إرشادات عامة لمعلمة رياض األطفال

عزيزتي المعلمة...
وضعنا بين يديك دليل الخبرات التربوية ليسهل عليك التخطيط واإلعداد لألنشططة التربويطة المختلفطة يطت يعتبطر لطلا الطدليل خيطر
معين لك بما ي تويه من معلومات قيمة وتعليمات لامة للا و تى يكون عملك ناجح ومتميز عليك اتباع اإلرشادات التالية :
 -1ال رص على معرفة مهامك وأدوارك كاملة تى تؤدين عملك على أكمل وجه.
-2ال رص على فهم خصائص نمو الطفل وألم ا تياجاته وكيفية تلبيتها فهلا لو أ د مفاتيح نجا ك في عملك.
-3المعرفة التامة بم تويات الدليل يجعلك تصلين لمستوى عا ٍل جدا ً من التمكن من المادة العلمية.

-4ال رص علي االستفادة من الهياكل البنائية واأللداف السلوكية معا ً وعدم إغفال أي منهما فكل جانب مكمالً لآلخر.
-5ال رص على معرفة كيفية صياغة األلداف السلوكية وألم أجزاءلا وشروط صياغتها.
-6ال رص على معرفة وفهم ما ي تويه توصيف الخبرات من مفاليم لغوية ورياضية مط ضطرورة إتبطاع أسطلوب التطدر

الصط يح

عند عرض المفاليم.
-7إتباع التعليمات واإلرشادات المدرجة في دليطل المعلمطة فهطلا يسطاعدك علطى السطير بخططى صط ي ة وسطليمة ويجنبطك الوقطوع فطي

االخطاء.
-8االطالع على طرق عرض المفاليم في الخبرات التربوية سواء كانت مفاليم لغوية أو رياضية وفي ال عدم الوضوح ال تترددي
في االستفسار عن آليتها .
-9االستعانة بلو ة الكلمات المختلفة والمتشابهة بالرسم الكتابي ال يعني االقتصار عليها فإلا وجدت في نفسك القدرة على استخرا
كلمات مناسبة من إبداعك فاستفيدي منها.
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برنامج الخبرات التربوية للمستويين األول والثاني
الفصل الدراسي األول
م

المستوى األول

الفصل الدراسي الثاني
م

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثاني

1

استقبال األطفال

10

أصوات وألوان وأشكال

الفصول األربعة

2

التهيئة

11

بلدي الكويت واال تفال بالعيد الوطني

3

روضتي

ال اسوب في روضتي

12

البر

النفط

4

من أنا

أنا اإلنسان

13

الجمعية التعاونية

اإلسالم ديني

5

أسرتي وأقاربي
وجيراني

الناس يعملون

14

المواصالت

االتصاالت

6

ص تي وسالمتي

غلائي

15

الب ر

7

الماء والهواء

16

8

ال يوانات والنباتات

17

تدريبات للتخر

9

مراجعة الخبرات

18

التخر

17

المدرسة االبتدائية

خبرة رة
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قصار السور المقررة لرياض األطفال للمستوى الثاني
الفصل الدراسي األول
م

الخبرات التربوية

1

استقبال األطفال

2

التهيئة

3

ال اسوب في روضتي

4

أنا اإلنسان

5

الناس يعملون

6

غـــلائي

الفصل الدراسي الثاني
السورة
المقررة

الفات ة

الفيل

م

الخبرات التربوية

السورة
المقررة

10

الفصول األربعة

القارعة

11

بلدي الكويت واال تