فيبني  املكعبات  ركن  داخل  يف  الأدوار  ومتثيل 
الأطفال مباين للمهن ويلعبوا لعب درامي وت�سارك 

املربية وتتو�سع مع الأطفال يف املعرفة والعمل.

ال�سهر التا�سع
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الأ�سبوع الأولال�سهر التا�سع

 املهارات احلركية الكبرية
2-8. يجل�س وا�سعًا رجل على رجل )ركبتيه متقاطعتني(

ا�سم الن�ساط: 
 حفلة �ساي

الأدوات:
جميع اأدوات تقدمي ال�ساي

التطبيق:
ميثل الأطفال باأن مدعوين على كعكة و�ساي اأقامها 
الأدوار  الأطفال  ياأخذ  جلريانهم  الأطفال  بع�س 
بع�سهم  مع  واللعب  احلوار  ويتبادلوا  ويجل�سوا 

البع�س.

توجيه:
 تالحظ املربية اأن الطفل يبداأ يف هذه املرحلة باللعب 

مع الآخرين يف مواقف متعددة

املهارات احلركية ال�سغرية
1-10.  مي�سك القلم كالكبار.

ا�سم الن�ساط:
 الر�سم احلر

الأدوات:
اأ�سفر،  اأزرق،   ( خ�سبية   األوان   ،A4 حجم  اأوراق 

اأحمر(، اأقالم ر�سا�س.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املخ�س�س وتقول 
الألوان  با�ستخدام  ونر�سم  �سنلون  اليوم   ": لهم 
وتعطي الطفل الورقة والألوان وميكن لها اأن تثبت 
الال�سق  ال�رشيط  با�ستخدام  الطاولة  على  الأوراق 
وتدعه يلون وير�سم ما يريد وتالحظ وتر�سد وتقيم  

متكن الأطفال من م�سك القلم مثل الكبار.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. يعرب عن اإح�سا�سه بالربد والدفء.

اأو  بالربد  �سعوره  عن  يعرب  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
الدفء يف موافق متعددة.

اجلانب املعريف
7-3. ي�سرتجع اأجزاء من ق�سة )جمل ب�سيطة وق�سرية(

ا�سم الن�ساط:
 ق�س�س البيوت

الأدوات:
ل�سخ�سيات  الدمى  من  بع�س  املربية،  �سنع  من  ق�سة 

الق�سة.

التطبيق:
جتل�س املربية مع جمموعة الأطفال يف ركن الهدوء 
اأن  لالأطفال  املجال  ترتك  ثم  لهم  الق�سة  وت�رشد 
بينهم  فيما  الق�سة  متثيل  لإعادة  الدمى  ي�ستخدموا 
وتطلب املربية من الأطفال ا�سرتجاع اأحداث الق�سة 

ومتثيلها وت�ساألهم عن الأحداث لتذكريهم.
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اجلانب املعريف – اللغوي
لباقي  �سمعها  التي  الق�سة  من  جزء  يعيد    .2-3

الأطفال

ا�سم الن�ساط:  
ق�سة )الراعي والأغنام(

الأدوات:
اأغنام، راعي، ذئب، �سجرة،   " جمموعة جم�سمات 

اأ�سخا�س.

التطبيق:
الأطفال وتعرفهم  اأمام  الأغنام والراعي  املربية  ت�سع 
الق�سة  برواية  وتبداأ  عمله  واأهمية  الراعي  على 

م�ستخدمة املج�سمات خالل الرواية.
فياأتي  ذئب،  بوجود  ي�سيح  دائمًا  الراعي   ( الق�سة: 
النا�س مل�ساعدته ويكون خمتبئ خلف ال�سجرة، ثم 
ذئب  يوجد  ل  لأنه  النا�س  ويذهب  وي�سحك  يخرج 
اآخر مرة ياأتي  اأو ثالثة،  ويعيد هذه الدعابة مرتني 
الذئب فعاًل، فعندما ي�سيح ل اأحد ياأتي لنجدته، لأنه 
�سحك عليهم اأكرث من مرة بال�سابق ولكن بعد قليل 

يراه اأحد املارة وياأتي لنجدته ويفر الذئب( 
 ت�سجع املربية اأحد الأطفال على اأعادة �رشد جزء من 

الق�سة التي �سمعها لباقي الأطفال.

توجيه:
تركز املربية على اأهمية قول احلقيقة .

املهارات الجتماعية – النفعالية
6-4. ي�ستمتع برفقة طفل معني

ا�سم الن�ساط: 
نرمي الكرة

الأدوات:
�سلة  كرات(   5-4( ملونة  احلجم  متو�سطة  كرات 

كبرية .

التطبيق:
تدعو املربية طفلني اإىل مكان ال�سلة ومت�سك بالكرة 
اأن  الأطفال  اأحد  من  تطلب  ثم  بال�سلة  وترميها 
يرمي الكرة يف ال�سلة ثم تعطي الكرة للطفل الآخر 
وت�سجعه على رمي الكرة بعدها تعود للطفل الأول 
وتخربه باأن دوره حان وت�سجعهم على اللعب �سويًا 
ال�سلة معًا ومعاودة  اإفراغ  ت�سجعهم على  ثم  ومن 
اللعب وتالحظ املربية اأن الطفل ي�ستمتع برفقة طفل 

معني من الأطفال املوجدين معه.

توجيه:
اأنهما  من  تتاأكد  اأن  بعد  يلعبا  االطفلني  املربية  تدع 
واإخراج  اللعب  على  وقادران  اللعبة  مبداأ  فهما 

الكرات.

الأ�سبوع الثاينال�سهر التا�سع

املهارات احلركية الكبرية
2-9.  يرمي الكرة نحو هدف م�ستخدمًا كلتا يديه

ا�سم الن�ساط:
 اأرمي الكرة والتقطها

الأدوات:
كرة �سلة، �سلة كبرية.

التطبيق:
تدعو املربية طفلني اإىل مكان ال�سلة ومت�سك بالكرة 
وترميها بال�سلة ثم تطلب من اأحد الأطفال اأن يرمي 
الكرة يف ال�سلة ثم تعطي الكرة للطفل الآخر ت�سجعه 
التمرين  يطبقوا  اأن  منهم  وتطلب  الكرة  رمي  على 
رمي  الطفل من  وتالحظ مدى متكن  دوري  ب�سكل 

الكرة نحو هدف م�ستخدمًا كلتا يديه.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-10.  مي�سك القلم كالكبار.

ا�سم الن�ساط:
 الر�سم احلر

الأدوات:
اأوراق حجم A4 ، األوان خ�سبية ) اأزرق ،اأ�سفر ،اأحمر( 

، اأقالم ر�سا�س.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املخ�س�س وتقول 
الألوان  با�ستخدام  ونر�سم  �سنلون  اليوم   ": لهم 
وتعطي الطفل الورقة والألوان وميكن لها اأن تثبت 
الال�سق  ال�رشيط  با�ستخدام  الطاولة  على  الأوراق 
وتدعه يلون وير�سم ما يريد وتالحظ وتر�سد وتقيم 

متكن الأطفال من م�سك القلم مثل الكبار.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. يعرب عن اإح�سا�سه بالربد والدفء.

اأو  بالربد  �سعوره  عن  يعرب  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
الدفء يف موافق متعددة .

اجلانب املعريف
يف  ال�سابقة  معلوماته  ا�ستخدام  ي�ستطيع    .4-7   

البحث عن �سيء ما

ا�سم الن�ساط:  
حديث عن اليوم 

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف حلقة ال�سرتجاع وتقرتح 
وتذكرهم  النهار  اأثناء  عمله  مت  ما  تذكر  عليهم 
اجل�سم  لأع�ساء  اأحجية  معًا  �سنفنا  نحن   " مت�سائلة: 
ترى؟ وت�سري  يا  اأين و�سعناها  األي�س كذلك؟ ولكن 
اأو  لالأطفال  ت�ستذكره  الذي  الن�ساط  اإىل  باإ�سبعها 
ت�سعه بجانبها وحتاول من خالل الأ�سئلة والت�ساوؤل 
اأن تذكر الأطفال مبا قاموا به من اأن�سطة وحتاول 

اأن ت�ساأل الأطفال عن مدى ا�ستماعهم .

توجيه:
ل  قد  الأطفال  بع�س  باأن  تدرك  اأن  املربية  على 
يتذكرون الن�ساط فعليها تذكريهم، والتنويه اإىل ما 
�سوف يتم عمله يف اليوم القادم كتكملة لالأن�سطة.

اجلانب املعريف – اللغوي
2-3.   ي�سف باخت�سار الن�ساط الذي يقوم به وخربات 

�سبق اأن مر بها.

ا�سم الن�ساط: 
 حديث عن اليوم 

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
ال�سرتجاع  حلقة  يف  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
النهار  اأثناء  عمله  مت  ما  تذكر  عليهم  وتقرتح 
اأحجية  معًا  �سنفنا  نحن   "  : مت�سائلة  وتذكرهم 
و�سعناها  اأين  ولكن  كذلك؟  األي�س  اجل�سم  لأع�ساء 
الن�ساط  اإىل  باإ�سبعها  بالإ�سارة  تقوم  وقد  ترى؟  يا 
بجانبها وحتاول  ت�سعه  اأو  لالأطفال  ت�ستذكره  الذي 
من خالل الأ�سئلة والت�ساوؤل اأن تذكر الأطفال مبا 
قاموا به من اأن�سطة وحتاول اأن ت�ساأل الأطفال عن 

مدى ا�ستماعهم .

توجيه:
ل  قد  الأطفال  بع�س  باأن  تدرك  اأن  املربية  على 
يتذكرون الن�ساط فعليها تذكريهم، والتنويه اإىل ما 
اجلانب املعريف – اللغوي�سوف يتم عمله يف اليوم القادم كتكملة لالأن�سطة.

3-3- يبداأ يف الغناء اإذا احتوت الق�سة التي تقراأ له 
على اأن�سودة �سبق اأن تعلمها

ا�سم الن�ساط:
 كتاب املزرعة

الأدوات:
اأدوات �سناعة الكتب لالأطفال.

التطبيق:
تقوم املربية م�سبقًا ب�سناعة ق�سة حتتوي على اأن�سودة 
الأطفال وجتل�س مع جمموعة �سغرية من  يحفظها 
الأطفال وتقراأ ومتثل وتغني وت�سجع الأطفال على 
تعلموه  اأن  �سبق  ملا  والغناء  والتقليد  ال�رشد  اإعادة 

وترتك الق�سة بني يديهم كمجموعات �سغرية.
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املهارات الجتماعية – النفعالية
قبل  من  الأ�رشاف  بع�س  مع  الروتني  يتبع   .1-7

مقدمة الرعاية

ا�سم الن�ساط: 
" حديث عن اليوم "

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جميع  وتنفيذ  اليومي  بالربنامج  املربية  تقوم  اأن  بعد 
معهم  اليوم جتل�س  ذلك  لها يف  املخطط  الأن�سطة 
ما  ذكر  الأطفال  على  وتقرتح  مراجعة  حلقة  يف 
فقد  اليوم  باأن�سطة  وتذكرهم  النهار  اأثناء  عمله  مت 
ن�ستذكره  الذي  الن�ساط  اإىل  باإ�سبعها  بالإ�سارة  تقوم 
لالأطفال اأو ت�سعه بجانبها وحتاول من خالل الأ�سئلة 
والت�ساوؤل اأن تذكر الأطفال مبا قاموا به من اأن�سطة 
ا�ستماعهم  مدى  عن  الأطفال  ت�ساأل  اأن  وحتاول 
�سمن  اليومي  للروتني  الطفل  اإتباع  مدى  وتالحظ 

اإ�رشافها .

الأ�سبوع الثالثال�سهر التا�سع

املهارات احلركية الكبرية
2-9.  يرمي الكرة نحو هدف م�ستخدمًا كلتا يديه

ا�سم الن�ساط: 
اأرمي الكرة والتقطها

الأدوات:
كرة �سلة، �سلة كبرية.

التطبيق:
تدعو املربية طفلني اإىل مكان ال�سلة ومت�سك بالكرة 
وترميها بال�سلة ثم تطلب من اأحد الأطفال اأن يرمي 
الكرة يف ال�سلة ثم تعطي الكرة للطفل الآخر ت�سجعه 
التمرين  يطبقوا  اأن  منهم  وتطلب  الكرة  رمي  على 
رمي  الطفل من  وتالحظ مدى متكن  دوري  ب�سكل 

الكرة نحو هدف م�ستخدمًا كلتا يديه.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-10.  مي�سك القلم كالكبار.

ا�سم الن�ساط:
 الر�سم احلر

الأدوات:
اأ�سفر،  اأزرق،   ( خ�سبية  األوان   ،A4 حجم  اأوراق 

اأحمر(، اأقالم ر�سا�س.

التطبيق:
املخ�س�س  املكان  يف  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
با�ستخدام  ونر�سم  �سنلون  اليوم   ": لهم  وتقول 
الألوان وتعطي الطفل الورقة والألوان وميكن لها 
ال�رشيط  با�ستخدام  الطاولة  على  الأوراق  تثبت  اأن 
الال�سق وتدعه يلون وير�سم ما يريد وتالحظ وتر�سد 

وتقيمتمكن الأطفال من م�سك القلم مثل الكبار.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. يعرب عن اإح�سا�سه بالربد والدفء.

اأو  بالربد  �سعوره  عن  يعرب  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
الدفء يف موافق متعددة .

اجلانب املعريف
7-4.  يقلد ال�سلوكيات يف غري وجود النموذج.

ا�سم الن�ساط:
اأقلد

الأدوات:
مالب�س خا�سة بالدور ) الأب، الأم، الطبيب، املزارع، 

ال�سائق(

التطبيق:
تقوم املربية بو�سع مالب�س الدور الذي يختاره الطفل 
وترتك الأطفال لتقليد الأدوار وتطلب منهم تقليد 
من  الطبيب وغريها  اأو  الأم  اأو  الأب  يتكلم  كيف 

ال�سلوكيات.

اجلانب املعريف – اللغوي
3-4- ي�ستمع اإىل ق�س�س اأطول ) يف نهاية املرحلة( 
التي  واخليال  احلقائق  ويخلط  الق�س�س  تلك  ويعيد 

وردت يف الق�سة

ا�سم الن�ساط: 
ق�سة )األي�س يف بالد العجائب (

الأدوات:
الق�سة .

التطبيق:
باأنها  وتخربهم  احللقة  للجلو�س يف  الأطفال  تدعو 
فتم�سك  العجائب  بالد  األي�س يف  ق�سة  لهم  �سرتوي 
الأطفال  ي�ساهد  بينما  الق�سة  برواية  وتبداأ  الكتاب 
الق�سة  اأعجبتهم  اإن  ت�ساألهم  النتهاء  وبعد  ال�سور 
وتبداأ بعر�س الأ�سياء وتعرفهم على اأ�سمائها ثم تبداأ 

بتمثيل الق�سة با�ستخدام هذه الأدوات.

توجيه:
على  ت�سجعهم  اأن  وحتاول  الأطفال  املربية  حتاور 
ب�سيطة وتوؤكد على  رواية الأحداث ولو بكلمات 

اأ�سماء الأدوات وال�سخ�سيات الرئي�سية .

املهارات الجتماعية – النفعالية
7-2. يتمكن من غ�سل يديه لوحده ولكنه ما يزال 

بحاجة مل�ساعدة الرا�سدين

ا�سم الن�ساط:
اأغ�سل واأن�سف يدي ووجهي.

الأدوات:
�سابون، مغ�سلة، ب�سكري املربية، ب�سكري الطفل.

التطبيق:
تقف املربية بجانب الطفل عند املغ�سلة وتقول له : 
وتبداأ املربية بغ�سل  الآن �سنغ�سل يدينا ووجهنا "   "
يديها وتريه كيف تن�سف يديها بب�سكريها اخلا�س ثم 

تطلب من الطفل اأن يغ�سل يديه ويجففهما .
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الأ�سبوع الرابعال�سهر التا�سع

املهارات احلركية الكبرية
2-9.  يرمي الكرة نحو هدف م�ستخدمًا كلتا يديه

ا�سم الن�ساط: 
اأرمي الكرة والتقطها

الأدوات:
كرة �سلة، �سلة كبرية.

التطبيق:
تدعو املربية طفلني اإىل مكان ال�سلة ومت�سك بالكرة 
اأن  الأطفال  اأحد  من  تطلب  ثم  بال�سلة  وترميها 
يرمي الكرة يف ال�سلة ثم تعطي الكرة للطفل الآخر 
وت�سجعه على رمي الكرة وتطلب منهم اأن يطبقوا 
التمرين ب�سكل دوري وتالحظ مدى متكن الطفل من 

رمي الكرة نحو هدف م�ستخدمًا كلتا يديه.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-10.  مي�سك القلم كالكبار.

ا�سم الن�ساط:
 الر�سم احلر

الأدوات:
،اأ�سفر  اأزرق   ( خ�سبية   األوان   ،  A4 حجم  اأوراق 

،اأحمر( ، اأقالم ر�سا�س.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املخ�س�س وتقول 
الألوان  با�ستخدام  ونر�سم  �سنلون  اليوم   ": لهم 
وتعطي الطفل الورقة والألوان وميكن لها اأن تثبت 
الال�سق  ال�رشيط  با�ستخدام  الطاولة  على  الأوراق 
وتدعه يلون وير�سم ما يريد وتالحظ وتر�سد وتقيم 

متكن الأطفال من م�سك القلم مثل الكبار.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. يعرب عن اإح�سا�سه بالربد والدفء.

اأو  بالربد  �سعوره  عن  يعرب  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
الدفء يف موافق متعددة.

اجلانب املعريف
7-6 .  ي�ستطيع اأن يبحث عن الأ�سياء ب�سكل عملي 

اأكرث من اأن يتذكر موقعها.

ا�سم الن�ساط:
 اأجد املكعبات يف بيئتي .

الأدوات:
"اأ�سياء  األعاب،  �سندوق  حمارم،  علبة  مكعبات، 

مكعبة موجودة يف بيئة الطفل" .

التطبيق:
تذكر املربية الطفل باملكعب وتوزع الأ�سياء يف ال�سف 
�سكلها  اأ�سياء  عن  البحث  على  الطفل  وت�سجع 
ي�سبه هذا املج�سم )املكعب( وت�ساعد املربية الطفل 
وت�سجعه كلما يجد �سيء ي�سبه املكعب وت�سعه بجانب 

املكعب .
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اجلانب املعريف – اللغوي
ي�ساأل  كاأن  الق�سة  �رشد  اأثناء  بفعالية  ي�سارك   .5-3

�سوؤاًل حول بطل الق�سة.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة "اخلرفان الثالث"

الأدوات:
جتهيز  للمربية  ميكن  اأو  وجد  اإن  الق�سة  كتاب 

الر�سومات وعر�سها.

التطبيق:
الق�سة  بعنوان  وتخربهم  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 

وتبداأ بروايتها وتعر�س ال�سور على الأطفال.
الق�سة: اخلرفان الثالثة يفرتقوا وكل منهم يبني بيت. 
واحد من الق�س، والثاين من الطني، والثالث من 
الطوب. ويهجم عليهم الذئب فينفخ على البيت 
�سديقه  عند  اخلروف  ويهرب  البيت  فيطري  الأول 
يف البيت الثاين. يلحق به الذئب وينفخ على بيت 
الطني فيهدم ويهرب اخلروفان عند �سديقهما يف 
البيت الثالث. يلحق بهما الذئب ويحاول هدم بيت 
خرفان  الثالث  يجتمع  هنا  ي�ستطيع.  فال  الطوب 
ويفكروا كيف يتخل�سون من الذئب. فعندما يحاول 
فيياأ�س  بالطوب.  ي�سدوها  املدخنة  من  النزول 

الذئب ويرحل.
جتيب املربية على الأ�سئلة التي يطرحها الأطفال اأثناء 
�رشد الق�سة وت�سجعم على متثيل اأحداث الق�سة اأثناء 

�رشدها.

توجيه:
يجب اأن ت�ستخدم املربية دائما احلركات والإمياءات 

والأ�سوات املنا�سبة.

املهارات الجتماعية – النفعالية
7-2. يتمكن من غ�سل يديه لوحده ولكنه ما يزال 

بحاجة مل�ساعدة الرا�سدين

ا�سم الن�ساط: 
اأغ�سل واأن�سف يدي ووجهي.

الأدوات:
�سابون، مغ�سلة، ب�سكري املربية، ب�سكري الطفل.

التطبيق:
تقف املربية بجانب الطفل عند املغ�سلة وتقول له :" 
بغ�سل  املربية  وتبداأ   " ووجهنا  يدينا  �سنغ�سل  الآن 
يديها وتريه كيف تن�سف يديها بب�سكريها اخلا�س ثم 

تطلب من الطفل اأن يغ�سل يديه ويجففهما .

ال�سهر العا�رش
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الأ�سبوع الأولال�سهر العا�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-10 .  يلتقط الكرة بكلتا يديه

ا�سم الن�ساط: 
اأرمي الكرة والتقطها

الأدوات:
كرة

التطبيق:
لبع�سهم  الكرة  رمي  على  طفالن  كل  املربية  ت�سجع 

البع�س والتقاطها بكلتا اليدين

املهارات احلركية ال�سغرية
1-11.  يق�س خطًا مر�سومًا على الورق.

ا�سم الن�ساط: 
ق�س الأوراق

الأدوات:
اأوراق ملونة، مق�س خا�س بالأطفال، ورقة، �سمغ، 

�سلة لو�سع الورق املق�سو�س

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الورق امللون اأمامه وتعطيه املق�س وتطلب منه ق�س 
الطفل  املربية  وتراقب  الورقة  على  املر�سوم  اخلط 
وهو يق�س وي�سع الورق داخل ال�سلة وبعد النتهاء 
ال�سكل  عليها  ليل�سق  الورقة  وتعطيه  املق�س  ترفع 
قام  التي  الأوراق  ليل�سق  ال�سمغ  وتعطيه  املق�سو�س 

بق�سها وترتك املربية الطفل ليعمل مبفرده.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-7.   يطلب امل�ساعدة من الآخرين عندما تواجهه 

م�سكلة .

ا�سم الن�ساط:
 حت�سري املائدة والتنظيف

الأدوات:
يد  مكن�سة  فوط،   ( تنظيف  اأدوات  الطعام،  اأدوات 

�سغرية، جمرود (

التطبيق:
على  الأدوار  املربية  توزع  الإفطار  من  النتهاء  بعد 
جميع الأطفال مثل جتميع الأطباق والأكواب يف 
مكان التنظيف وتعطيهم املكن�سة واملجرود وتعلمهم 
تعرفهم  ثم  الفتات  وتكني�س  الأو�ساخ  مل  طريقة 
على طريقة غ�سل الفوط باملاء وع�رشها ومن بعدها 
تعطيهم الأدوات لتنظيف الطاولت. تالحظ املربية 
تنفيذ الطفل لالأوامر التي تطلبها منه بنف�س الرتتيب.

اجلانب املعريف
عملية  خالل  من  العدد  ملدلول  فهمًا  يطور   .1-8

العد وحتديد عدد الأ�سياء .

ا�سم الن�ساط:
 لنبحث معًا

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف احللقة وتطلب من اأحد 
الأطفال اأن يبحث يف ال�سف ويح�رش �سيارة واحدة.
�سيارة  هذه  "وجدتها  وتقول  تعززه  يح�رشها  عندما 
كرتان  يح�رش  اأن  مثاًل  الآخر  من  تطلب  ثم  واحدة" 
وهكذا اإىل اأن يجمعوا اأ�سياء كمياتها من )9-1( 

ثم تر�سها ب�سكل هرم مثل:
        �سيارة

      كرة    كرة
بطة    بطة     بطة

اأو افقي  مثل: �سيارة، كرة  كرة، بطة  بطة  بطة وهكذا 
الكميات  عد  على  الأطفال  ت�سجع  الطريقة  بهذه 

من 9-1.
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اجلانب املعريف
8-1-   يطور فهمًا ملدلول العدد من خالل عملية 

العد وحتديد عدد الأ�سياء

ا�سم الن�ساط: 
عدد ومعدود.

الأدوات:
بطاقات كرتونية، اأقالم ماركر.

التطبيق:
ت�سجع املربية الأطفال على عد الأ�سياء والأثاث يف 
ثالث  )هناك  املطبخ"  كرا�سي  مثال:"لنعد  البيت 
كرا�سي يف املطبخ، هناك �سورتان يف غرفة النوم، 
هناك �سجادة واحدة يف غرفة اجللو�س(  وت�ستطيع 

املربية اأن تكتب اأرقامُا وت�سعها فوق املعدود.

اجلانب املعريف – اللغوي
3- 6- ينظر اإىل ال�سفحة التالية من الق�سة ويخمن 

ما �سوف يح�سل

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة )ال�سلحفاة والأرنب(

الأدوات:
الق�سة 

التطبيق:
الق�سة  الأطفال يف احللقة مم�سكة  املربية مع  جتل�س 
بني يديها وتفتح املربية الق�سة �سفحة �سفحة م�سرية 
يف كل مرة اإىل ال�سورة املوجودة فيها والدالة على 
ال�سلحفاة  ال�سباق بني  ق�سة  الأحداث وتروي لهم 
عندما  اأنه  املربية  ال�رشيع.وتالحظ  والأرنب  البطيئة 
ي�ساهد الأطفال ال�سفحات التي تلي ال�سفحة التي 
ت�رشد فيها الق�سة يبدوؤوا بالتخمني لالأحداث التالية 

للق�سة. 

توجيه:
يجب اأن تتدرب املربية على رواية الق�سة م�سبقًا كي 

تتمكن من لفت انتباه الأطفال.

املهارات الجتماعية – النفعالية
7- 3 .  يتمكن من ارتداء البنطلون )اإنزاله ورفعه( 

عند اإغالق ال�سحاب اأو الأزرار.
7- 4 .  يذهب اإىل احلمام لق�ساء حاجته لوحده .

ا�سم الن�ساط:
 ا�ستخدم احلمام مبفردي .

الأدوات:
احلمام، �سابون، حمارم، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
يجل�س مبفرده ويغ�سل وينظف  وتدله وتعلمه كيف 
ارتداء  على  الأطفال  املربية  وت�ساعد  ت�سجع  نف�سه 
عليهم  وتوؤكد  للحمام  ا�ستخدامهم  بعد  البنطلون 

غ�سل يديهم بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه:
اأن  يجب  ولكن  احلاجة  ح�سب  الطفل  املربية  ت�ساعد 

ت�سجعه وتعلمه كيف ينظف نف�سه ويغ�سل.
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الأ�سبوع الثاينال�سهر العا�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-10 .  يلتقط الكرة بكلتا يديه

ا�سم الن�ساط:
 اأرمي الكرة والتقطها

الأدوات:
كرة

التطبيق:
لبع�سهم  الكرة  رمي  على  طفالن  كل  املربية  ت�سجع 

البع�س والتقاطها بكلتا اليدين

املهارات احلركية ال�سغرية
1-11.  يق�س خطًا مر�سومًا على الورق.

ا�سم الن�ساط:
 ق�س الأوراق

الأدوات:
اأوراق ملونة، مق�س خا�س بالأطفال، ورقة، �سمغ، 

�سلة لو�سع الورق املق�سو�س

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الورق امللون اأمامه تعطيه املق�س وتطلب منه ق�س 
اخلط املر�سوم على الورقة وتراقب املربية الطفل وهو 
يق�س وي�سع الورق داخل ال�سلة وبعد النتهاء ترفع 
الورق  ال�سكل  ليل�سق عليها  الورقة  املق�س وتعطيه 
قام  التي  الأوراق  ليل�سق  ال�سمغ  وتعطيه  املق�سو�س 

بق�سها وترتك املربية الطفل ليعمل مبفرده.

اجلانب املعريف 
8-2.  يربط مفهوم العدد مع اأ�سياء مطبوعة بطريقة 

لها معنى.

ا�سم الن�ساط:
 بطاقاتي اجلميلة )اأعداد(

الأدوات:
لوح فيه بطاقات بكميات من )1-9( بنف�س احلجم 
بطاقة  كل  على  ويكون  كمية  لكل  بطاقات   4
�سورة ل�سيء معني، مثاًلً بطاقة عليها �سيارة واأخرى 
برتقالة واأخرى مكعب واأخرى قطة. ثم بطاقة عليها 
واأخرى  مكعبني  واأخرى  برتقالتني  واأخرى  �سيارتني 

قطتني، وهكذا.

التطبيق:
املربية على  وت�ساعده  اأكرث  اأو  بطاقة  يختار كل طفل 
عد ال�سور يف البطاقات وت�ساعده يف اإيجاد الرقم 
املنا�سب على اللوح وميكن اأن ترتكه يحاول مبفرده 

ملطابقة بطاقة اأخرى.

اجلانب املعريف
8-2.  يربط مفهوم العدد مع اأ�سياء مطبوعة بطريقة 

لها معنى.

ا�سم الن�ساط:
نقفز فوق الأرقام 

الأدوات:
طب�سور اأبي�س وملون، دوائر خ�سبية �سغرية عدد 2.

التطبيق:
اأر�س  على  احلجلة  لعبة  �سكل  بر�سم  املربية  تقوم 
ال�ساحة اخلارجية وتعطي كل طفل قطعة من الدوائر 
اخل�سبية ويبداأ الأطفال اللعب بالدور تنمذج الن�ساط 
باأن ترمي الدائرة على رقم 1 وتقفز من 1 اإىل 10 
ثم ترمي بالت�سل�سل اإىل 2 ثم 3 اإىل اأن ت�سل اإىل 

رقم 10 م�سل�سلة الأرقام عدَا من 1اىل10 .
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اجلانب املعريف – اللغوي
اأثناء تناول  اأفراد الأ�رشة  4-1.  يتبادل احلديث مع 

الطعام.

ا�سم الن�ساط: 
اأزين طعامي

الأدوات:
فلفل  خيار،  جزر،  بندورة،  دهن،  جبنه  لبنة،  خبز، 

اأخ�رش.

التطبيق:
تقدم املربية الطعام لالأطفال وقت الإفطار وت�سجعهم 
تقدم  ثم  جبنه  اأو  لبنة  اإما  ال�ساندوي�سة  على عمل 
لهم اخل�رشاوات املقطعة وتقوم بتزيني �ساندوي�ستها 
�ساندويت�ساتهم  تزيني  على  وت�سجعهم  اأمامهم 
لالأكل  اجللو�س  منهم  تطلب  ثم  اأفكار  وتعطيهم 
اأثناء تناول  وتالحظ املربية تبادل الأطفال للحديث 

الطعام .

توجيه:
ميكن للمربية اأن تخ�س�س كل يوم طريقة تزيني معينة 
اأو �سكل حيوانات مثل  مثاًل تعابري وجه خمتلفة، 

اأرنب وقط وهكذا .

املهارات الجتماعية – النفعالية
7- 3 .  يتمكن من ارتداء البنطلون )اإنزاله ورفعه( 

عند اإغالق ال�سحاب اأو الأزرار.
7- 4 .  يذهب اإىل احلمام لق�ساء حاجته لوحده .

ا�سم الن�ساط:
 ا�ستخدم احلمام مبفردي .

الأدوات:
احلمام، �سابون، حمارم، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
يجل�س مبفرده ويغ�سل وينظف  وتدله وتعلمه كيف 
ارتداء  على  الأطفال  املربية  وت�ساعد  ت�سجع  نف�سه 
عليهم  وتوؤكد  للحمام  ا�ستخدامهم  بعد  البنطلون 

غ�سل يديهم بال�سابون وتن�سيفهم .

توجيه:
اأن  يجب  ولكن  احلاجة  ح�سب  الطفل  املربية  ت�ساعد 

ت�سجعه وتعلمه كيف ينظف نف�سه ويغ�سل.

الأ�سبوع الثالثال�سهر العا�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-10 .  يلتقط الكرة بكلتا يديه

ا�سم الن�ساط: 
اأرمي الكرة والتقطها

الأدوات:
كرة

التطبيق:
لبع�سهم  الكرة  رمي  على  طفالن  كل  املربية  ت�سجع 

البع�س والتقاطها بكلتا اليدين

املهارات احلركية ال�سغرية
1-11.  يق�س خطًا مر�سومًا على الورق.

ا�سم الن�ساط: 
ق�س الأوراق

الأدوات:
اأوراق ملونة، مق�س خا�س بالأطفال، ورقة، �سمغ، 

�سلة لو�سع الورق املق�سو�س

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الورق امللون اأمامه تعطيه املق�س وتطلب منه ق�س 
اخلط املر�سوم على الورقة وتراقب املربية الطفل وهو 
يق�س وي�سع الورق داخل ال�سلة وبعد النتهاء ترفع 
الورق  ال�سكل  ليل�سق عليها  الورقة  املق�س وتعطيه 
قام  التي  الأوراق  ليل�سق  ال�سمغ  وتعطيه  املق�سو�س 

بق�سها وترتك املربية الطفل ليعمل مبفرده.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-7.   يطلب امل�ساعدة من الآخرين عندما تواجهه 

م�سكلة .

ا�سم الن�ساط:
 حت�سري املائدة والتنظيف

الأدوات:
يد  مكن�سة  فوط،   ( تنظيف  اأدوات  الطعام،  اأدوات 

�سغرية، جمرود (

التطبيق:
على  الأدوار  املربية  توزع  الإفطار  من  النتهاء  بعد 
جميع الأطفال مثل جتميع الأطباق والأكواب يف 
مكان التنظيف وتعطيهم املكن�سة واملجرود وتعلمهم 
تعرفهم  ثم  الفتات  وتكني�س  الأو�ساخ  مل  طريقة 
على طريقة غ�سل الفوط باملاء وع�رشها ومن بعدها 
تعطيهم الأدوات لتنظيف الطاولت. تالحظ املربية 
تنفيذ الطفل لالأوامر التي تطلبها منه بنف�س الرتتيب.

اجلانب املعريف
8-3.  يطور بع�س مفاهيم املت�سادات من مثل كبري/

�سغري، طويل/ ق�سري.

ا�سم الن�ساط:
 مهرجان الأ�سكال

الأدوات:
كرتون اأحمر، مق�س، 3 �سالل �سغرية.

التطبيق:
من  تق�س  باأن  للن�ساط  امل�سبق  بالتح�سري  املربية  تقوم 
 )  5( و  و�سغرية  كبرية  دوائر   )  5( الأحمر  الكرتون 
الأ�سكال جميعها  م�ستطيالت طويلة وق�سرية وت�سع 
والأحجام  الكبرية  الأحجام  اإىل  وتنوه  ال�سلة  يف 
الأطفال  من  وتطلب  والق�سري  والطويل  ال�سغري 
ذكر  مع  الطاولة  على  ال�سلة  من  الأ�سكال  ت�سنيف 
الأ�سكال  بني  مب�ساعدتها  واملقارنة  ال�سكل  ا�سم 

الكبرية وال�سغرية .

اجلانب املعريف – اللغوي
4-2.  يجري حوارًا ب�سيطًا على الهاتف باهتمام

ا�سم الن�ساط:
 عزمية لأ�سحابي

الأدوات:
اأدوات الطبخ والتقدمي، هاتفني

التطبيق:
لالأ�سدقاء  ماأدبة  يقيمون  باأنهم  الأطفال  يتظاهر 
ويقومون بدعوة بع�سهم بع�سًا على الهاتف تراقب 
على  بع�سهم  مع  يتحدثون  وهم  الأطفال  املربية 

الهاتف وتالحظ اهتمامهم.

املهارات الجتماعية – النفعالية
7-5.  يختار مالب�سه اأو طعامه اأو اللعبة التي يريدها 

بنف�سه.

ا�سم الن�ساط:
 ع�سري اأحبه

الأدوات:
والليمون،  الربتقال  من  عدد  احلم�سيات،  ع�سارة 

ماء، �سكر، كا�سات، �سكاكني.

التطبيق:
يختار كل طفل نوع الع�سري الذي يحبه ويقطع ويع�رش 

بالدور ثم ي�سيف مب�ساعدة املربية ال�سكر واملاء.
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الأ�سبوع الرابعال�سهر العا�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-11.  يركل الكرة بقدمه امل�سيطرة

ا�سم الن�ساط:
 من يركل الكرة؟

الأدوات:
كرة

التطبيق:
ت�سجع املربية كل طفل اأن يركل الكرة ل�سديقه وتالحظ 

مدى متكن كل طفل من ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-14.  يق�س خطًا مر�سومًا على الورق.

ا�سم الن�ساط:
 ق�س الأوراق

الأدوات:
اأوراق ملونة، مق�س خا�س بالأطفال، ورقة، �سمغ، 

�سلة لو�سع الورق املق�سو�س

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الورق امللون اأمامه تعطيه املق�س وتطلب منه ق�س 
الطفل  املربية  وتراقب  الورقة  على  املر�سوم  اخلط 
وهو يق�س وي�سع الورق داخل ال�سلة وبعد النتهاء 
ال�سكل  عليها  ليل�سق  الورقة  وتعطيه  املق�س  ترفع 
قام  التي  الأوراق  ليل�سق  ال�سمغ  وتعطيه  املق�سو�س 

بق�سها وترتك املربية الطفل ليعمل مبفرده.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-7.   يطلب امل�ساعدة من الآخرين عندما تواجهه 

م�سكلة .

ا�سم الن�ساط: 
حت�سري املائدة والتنظيف

الأدوات:
يد  مكن�سة  فوط،   ( تنظيف  اأدوات  الطعام،  اأدوات 

�سغرية، جمرود (

التطبيق:
بعد النتهاء من الإفطار توزع املربية الأدوارعلى جميع 
الأطفال مثل جتميع الأطباق والأكواب يف مكان 
التنظيف وتعطيهم املكن�سة واملجرود وتعلمهم طريقة 
على  تعرفهم  ثم  الفتات  وتكني�س  الأو�ساخ  مل 
بعدها  ومن  وع�رشها  باملاء  الفوط  غ�سل  طريقة 
تعطيهم الأدوات لتنظيف الطاولت. تالحظ املربية 
تنفيذ الطفل لالأوامر التي تطلبها منه بنف�س الرتتيب.

اجلانب املعريف
8-4.  يبداأ يف تطوير مفهوم ب�سيط حول الزمن من 

مثل اليوم / الغد الأم�س.

ا�سم الن�ساط: 
ق�سة الوقت

الأدوات:
لأحداث  ت�سل�سل  على  م�سورة حتتوي  لق�سة  كتاب 
يوم من ال�سباح حتى امل�ساء ترتب ال�سفحات 8-6 

�سور مثاًل كما يلي:
1- طفل ا�ستيقظ من النوم.
2- يغ�سل وجهه واأ�سنانه.
3- يتناول فطوره وهكذا.

4- ماذا فعل بالأم�س.
5- ماذا �سيفعل غدًا.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف احللقة وتقول: �ساأروي 
لكم ق�سة )ماذا فعل اأحمد اليوم( تبداأ ب�رشد الق�سة 
اأحداث اليوم بالت�سل�سل مع تو�سيح ما يفعله يف 

كل �سورة.

توجيه:
وقت  مثل  )وقت(  كلمة  املربية  ت�ستخدم  اأن  يجب 
الإفطار، اأو وقت اللعب، وهكذا كي ير�سخ مفهوم 
الوقت والزمن لدى الطفل وبالإ�سافة اإىل ال�ستفادة 

من املواقف اليومية التي يتعر�س لها الأطفال. 
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اجلانب املعريف
8-4.  يبداأ يف تطوير مفهوم ب�سيط حول الزمن من 

مثل اليوم / الغد الأم�س.

ا�سم الن�ساط:
 الرزنامة ال�سباحية 

الأدوات:
الأ�سبوع،  اأيام  علية  مكتوب  الكرتون  من  لوح 
 1 من  التواريخ  عليها  مكتوب  �سغرية  بطاقات 
اإىل31 ، بطاقات م�سورة حلالة الطق�س م�سم�س \ 

غائم \ ممطر \ �سماء �سافية .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال باملكان املنا�سب على �سكل 
الأ�سبوع وت�سميها لهم ثم  اأيام  دائرة وت�ساألهم عن 
تقول لهم باأن اأول يوم من الأ�سبوع الدرا�سي هو 
يوم الأحد واليوم هو الأحد ثم ت�ساأل احد الأطفال 
ما ا�سم اليوم؟ ثم ت�ساأل الأطفال عن حالة الطق�س 
بعد اأن تعر�س ال�سور لالأطفال وت�رشح لهم كل �سورة 
اليوم؟  اجلو  الأطفال كيف  احد  ت�ساأل  ثم  منفردة، 

اأين �ستذهب اليوم؟ 
ثم ت�ساأل احد الأطفال ما ا�سم يوم اأم�س؟ ثم ت�ساأل 
ال�سور  تعر�س  اأن  بعد  الطق�س  حالة  عن  الأطفال 
ت�ساأل  ثم  منفردة  �سورة  كل  لهم  وت�رشح  لالأطفال 
احد الأطفال كيف كان اجلو يوم اأم�س؟ اأين ذهبت 

يوم اأم�س؟ وت�ستمر يف هذا التمرين ملدة اأ�سبوع.

توجيه:
ت�سجع املربية الأطفال على ا�ستخدام كلمة وقت.

اجلانب املعريف – اللغوي
4-3. يتبادل احلديث مع الأطفال اأثناء اللعب.

تالحظ املربية تبادل الطفل احلديث مع باقي الأطفال 
اأثناء اللعب ويف مواقف متعددة.

املهارات الجتماعية – النفعالية
7-5. يختار مالب�سه اأو طعامه اأو اللعبة التي يريدها 

بنف�سه.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�سكب لنف�سي

الأدوات:
نوع  اأي  اأو  جلو  اأو  مهرو�سة  بطاطا  �سكب،  ملعقة   

طعام ميكن اأن ي�سكبه الطفل، اأطباق الأطفال.

التطبيق:
كل  يحتوي  طبقني  الإفطار  طاولة  على  املربية  ت�سع 
على  الأكواب  وتوزع  ذكر  مما  اأي  على  منهم 
للطفل  وتقدم  بالأكل  يرغبون  الذين  الأطفال 
طريقة حمل امللعقة وال�سكب برفق وت�ساعد الطفل 

وت�سجعه على ال�سكب لنف�سه.

توجيه:
اإن�سكب الطعام  اإذا   من املهم األ حتبط املربية الطفل 
اإعادة  ثم  تنظيفها  على  ت�سجعه  بل  الطاولة  على 

املحاولة.

ال�سهر احلادي ع�رش
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الأ�سبوع الأولال�سهر احلادي ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-11.  يركل الكرة بقدمه امل�سيطرة

ا�سم الن�ساط:
 من يركل الكرة؟

الأدوات:
كرة

التطبيق:
ت�سجع املربية كل طفل اأن يركل الكرة ل�سديقه وتالحظ 

مدى متكن كل طفل من ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-12.  ي�ستطيع اإدخال اخلرز ال�سغري يف اخليط

ا�سم الن�ساط: 
�سك اخلرز حجم متو�سط

الأدوات:
�سحن يحتوي على خرز متو�سط احلجم باألوان خمتلفة، 

رباط حذاء، �سينية.

التطبيق:
على  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الطاولة وت�سع ال�سينية اأمام الطفل وتقول له �سوف 

ت�سك هذا اخلرز بالرباط
وتعقد الرباط عقدة كبرية حتى ل ت�سقط اخلرزات ثم 
تقوم ب�سك اأول خرزة اأمام الطفل ثم تعطي الرباط 

للطفل ليحاول �سك اخلرز.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-7.  يطلب امل�ساعدة من الآخرين عندما تواجهه 

م�سكلة .

ا�سم الن�ساط:
 حت�سري املائدة والتنظيف

الأدوات:
يد  مكن�سة  فوط،   ( تنظيف  اأدوات  الطعام،  اأدوات 

�سغرية، جمرود (

التطبيق:
بعد النتهاء من الإفطار توزع املربية الأدوارعلى جميع 
الأطفال مثل جتميع الأطباق والأكواب يف مكان 
التنظيف وتعطيهم املكن�سة واملجرود وتعلمهم طريقة 
على  تعرفهم  ثم  الفتات  وتكني�س  الأو�ساخ  مل 
بعدها  ومن  وع�رشها  باملاء  الفوط  غ�سل  طريقة 
تعطيهم الأدوات لتنظيف الطاولت. تالحظ املربية 
تنفيذ الطفل لالأوامر التي تطلبها منه بنف�س الرتتيب.

اجلانب املعريف
�سبق  التي  للمفاهيم  التفا�سيل  بع�س  ي�سيف   .5-8 

واأكت�سبها.

ا�سم الن�ساط:
 خلط الألوان اأحمر واأبي�س

الأدوات:
اأبي�س  مائية  ،األوان  البال�ستيكية  الأوعية  من   3 عدد 
واأحمر، كرتون، ري�سة دهان لالأطفال، اأقالم ماركر 

اأ�سود.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف ركن الفن وتخلط اأمام 
الأطفال اللون الأحمر باللون الأبي�س لينتج اللون 
حر  دهان  الناجت  اللون  الأطفال  ويدهن  الزهري 
على الكرتون وتكتب لكل طفل اأ�سمه على الكرتونه 

اخلا�سة به .
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اجلانب املعريف – اللغوي
طرح  يف  ال�ستمرار  خالل  من  احلوار  يطيل    .4-4

الأ�سئلة

ا�سم الن�ساط:
 اأين ال�سوف؟

الأدوات:
مالب�س واأقم�سة �سوفية واأنواع اأخرى متنوعة.

التطبيق:
اأنه  تعلم املربية الأطفال عن �سوف اخلروف وكيف 
اأمام  وتلم�س  ونلب�سه  نخيطه  ثم  قما�س  اإىل  يتحول 
ثم  اللم�س  ال�سوفية وتطلب منهم  املالب�س  الأطفال 
ال�سندوق  يف  املالب�س  ترتيب  الأطفال  من  تطلب 
ثم  الكل  فوق  ال�سوفية  املالب�س  وو�سع  اخلزانة  اأو 
على  وتعمل  والأ�سئلة  للحوار  جماًل  املربية  ترتك 
اإثارة الت�ساوؤل اأثناء ترتيب املالب�س مثل من اأين ياأتي 

ال�سوف؟ الخ .

املهارات الجتماعية – النفعالية
7-6. ميار�س �سلوكًا ينا�سب نوعه الجتماعي

ا�سم الن�ساط:
 اأولد وبنات يلعبون

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
تدعو املربية الأطفال اإىل ال�ساحة اخلارجية وترتك لهم 
حرية اختيار اللعب يف الألعاب اخلارجية وت�ساألهم 
من يحب اأن يلعب لعبة نط احلبل؟ ومن يحب اأن 
يلعب لعبة كرة القدم؟ وتالحظ املربية ميل الأطفال 

اإىل اللعبة التي تنا�سب نوعه الجتماعي. 

الأ�سبوع الثاينال�سهر احلادي ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-11.  يركل الكرة بقدمه امل�سيطرة

ا�سم الن�ساط:
 من يركل الكرة؟

الأدوات:
كرة

التطبيق:
ت�سجع املربية كل طفل اأن يركل الكرة ل�سديقه وتالحظ 

مدى متكن كل طفل من ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-12.  ي�ستطيع اإدخال اخلرز ال�سغري يف اخليط

ا�سم الن�ساط:
 �سك اخلرز حجم متو�سط

الأدوات:
�سحن يحتوي على خرز متو�سط احلجم باألوان خمتلفة، 

رباط حذاء، �سينية.

التطبيق:
على  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الطاولة وت�سع ال�سينية اأمامه وتقول له �سوف ت�سك 

هذا اخلرز بالرباط
وتعقد الرباط عقدة كبرية حتى ل ت�سقط اخلرزات ثم 
تقوم ب�سك اأول خرزة اأمام الطفل ثم تعطي الرباط 

للطفل ليحاول �سك اخلرز.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-7.   يطلب امل�ساعدة من الآخرين عندما تواجهه 

م�سكلة .

ا�سم الن�ساط: 
حت�سري املائدة والتنظيف

الأدوات:
يد  مكن�سة  فوط،   ( تنظيف  اأدوات  الطعام،  اأدوات 

�سغرية، جمرود (

التطبيق:
بعد النتهاء من الإفطار توزع املربية الأدوارعلى جميع 
الأطفال مثل جتميع الأطباق والأكواب يف مكان 
التنظيف وتعطيهم املكن�سة واملجرود وتعلمهم طريقة 
على  تعرفهم  ثم  الفتات  وتكني�س  الأو�ساخ  مل 
بعدها  ومن  وع�رشها  باملاء  الفوط  غ�سل  طريقة 
تعطيهم الأدوات لتنظيف الطاولت وتالحظ املربية 
تنفيذ الطفل لالأوامر التي تطلبها منه بنف�س الرتتيب.

اجلانب املعريف
8-6.  مييز بني مفهومي مت�سابه وخمتلف.

ا�سم الن�ساط :
 �سك اخلرز

الأدوات:
وعاء خرز اأحمر واأخ�رش، رباط حذاء طويل.

التطبيق:
ت�سع املربية الوعاء اأمام الطفل وتقول له �سوف ن�سنع 
عقد من هذه اخلرزات وتربط طرف الرباط حتى ل 
ت�سقط اخلرزات وتبداأ بالتمرين بو�سع خرزة حمراء ثم 
خرزة خ�رشاء ثم تطلب من الطفل اأن يكمل التمرين 
بنف�س الطريقة مع الرتكيز على متيز الطفل بني اخلرز 

املت�سابه واملختلف.

اجلانب املعريف
8-6.  مييز بني مفهومي مت�سابه وخمتلف.

ا�سم الن�ساط:
 الت�سابه 

الأدوات:
)اأحمر،  خمتلفة  باللون  ملونه  وكرات  مكعبات 

اأ�سفر( واأحجام خمتلفة )كبري، �سغري( ، �سلتني.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل وتتاأكد من اأنه يعرف اأ�سماء 
الأ�سياء فتقول " هذا مكعب وهذه كرة،هل ت�ستطيع 
اأن ت�سع املكعبات التي تت�سابه باللون معًا تراقب 
املربية الطفل وهو ي�سع املكعبات ال�سفراء يف �سلة 
توؤكد  النتهاء  وعند  �سلة  يف  احلمراء  واملكعبات 

على اأن هذه جميعها مكعبات وهذه كرات.

توجيه:
يومني  بعد  والكرات  املكعبات  تبدل  اأن  ميكن 
على  ومفاتيح.  �سيارات  مثل  اآخرين  مبج�سمني 
املربية ال�ستفادة من الأ�سياء املوجودة حول الطفل 

يف مواقف متعددة لرت�سيخ املفهوم لديه.

اجلانب املعريف – اللغوي
حدث  عما  ي�ساأل  عندما  ب�سعادة  يتحدث    .5-4

يف الرو�سة اليوم.
تالحظ املربية وتتابع مع الأم كيفية �سعور الطفل عندما 

يجيب عن ا�ستف�سار اأحد عما فعله يف الرو�سة . 
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املهارات الجتماعية – النفعالية
7-7  يدرك مفهوم النوع الجتماعي )اأنا بنت مثل 

اأمي(

ا�سم الن�ساط: 
دراما

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
اأ�رشة  ق�سة  وت�رشد  احللقة  اإىل  الأطفال  املربية  تدعو 
وتقول: "الآن �ساأمثل دور اأفراد الأ�رشة من �سيمثل 
دور الأم؟اآه اأنت يا فاطمة؟ من �سيمثل دور الأب؟ 
اأنت يا زياد، يبداأ الأطفال بتمثيل الأدوار وت�سجعهم 

على اأداء بع�س الأدوار الأخرى.

الأ�سبوع الثالثال�سهر احلادي ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-11.  يركل الكرة بقدمه امل�سيطرة

ا�سم الن�ساط:
 من يركل الكرة؟

الأدوات:
كرة

التطبيق:
ت�سجع املربية كل طفل اأن يركل الكرة ل�سديقه وتالحظ 

مدى متكن كل طفل من ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-12.  ي�ستطيع اإدخال اخلرز ال�سغري يف اخليط

ا�سم الن�ساط:
 �سك اخلرز حجم متو�سط

الأدوات:
�سحن يحتوي على خرز متو�سط احلجم باألوان خمتلفة، 

رباط حذاء، �سينية.

التطبيق:
على  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الطاولة وت�سع ال�سينية اأمام الطفل وتقول له �سوف 

ت�سك هذا اخلرز بالرباط
وتعقد الرباط عقدة كبرية حتى ل ت�سقط اخلرزات ثم 
تقوم ب�سك اأول خرزة اأمام الطفل ثم تعطي الرباط 

للطفل ليحاول �سك اخلرز.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-8. يتعرف على فوائد الأطعمة.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة الفواكه

الأدوات:
مواد �سناعة الق�سة

التطبيق:
تقوم املربية بر�سم وتلوين اأ�سجار الفواكه وحتكي الق�سة 
كيف قام اأطفال مب�ساعدة جدهم برعاية وري اأ�سجار 
اأنواعًا من الفواكه  اأثمرت قطفوا  الفواكه وعندما 
عن ال�سجر واأح�رشوها اإىل بيوتهم واأخربهم جدهم 

عن فوائد الفواكه والغذاء لالإن�سان.
من  اأنواع  بت�سمية  لالأطفال  املجال  املربية  تف�سح  ثم 

الفواكه والتحدث عن فوائد الأطعمة.
اجلانب املعريف

الكرة  )هذه  خل�سائ�سها  وفقًا  الأ�سياء  ي�سف   .7-8
كبرية، هذة ال�سجرة طويلة(

ا�سم الن�ساط:
 اأ�سنف الأ�سياء

الأدوات:
جم�سمات كبرية و�سغرية )كرة، �سيارة، طيارة(

التطبيق:
ثم  بها  وتعرفه  الطفل  اأمام  املج�سمات  املربية  ت�سع 
هذه كرة كبرية، هذه  تبداأ بالت�سنيف وهي تقول:" 
وت�سعهم جانبًا ثم  �سيارة كبرية، وهذه طيارة كبرية" 
تبداأ ت�سنيف الأ�سياء ال�سغري بنف�س الطريق وبعد ذلك، 
الكبرية؟"  الكرة  اأين  الطفل:"  وت�سال  معًا  جتمعهم 
وت�ساعده يف اإيجادها اإن مل ي�ستطع وت�سعها جانبًا 
ثم  جانبًا  وت�سعها  ال�سغرية؟"  الكرة  ت�ساأله:"اأين  ثم 
ت�ساأل عن ال�سيارة والطيارة وتكمل ت�سنيف املجموعة.

توجيه:
األعاب  اأو  جم�سمات  اأية  املربية  ت�ستخدم  اأن  ميكن 
قادرًا  ي�سبح  وعندما  التدريب  بعد  الطفل،  يحبها 
على متييز الأحجام ت�سع املج�سمات اأمامه وتطلب 

منه اأن ي�سنف مبفرده.

اجلانب املعريف – اللغوي
حدث  عما  ي�ساأل  عندما  ب�سعادة  يتحدث    .5-4

يف الرو�سة اليوم.
تالحظ املربية وتتابع مع الأم كيفية �سعور الطفل عندما 

يجيب عن ا�ستف�سار اأحد عما فعله يف الرو�سة . 

املهارات الجتماعية – النفعالية
7-8.  يتبع الروتني وينجز املهام معتمدًا على نف�سه

ا�سم الن�ساط:
 نباتاتي اجلميلة

الأدوات:
وعاء �سغري للزراعة، حفارة �سغرية، تربة زراعة، بذور 

اأو اأب�سال لنباتات وزهور.

التطبيق:
وتعر�س  الأدوات  على  وتعرفه  الطفل  املربية  تدعو 
عليه �سورة النبات بعدما يكرب كيف �سي�سبح وتطلب 

منه ملئ الوعاء بالرتاب.
يزرع  وبعدها  الو�سط  حفرة يف  يحفر  كيف  تعلمه  ثم 

الأب�سال اأو ير�س البذور ويغطيها ثم يرويها باملاء.

توجيه:
نبتته  ري  على  الطفل  املربية  ت�سجع  الأ�سبوع  خالل 
والهواء.  لل�سم�س  تعر�سها  واأهمية  منوها  ومراقبة 
وميكن الزراعة يف احلديقة اخلارجية اإن وجدت.
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الأ�سبوع الرابعال�سهر احلادي ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-11.  يركل الكرة بقدمه امل�سيطرة

ا�سم الن�ساط:
 من يركل الكرة؟

الأدوات:
كرة

التطبيق:
ت�سجع املربية كل طفل اأن يركل الكرة ل�سديقه وتالحظ 

مدى متكن كل طفل من ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-12.  ي�ستطيع اإدخال اخلرز ال�سغري يف اخليط

ا�سم الن�ساط: 
�سك اخلرز حجم متو�سط

الأدوات:
�سحن يحتوي على خرز متو�سط احلجم باألوان خمتلفة، 

رباط حذاء، �سينية.

التطبيق:
على  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الطاولة وت�سع ال�سينية اأمام الطفل وتقول له �سوف 

ت�سك هذا اخلرز بالرباط
وتعقد الرباط عقدة كبرية حتى ل ت�سقط اخلرزات ثم 
تقوم ب�سك اأول خرزة اأمام الطفل ثم تعطي الرباط 

للطفل ليحاول �سك اخلرز.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-8.  يتعرف على فوائد الأطعمة.

ا�سم الن�ساط: ق�سة الفواكه

الأدوات:
مواد �سناعة الق�سة

التطبيق:
تقوم املربية بر�سم وتلوين اأ�سجار الفواكه وحتكي الق�سة 
كيف قام اأطفال مب�ساعدة جدهم برعاية وري اأ�سجار 
اأنواعًا من الفواكه  اأثمرت قطفوا  الفواكه وعندما 
عن ال�سجر واأح�رشوها اإىل بيوتهم واأخربهم جدهم 

عن فوائد الفواكه والغذاء لالإن�سان.
من  اأنواع  بت�سمية  لالأطفال  املجال  املربية  تف�سح  ثم 

اجلانب املعريفالفواكه والتحدث عن فوائد الأطعمة.
 8-8.  يعرف عمره.

ا�سم الن�ساط : 
األبوم ال�سور

الأدوات:
خم�س �سور للطفل منذ الولدة ولغاية عمره احلايل، 
على  �سورة  كل  لو�سع  يكفي  الكرتون  من  دفرت 

�سفحة، األوان �سمع لتزين الألبوم، �سمغ.

التطبيق:
حت�رش املربية للن�ساط باأن تطلب من الأم �رشح مكان 
الطفل وقت  مع  تناق�سها  واملنا�سبات حتى  ال�سور 
الن�ساط وعند تنفيذ الن�ساط جتل�س املربية مع الطفل 
على الطاولة يف املكان املنا�سب وتقول له �سن�سنع 
وت�سع  عمره  عن  وت�ساأله  بك  خا�س  �سور  األبوم 
الألبوم اأمامه وتكتب عليه ا�سمه وتدع الطفل يزين 
 ( اأمامه  �سورة  اأول  ت�سع  ثم  ومن  بالر�سم  الغطاء 
تبداأ من ال�سغر بالت�سل�سل ( وت�رشح عنها مب�ساركة 
املنا�سبة واملكان ) هذا يف  الطفل وتتحدث عن 
اليوم الأول ( ويف كل �سباح تتحدث عن �سورة 
ال�سورة  جديدة وترتك الطفل يلون بالألوان حول 
وت�ستمر يف التمرين ملدة اأ�سبوع كل يوم �سورة حتى 
تنهي اخلم�س �سور ويف اليوم الأخري بعد اأن تنتهي 
تعطي الطفل الألبوم لياأخذه اإىل املنزل ويناق�سه مع 

العائلة.
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اجلانب املعريف – اللغوي
حدث  عما  ي�ساأل  عندما  ب�سعادة  يتحدث    .5-4

يف الرو�سة اليوم.
تالحظ املربية وتتابع مع الأم كيفية �سعور الطفل عندما 

يجيب عن ا�ستف�سار اأحد عما فعله يف الرو�سة . 

املهارات الجتماعية – النفعالية
7-8.  يتبع الروتني وينجز املهام معتمدًا على نف�سه

ا�سم الن�ساط: 
نباتاتي اجلميلة

الأدوات:
وعاء �سغري للزراعة، حفارة �سغرية، تربة زراعة، بذور 

اأو اأب�سال لنباتات وزهور.

التطبيق:
وتعر�س  الأدوات  على  وتعرفه  الطفل  املربية  تدعو 
عليه �سورة النبات بعدما يكرب كيف �سي�سبح وتطلب 
منه ملئ الوعاء بالرتاب ثم تعلمه كيف يحفر حفرة 
البذور  ير�س  اأو  الأب�سال  يزرع  وبعدها  الو�سط  يف 

ويغطيها ثم يرويها باملاء.

توجيه:
نبتته  ري  على  الطفل  املربية  ت�سجع  الأ�سبوع  خالل 
والهواء،  لل�سم�س  تعر�سها  واأهمية  منوها  ومراقبة 
وميكن الزراعة يف احلديقة اخلارجية اإن وجدت.

ال�سهر الثاين ع�رش
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الأ�سبوع الأولال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-12.  ي�ستخدم امل�رشب لرمي الكرة نحو الهدف.

ا�سم الن�ساط: 
�سالت وكرات.

الأدوات:
عدد من ال�سالل، كرات، م�رشب.

التطبيق:
تدرب املربية جمموعة الأطفال على رمي الكرات 
امل�رشب  با�ستخدام  املائلة  ال�سالل  يف  واإدخالها 

وتالحظ قدرة الطفل على ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
)راأ�س، جذع،  الهوية  �سخ�سُا حمدد  ير�سم   .13-1 

اأنف، عيون، فم(.

ا�سم الن�ساط:
 كم عينًا يل وكم اأنف؟

الأدوات:
اأوراق حجم A4، األوان �سمعية، اأقالم تلوين خ�سب.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف احللقة ال�سباحية وت�رشد 
ر�سم  اإىل  الأطفال  املربية  وتوجه  طفل  ق�سة  لهم 

الطفل املوجود يف الق�سة
ير�سم  وهو  وتتابعه  والألوان  الورقة  الطفل  فتعطي 
اأنف، عيون،  الطفل الذي بالق�سة )راأ�س، جذع، 
فم( ثم ينظر كل من الأطفال اإىل نف�سه باملراآة وير�سم 
وجهه على الكرتون وتلفت املربية النظر اإىل عدد 

العيون والأنف والفم.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-8.  يتعرف على فوائد الأطعمة.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة الفواكه

الأدوات:
مواد �سناعة الق�سة

التطبيق:
تقوم املربية بر�سم وتلوين اأ�سجار الفواكه وحتكي الق�سة 
كيف قام اأطفال مب�ساعدة جدهم برعاية وري اأ�سجار 
اأنواعًا من الفواكه  اأثمرت قطفوا  الفواكه وعندما 
عن ال�سجر واأح�رشوها اإىل بيوتهم واأخربهم جدهم 

عن فوائد الفواكه والغذاء لالإن�سان.
من  اأنواع  بت�سمية  لالأطفال  املجال  املربية  تف�سح  ثم 

الفواكه والتحدث عن فوائد الأطعمة.

اجلانب املعريف
8-9.  يعرف نوعه الجتماعي.

ا�سم الن�ساط:
 من ا�سمه؟

الأدوات:
ركن  قرب  معلقة  الأطفال  اأ�سماء  ببطاقات  لوحة 
لبنت وجم�سم  ( ، جم�سم  احللقة  مكان   ( الهدوء 

لولد .

التطبيق:
لوح  على  ولد  وجم�سم  بنت  جم�سم  تعليق  بعد 
امل�رشوع وبعد تعليق الأ�سماء كبطاقات على لوحة 
لالأطفال  بالغناء  املربية  تبداأ  احللقة  مكان  قرب 
ا�سمه  من   " التالية:  الأغنية  للحلقة  اجللو�س  اأثناء 
فادي  ا�سمه  الذي  الطفل  املربية  وت�سجع  فادي؟"  
على الغناء اأنا ا�سمي فادي "كم عمرك يا فادي؟" 
وت�سجع املربية الطفل الذي ا�سمه فادي على الغناء 
 " بنت؟  اأم  ولد  "فادي  �سنوات"   ثالث  "عمري 
وت�سجع املربية الطفل الذي ا�سمه فادي على الغناء 
وت�سجع املربية  "ولد، ولد"  "من ا�سمها فاطمة؟"  
ا�سمي  "اأنا  الغناء  على  فاطمة  ا�سمها  التي  الطفلة 
املربية  وت�سجع  فاطمة؟"  يا  عمرك  "كم    ، فاطمة" 
الطفلة التي ا�سمها فاطمة على الغناء "عمري ثالث 
وتكرر  بنت"   "بنت،  بنت؟"   اأم  "ولد  �سنوات"  

املربية الأغنية اإىل اأن تذكر جميع اأ�سماء الأطفال.
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اجلانب املعريف – اللغوي
عن  يعرب  لكي  الكبار  مع  بالتوا�سل  يبداأ    .5-4

حاجاته.

ا�سم الن�ساط: 
ا�ست�سافة طبيب

الأدوات:
طبيب احل�سانة.

التطبيق:
احللقة  اأثناء  الزيارة  على  الطبيب  مع  املربية  تتفق 
تطرح  التي  املوا�سيع  على  معه  وتتفق  ال�سباحية 
لالأطفال واأهمها التطعيم والوقاية وم�ساعدة النا�س 
وخالل الزيارة يتحدث الطبيب مع الأطفال، وحتثهم 
املربية على التوا�سل مع الطبيب وطرح الأ�سئلة عليه 
وتالحظ املربية قدرة الطفل على التوا�سل مع الطبيب 

ويف مواقف متعددة.

املهارات الجتماعية – النفعالية
7-8.  يتبع الروتني وينجز املهام معتمدًا على نف�سه

ا�سم الن�ساط:
 نباتاتي اجلميلة

الأدوات:
وعاء �سغري للزراعة، حفارة �سغرية، تربة زراعة، بذور 

اأو اأب�سال لنباتات وزهور.

التطبيق:
وتعر�س  الأدوات  على  وتعرفه  الطفل  املربية  تدعو 
عليه �سورة النبات بعدما يكرب كيف �سي�سبح وتطلب 

منه ملئ الوعاء بالرتاب.
يزرع  وبعدها  الو�سط  حفرة يف  يحفر  كيف  تعلمه  ثم 

الأب�سال اأو ير�س البذور ويغطيها ثم يرويها باملاء.

توجيه:
نبتته  ري  على  الطفل  املربية  ت�سجع  الأ�سبوع  خالل 
والهواء.  لل�سم�س  تعر�سها  واأهمية  منوها  ومراقبة 
وميكن الزراعة يف احلديقة اخلارجية اإن وجدت.

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-12.  ي�ستخدم امل�رشب لرمي الكرة نحو الهدف.

ا�سم الن�ساط:
 �سالت وكرات.

الأدوات:
عدد من ال�سالل، كرات، م�رشب.

التطبيق:
تدرب املربية جمموعة الأطفال على رمي الكرات 
امل�رشب  با�ستخدام  املائلة  ال�سالل  يف  واإدخالها 

وتالحظ قدرة الطفل على ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
)راأ�س، جذع،  الهوية  �سخ�سُا حمدد  ير�سم   .13-1 

اأنف، عيون، فم(.

ا�سم الن�ساط: 
كم عينًا يل وكم اأنف؟

الأدوات:
اأوراق حجم A4، األوان �سمعية، اأقالم تلوين خ�سب.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف احللقة ال�سباحية وت�رشد 
ر�سم  اإىل  الأطفال  املربية  وتوجه  طفل  ق�سة  لهم 

الطفل املوجود يف الق�سة
ير�سم  وهو  وتتابعه  والألوان  الورقة  الطفل  فتعطي 
اأنف، عيون،  الطفل الذي بالق�سة )راأ�س، جذع، 
فم( وينظر كل من الأطفال اإىل نف�سه باملراآة وير�سم 
وجهه على الكرتون وتلفت املربية النظر اإىل عدد 

العيون والأنف والفم.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-8.  يتعرف على فوائد الأطعمة.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة الفواكه

الأدوات:
مواد �سناعة الق�سة

التطبيق:
تقوم املربية بر�سم وتلوين اأ�سجار الفواكه وحتكي الق�سة 
كيف قام اأطفال مب�ساعدة جدهم برعاية وري اأ�سجار 
اأنواعًا من الفواكه  اأثمرت قطفوا  الفواكه وعندما 
عن ال�سجر واأح�رشوها اإىل بيوتهم واأخربهم جدهم 

عن فوائد الفواكه والغذاء لالإن�سان.
من  اأنواع  بت�سمية  لالأطفال  املجال  املربية  تف�سح  ثم 

الفواكه والتحدث عن فوائد الأطعمة.

اجلانب املعريف
8-10.  يقارن بني كميات مادية ليحدد اأيهما اأكرث.

ا�سم الن�ساط: 
 اأيهما اأكرث

الأدوات:
ملونه  مكعبني  الأحمر،  بلون  ملونة  مكعبات   10
باللون الأ�سفر، 10 كرات �سغرية، كرتني متو�سطة 

احلجم، �سلتني.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل وتتاأكد من اأنه يعرف اأ�سماء 
هل  كرة،  وهذه  مكعب  هذا   " فتقول  الأ�سياء 
وال�سفراء  معًا  احلمراء  املكعبات   ت�سع  اأن  ت�ستطيع 
معًا والكرات ال�سغرية معًا واملتو�سطة احلجم معًا؟ " 
وعند الإنتهاء تطلب من الطفل املقارنة بني كميات 

الكرات واملكعبات حمددًا اأيهما اأكرث؟

توجيه:
يومني  بعد  والكرات  املكعبات  تبدل  اأن  ميكن   

مبج�سمني اآخرين مثل �سيارات ومفاتيح.

اجلانب املعريف
8-10 .  يقارن بني كميات مادية ليحدد اأيهما اأكرث.

ا�سم الن�ساط :
 اخلرز

الأدوات:
خرزات  ع�رش  الكبري،  احلجم  من  خرزات  خم�س 

متو�سطة احلجم.

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الطفل و�سع اخلرزات  املربية من  املخ�س�س وتطلب 
الإنتهاء  وعند  معًا  احلجم  واملتو�سطة  معًا  الكبرية 
تطلب من الطفل املقارنة بني كميات اخلرز حمددًا 

اأيهما اأكرث؟

اجلانب املعريف – اللغوي
عن  يعرب  لكي  الكبار  مع  بالتوا�سل  يبداأ   .5-4

حاجاته.
عن  للتعبري  الكبار  مع  الطفل  توا�سل  املربية  تالحظ 

حاجاته يف مواقف متعددة.

املهارات الجتماعية – النفعالية
8-1.  ي�ستخدم بع�س العبارات الدينية مثل ) تالوة 

دعاء قبل الطعام - احلمد هلل بعد اإنهاء الطعام(
ا�ستخدام  على  الأطفال  تدريب  على  املربية  حتر�س 
العبارات الدينية يف مواقف متعددة فتطلب منهم 
دعاء  وذكر  لل�سماء  اأيديهم  رفع  بالأكل،  البدء  قبل 
الطعام: " اللهم بارك لنا فيما رزقتنا " وتطلب من 

الأطفال ب�سوت هادئ جدا تكرار الدعاء بعدها.
املربية الأطفال على �سكر  ت�سجع  انتهاء اجلميع  وبعد 

اهلل وحمده وهكذا يف خمتلف املواقف.
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الأ�سبوع الثالثال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-12.  ي�ستخدم امل�رشب لرمي الكرة نحو الهدف.

ا�سم الن�ساط:
 �سالت وكرات.

الأدوات:
عدد من ال�سالل، كرات، م�رشب.

التطبيق:
تدرب املربية جمموعة الأطفال على رمي الكرات 
امل�رشب  با�ستخدام  املائلة  ال�سالل  يف  واإدخالها 

وتالحظ قدرة الطفل على ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
)راأ�س، جذع،  الهوية  �سخ�سُا حمدد  ير�سم   .13-1 

اأنف، عيون، فم(.

ا�سم الن�ساط:
 كم عينًا يل وكم اأنف؟

الأدوات:
اأوراق حجم A4، األوان �سمعية، اأقالم تلوين خ�سب.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف احللقة ال�سباحية وت�رشد 
ر�سم  اإىل  الأطفال  املربية  وتوجه  طفل  ق�سة  لهم 

الطفل املوجود يف الق�سة
ير�سم  وهو  وتتابعه  والألوان  الورقة  الطفل  فتعطي 
اأنف، عيون،  الطفل الذي بالق�سة )راأ�س، جذع، 
فم( وينظر كل من الأطفال اإىل نف�سه باملراآة وير�سم 
وجهه على الكرتون وتلفت املربية النظر اإىل عدد 

العيون والأنف والفم.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-8.  يتعرف على فوائد  الأطعمة.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة الفواكه

الأدوات:
مواد �سناعة الق�سة

التطبيق:
تقوم املربية بر�سم وتلوين اأ�سجار الفواكه وحتكي الق�سة 
كيف قام اأطفال مب�ساعدة جدهم برعاية وري اأ�سجار 
اأنواعًا من الفواكه  اأثمرت قطفوا  الفواكه وعندما 
عن ال�سجر واأح�رشوها اإىل بيوتهم واأخربهم جدهم 

عن فوائد الفواكه والغذاء لالإن�سان.
من  اأنواع  بت�سمية  لالأطفال  املجال  املربية  تف�سح  ثم 

الفواكه والتحدث عن فوائد الأطعمة.

اجلانب املعريف
8-11. يعد وهو ي�سري اإىل الأ�سياء اإىل رقم ثالثة اأو 

اأربعة.

ا�سم الن�ساط: 
ع�سى العد احلمراء

الأدوات:
عدد من ع�سى البوظة، دهان اأحمر مائي مكثف.

التطبيق:
يدهن الأطفال الع�سي وعند النتهاء وبعد اأن جتف 
تطلب املربية من الأطفال الإ�سارة اإىل الع�سي والعد 

. 4-3-2-1
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اجلانب املعريف
ثالثة  رقم  اإىل  الأ�سياء  اإىل  ي�سري  يعد وهو    .11-8

اأو اأربعة

ا�سم الن�ساط : 
الأعداد

الأدوات:
كتاب م�سور عن الأعداد)العدد مع ال�سور(

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
املخ�س�س وتفتح الكتاب على العدد واحد وت�ساأل 
الطفل مثاًل "كم قلم يف ال�سورة؟"  ثم تقول للطفل: 
هيا نعد كم قلم ثم تقول: واحد يوجد يف ال�سورة 
تقدم  ثم  بال�سور  اثنني  العدد  تقدم  ثم  واحد  قلم 

العدد ثالثة بال�سور وهكذا.

اجلانب املعريف – اللغوي
4-6.  يحب ال�ستماع حلوار الكبار.

ا�سم الن�ساط: 
اأع�رش يل برتقالة

الأدوات:
مع�رشة، �سكاكني، كوؤو�س بال�ستيكية

التطبيق:
من  ال�سف  داخل  الأمهات  اإحدى  املربية  ت�ست�سيف 
اأجل تنفيذ ن�ساط ع�سري الربتقال مع الأطفال وتقيم 
القيمة  عن  الأطفال  بح�سور  الأم  مع  حوار  املربية 
التحدث  الغذائية للربتقال وت�سجع الأطفال على 
معها وطلب م�ساعدتها يف الع�سري وتالحظ حماولة 

الطفل لال�ستماع اإىل حديثهما.

توجيه : 
ت�ست�سيف املربية يف كل مرة اأم اإحدى الأطفال . 

املهارات الجتماعية – النفعالية
8-1.  ي�ستخدم بع�س العبارات الدينية مثل ) تالوة 

دعاء قبل الطعام - احلمد هلل بعد اإنهاء الطعام(
ا�ستخدام  على  الأطفال  تدريب  على  املربية  حتر�س 
العبارات الدينية يف مواقف متعددة فتطلب منهم 
دعاء  وذكر  لل�سماء  اأيديهم  رفع  بالأكل،  البدء  قبل 
الطعام: " اللهم بارك لنا فيما رزقتنا " وتطلب من 

الأطفال ب�سوت هادئ جدا تكرار الدعاء بعدها.
املربية الأطفال على �سكر  ت�سجع  انتهاء اجلميع  وبعد 

اهلل وحمده وهكذا يف خمتلف املواقف.

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-12.  ي�ستخدم امل�رشب لرمي الكرة نحو الهدف.

ا�سم الن�ساط: 
�سالت وكرات.

الأدوات:
عدد من ال�سالل، كرات، م�رشب.

التطبيق:
تدرب املربية جمموعة الأطفال على رمي الكرات 
امل�رشب  با�ستخدام  املائلة  ال�سالل  يف  واإدخالها 

وتالحظ قدرة الطفل على ذلك.

املهارات احلركية ال�سغرية
)راأ�س، جذع،  الهوية  �سخ�سُا حمدد  ير�سم   .13-1 

اأنف، عيون، فم(.

ا�سم الن�ساط: 
كم عينًا يل وكم اأنف؟

الأدوات:
اأوراق حجم A4، األوان �سمعية، اأقالم تلوين خ�سب.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف احللقة ال�سباحية وت�رشد 
ر�سم  اإىل  الأطفال  املربية  وتوجه  طفل  ق�سة  لهم 

الطفل املوجود يف الق�سة
ير�سم  وهو  وتتابعه  والألوان  الورقة  الطفل  فتعطي 
اأنف، عيون،  الطفل الذي بالق�سة )راأ�س، جذع، 
فم( وينظر كل من الأطفال اإىل نف�سه باملراآة وير�سم 
وجهه على الكرتون وتلفت املربية النظر اإىل عدد 

العيون والأنف والفم.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-8.  يتعرف على فوائد الأطعمة.

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة الفواكه

الأدوات:
مواد �سناعة الق�سة

التطبيق:
وحتكي  الفواكه  اأ�سجار  وتلوين  بر�سم  املربية  تقوم 
برعاية  جدهم  مب�ساعدة  اأطفال  قام  كيف  الق�سة 
اأنواعًا  اأثمرت قطفوا  الفواكه وعندما  اأ�سجار  وري 
بيوتهم  اإىل  واأح�رشوها  ال�سجر  عن  الفواكه  من 
واأخربهم جدهم عن فوائد الفواكه والغذاء لالإن�سان 
" ثم تف�سح املربية املجال لالأطفال بت�سمية اأنواع من 

الفواكه والتحدث عن فوائد الأطعمة.

اجلانب املعريف
8-12. يدرك مفهوم املكان ) فوق، اأعلى، اأمام، 
التي  بالأ�سياء  يتعلق  فيما  نحو(  بعيد عن،  خلف، 

يتعامل معها

ا�سم الن�ساط: 
اأ�سع اأ�سيائي

الأدوات:
مكعبات، �سلة.

التطبيق:
وت�سع  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
و�سع  الأطفال  من  وتطلب  اأمامه  املكعبات 
البع�س،  بع�سها  فوق  ال�سلة  داخل  يف  املكعبات 
نحو  ال�سلة،  بعيد عن  ال�سلة،  ال�سلة، خلف  اأمام 
وجود  مكان  عن  الأطفال  املربية  وت�ساأل  ال�سلة 

املكعبات.

اجلانب املعريف
اأعلى،  فوق،   ( املكان  مفهوم  يدرك    .12-8
اأمام، خلف، بعيد عن، نحو( فيما يتعلق بالأ�سياء 

التي يتعامل معها.

ا�سم الن�ساط:
 اأنا متوازن

الأدوات:
�رشيط ل�سق اأبي�س عري�س

التطبيق:
تل�سق املربية ال�رشيط الال�سق على الأر�س على �سكل 
خط م�ستقيم على امتداد 4-5 م  وتقف مع الطفل 
عند بداية اخلط وتقول له : "اأنظر كيف اأم�سي فوق 
ومت�سي ب�سكل   " اأمام اخلط، بعيد عن اخلط  اخلط، 
للطفل  تعود  ثم  النهاية  حتى  اخلط  على  متوازن 

وتقول :" الآن، حاول اأن تقلدين ".

توجيه:
مي�سوا  اأن  الأطفال  من  جموعة  ت�سجع  اأن  ميكن 
خلف بع�سهم البع�س مع ترك م�سافة منا�سبة وميكن 
املو�سيقى  �سوت  مع  لي�سريوا  املو�سيقى  ت�سع  اأن 

ويتوقفوا عندما تتوقف.

اجلانب املعريف – اللغوي
4-6.  يحب ال�ستماع حلوار الكبار.

ا�سم الن�ساط: 
اأع�رش يل برتقالة

الأدوات:
مع�رشة، �سكاكني، كوؤو�س بال�ستيكية

التطبيق:
من  ال�سف  داخل  الأمهات  اإحدى  املربية  ت�ست�سيف 
اأجل تنفيذ ن�ساط ع�سري الربتقال مع الأطفال وتقيم 
القيمة  عن  الأطفال  بح�سور  الأم  مع  حوار  املربية 
التحدث  الغذائية للربتقال وت�سجع الأطفال على 
معها وطلب م�ساعدتها يف الع�سري وتالحظ حماولة 

الطفل لال�ستماع اإىل حديثهما.

توجيه :
 ت�ست�سيف املربية يف كل مرة اأم اإحدى الأطفال . 

املهارات الجتماعية – النفعالية
8-1.  ي�ستخدم بع�س العبارات الدينية مثل ) تالوة 

دعاء قبل الطعام - احلمد هلل بعد اإنهاء الطعام(
ا�ستخدام  على  الأطفال  تدريب  على  املربية  حتر�س 
العبارات الدينية يف مواقف متعددة فتطلب منهم 
دعاء  وذكر  لل�سماء  اأيديهم  رفع  بالأكل،  البدء  قبل 
الطعام: " اللهم بارك لنا فيما رزقتنا " وتطلب من 

الأطفال ب�سوت هادئ جدا تكرار الدعاء بعدها.
املربية الأطفال على �سكر  ت�سجع  انتهاء اجلميع  وبعد 

اهلل وحمده وهكذا يف خمتلف املواقف.
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التطور اجل�سمي ـ احلركي ـ املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. ي�سعد وينزل الدرج لوحده كالكبار
ويت�سلق)ال�سلم  وي�سحب  ويدفع  مبهارة،ويرك�س  ويتنقل  يتجول   .2-1

وال�سجرة(
1-3. يبدي مهارة يف قيادة الدراجة ذات الثالث عجالت

1-4. يظهر املهارة يف الدوران واللتفاف

1-5. يقف على رجل واحدة من )3-5( ثوان

1-6. يجل�س مرتبعًا
القدمني  با�ستخدام  الدرج  2-1. مي�سي ويرك�س لوحده �ساعدًا وهابطًا 

بالتبادل
2-2. يقف مي�سي ويرك�س على روؤو�س اأ�سابعه

2-3. يقفز على قدم واحدة.

2-4. يلتف وهو يرك�س بزوايا حادة

2-5. يدفع وي�سحب الأ�سياء

2-6. يقفز على  القدم املف�سلة ل )3-5( ثواين

2-7. يلتقط الأ�سياء عن الأر�س من خالل ثني اخل�رش مع امتداد للركبتني

2-8. يجل�س وا�سعًا رجل على رجل ) ركبتيه متقاطعتني (

2-9. يرمي الكرة نحو هدف م�ستخدمًا كلتا يديه

2-10. يلتقط الكرة بكلتا يديه

2-11.  يركل الكرة بقدمه امل�سيطرة

2-12. ي�ستخدم امل�رشب لرمي الكرة نحو الهدف

التطور اجل�سمي ـ احلركي ـ املهارات احلركية ال�سغرية
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
ابدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

ي�سكل باملعجون ) ال�سل�سال ( اأ�سكال ب�سيطة  .1-1

يغلق  الأزرار الكبرية  .2-1

ي�سب ال�سائل من الإبريق اإىل الكاأ�س  .3-1

يبني برجًا من 9-10 مكعبات  .4-1

يطوي ورقة مرتني بالتقليد  .5-1

ي�سع القطع يف موقعها املنا�سب )اأحاجي (  .6-1

يق�س ورقة اإىل جزاأين  .7-1

يتتبع بالقلم �سكاُل معينُا  .8-1

1-9. ي�ستطيع تقليد ر�سم اأ�سكال مثل املربع

1-10. مي�سك القلم كالكبار

1-11. يق�س خطًا مر�سومًا على الورق

1-12. ي�ستطيع اإدخال اخلرز ال�سغري يف اخليط

1-13. ير�سم �سخ�سُا حمدد الهوية )راأ�س، جذع، اأنف، عيون، فم(
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ال�سحة وال�سالمة العامة
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

يلب�س بنف�سه  .1-1

يغ�سل يديه ويجففهما  .2-1

ي�ستخدم امللعقة يف الأكل  .3-1

يفر�سي اأ�سنانه  .4-1
ي�ستطيع اأن يلب�س ويخلع مالب�سه لوحده )ل يتمكن من ربط احلذاء   .5-1

اأو تزرير الأزرارال�سغرية(
يعرب عن اإح�سا�سه بالربد والدفء  .6-1

يطلب امل�ساعدة من الآخرين عندما تواجهه م�سكلة  .7-1

يتعرف على فوائد  الأطعمة  .8-1

اجلانب املعريف
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

يركب لعبة من الأحاجي ب�سكل �سحيح  .1-1

ي�سارك بالأغاين  .2-1

ي�سغي بحما�س ل�رشد الق�س�س  .3-1

ي�ستمتع مب�ساهدة التلفزيون  .4-1

1-5. ينتبه لأوجه ال�سبه اأو الختالف بني مثريين

ي�ستطيع النتباه لأربعة تفا�سيل يف املتو�سط ل�سورة معينة  .6-1

ينفذ تعليمات من ثالث خطوات  .7-1

ير�سم �سكل اإن�سان مكون من راأ�س وج�سم واأرجل ورمبا اأ�سابع  .8-1

2-1. ي�ستخدم الأ�سياء ا�ستخدامُا �سحيحُا )القلم، التلفون...الخ(

2-2. ي�ستخدم الرمل اأثناء اللعب لعمل اأ�سياء خمتلفة )قلعة، نفق(

من  لوحة  )اإنتاج  جديد  �سيء  لإنتاج  الأ�سياء  من  عدد  ي�ستخدم   .3-2
خالل التطبيع(

املكعبات  )ي�ستخدم  من حوله  البيئة  ل�ستطالع  اأدوات  ي�ستخدم   .4-2
املكرب  الأ�سياء،ي�ستخدم  للتقاط  املغنطي�س  طوله،ي�ستخدم  لقيا�س 

لريى اأ�سياء �سغرية(
3-1. يربط بني موقف معني ومتطلباته )اأغرا�س الرحلة(

3-2. يربط بني الف�سول واملالب�س املنا�سبة

3-3. ي�ساأل اأ�سئلة علمية ب�سيطة ) ملاذا يقفز الأرنب؟...(

3-4. يتعرف العالقة بني متغريين ) حرارة ال�سم�س تذيب الثلج...(

4-1. يجمع اأوراق ال�سجر املت�سابهة معًا

4-2. يجمع الأ�سياء بناءًا على ملم�سها) خ�سن، ناعم (

4-3.  مييز بني وحدة واحدة وجمموعة وحدات

5-1. يحاول حل امل�سكالت بطريقته  اخلا�سة

5-2. يعطي اأكرث من حل مل�سكلة واحدة

5-3. ي�ساأل اأ�سئلة كثرية

5-4. ي�ستخدم التخمني للو�سول اإىل حلول منا�سبة للم�سكلة
5-5. ميكنه ترتيب الأ�سياء وفقًا خلا�سية معينة عن طريق املحاولة واخلطاأ 

)اأق�رش واأطول(
5-6. يطابق / يزاوج بني الأ�سياء املت�سابهة

6-1. ير�سم الطفل ما يفكر فيه ولي�س ما يراه

6-2. يف�سل لعب الأدوار

6-3. يحاكي الأمناط ال�سلوكية التي ميار�سها الكبار

6-4. يبداأ باللعب مع الأطفال الآخرين

7-1. ي�ستدعي �سل�سلة مكونة من عددين اإىل ثالثة اأعداد

7-2. ي�سمي بع�س الألوان ب�سكل �سحيح )3-4 األوان(

7-3. ي�سرتجع اأجزاء من ق�سة )جمل ب�سيطة وق�سرية(

4-4. ي�ستطيع ا�ستخدام معلوماته ال�سابقة يف البحث عن �سيء ما

7-5. يقلد ال�سلوكيات يف غري وجود النموذج
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يتذكر  اأن  من  اأكرث  عملي  ب�سكل  الأ�سياء  عن  يبحث  اأن  ي�ستطيع   .6-7
موقعها

عدد  وحتديد  العد  عملية  خالل  من  العدد  ملدلول  فهمًا  يطور   .1-8
الأ�سياء

8-2. يربط مفهوم العدد مع اأ�سياء مطبوعة بطريقة لها معنى

8-3. يطور بع�س مفاهيم املت�سادات من مثل كبري/�سغري، طويل/ ق�سري

8-4. يبداأ يف تطوير مفهوم ب�سيط حول الزمن من مثل اليوم الغد الأم�س

8-5.  ي�سيف بع�س التفا�سيل للمفاهيم التي �سبق واأكت�سبها

8-6. مييز بني مفهومي مت�سابه وخمتلف
ال�سجرة  هذه  كبرية،  الكرة  )هذه  خل�سائ�سها  وفقًا  الأ�سياء  ي�سف   .7-8

طويلة(
8-8. يعرف عمره

8-9. يعرف نوعه الجتماعي

8-10. يقارن بني كميات مادية ليحدد اأيهما اأكرث

8-11. يعد وهو ي�سري اإىل الأ�سياء اإىل رقم ثالثة اأو اأربعة
8-12. يدرك مفهوم املكان )فوق، اأعلى، اأمام، خلف، بعيد عن، 

نحو( فيما يتعلق بالأ�سياء التي يتعامل معها
اجلانب املعريف ـ اللغوي

للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
ابدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. يفهم تدريجيًا بع�س العبارات التي حتمل معنى الفكاهة

1-2. يفهم املق�سود بالأ�سئلة التي توجه اإليه

1-3. يفهم التعليمات التي ت�سدر عن املربية

1-4. يفهم بع�س امل�سطلحات التي تدل على الحتمالية )ميكن ت�ستي (
1-5. يختار اجلملة املنا�سبة للتعبري عن موقف معني مثل )اإذا طلب منه 

ارتداء املعطف يقول اإىل اأين �سنذهب؟(
اأن يفهم جملة تو�سح عالقة �رشطية مثل )عندما تنهي  1-6. ي�ستطيع 

طعامك �سوف نذهب اإىل احلديقة(
1-7. ميكن اأن ي�ستجيب ب�سكل �سحيح عند الطلب اإليه اأن يح�رش �سيئني معًا

1-8. ميكن اأن ينفذ ثالثة اأوامر بنف�س الرتتيب الذي يطلب منه
1-9. ي�ستخدم املعلومات يف مواقف جديدة )اأ�سياء وردت يف الق�سة 

يتحدث عنها عند روؤيتها ثانية(
1-10. ي�ستمع باهتمام بهدف الو�سول اإىل املعلومات

1-11. يطور فهمًا ب�سيطًا ملفهوم املقارنة

1-12. يفهم اأن املادة املطبوعة ذات معنى

1-13. مي�سك الكتاب ب�سكل �سحيح

املهارات الجتماعية ـ النفعالية
للفئة العمرية من ثالث اإىل اأربع �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. يظهر �سعادة يف اأثناء تفاعله مع املربية والأطفال يف احل�سانة

1-2. يقل ب�سكل وا�سح تعبريه عن قلق النف�سال

1-3. يقل ا�ستف�ساره عن موعد قدوم الأم

1-4. يظهر حبه لالأخوة الأ�سغر منه �سنًا

2-1. يظهر مياًل اإىل الطاعة

2-2. يدرك ب�سكل ب�سيط مفهوم ال�سلطة وبع�س م�سادرها

2-3. يفهم اأن هناك تبعات ) نواجت ( لل�سلوك
2-4. يدرك اأن هناك قواعد �سلوكية خمتلفة لالأماكن املختلفة )الكتابة 

على الورق ولي�س احلائط(
الإ�رشاف )ينهي دوره  بع�س  املالئمة مع  ال�سلوكية  القواعد  يتبع   .5-2

على الأرجوحة ويعطي دوره لزميله(
2-6. ينتقل من ن�ساط اإىل اآخر ب�سهولة وثقة

3-1. ي�سبح اأكرث ودًا مع الآخرين

3-2. يوا�سي رفاقه اأو اأخواته يف حال حدوث م�سكله معهم

3-3. ي�ساعد اأقرانه اإذا ما تعر�سوا لالأذى اأو مل�سكلة ما

4-1. يعرب ب�سكل وا�سح عن انفعالته وما ي�سعر به
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4-2. يعرب لفظيًا عما يغ�سبه

4-3. يعرب لفظيًا عن �سعوره بال�سيق

4-4. ي�سمي احليوانات التي تخيفه

4-5. يعرب عن حبه لفظيًا لأ�سياء اأو اأ�سخا�س يحبهم

5-1. ي�ستمر ظهور اللعب املوازي

يظهر تطورًا يف اللعب الإيهامي )يخرتع اأ�سياء واأ�سخا�س وهميني(  .7-5

ي�ستمتع باللعب مع الآخرين يف بناء املكعبات، ال�سناديق، الدمى  .8-5

5-9. ي�سارك الأطفال الآخرين باللعب الإيهامي

5-10. يفهم ويحب امل�ساركة بالألعاب
5-11. يبداأ باللعب مع الأطفال الآخرين الذين ل يعرفهم وي�ساركونه نف�س 

الهتمامات
6-1. يطور �سداقة ويحافظ عليها مع طفل واحد على الأقل

6-2. ي�سارك يف الأن�سطة اليومية اجلماعية ولكنه بحاجة اإىل توجيه من 
الكبار

6-3. يعمل �سمن جمموعات �سغرية باإ�رشاف مقدمة الرعاية

6-4. ي�ستمتع برفقة طفل معني

7-9. يتبع الروتني مع بع�س الإ�رشاف من قبل مقدمة الرعاية
مل�ساعدة  بحاجة  يزال  ما  ولكنه  لوحده  يديه  غ�سل  من  يتمكن   .10-7

الرا�سدين
7-11.يتمكن من ارتداء البنطلون )اإنزاله ورفعه( عند اإغالق ال�سحاب 

اأو الأزرار
7-12. يذهب اإىل احلمام لق�ساء حاجته لوحده

7-13. يختار مالب�سه اأو طعامه اأو اللعبة التي يريدها بنف�سه

7-14. ميار�س �سلوكًا ينا�سب نوعه الجتماعي

7-15. يدرك مفهوم النوع الجتماعي )اأنا بنت مثل اأمي(

7-16. يتبع الروتني وينجز املهام معتمدًا على نف�سه
8-1. ي�ستخدم بع�س العبارات الدينية مثل ) تالوة دعاء قبل الطعام - 

احلمد هلل بعد اإنهاء الطعام(
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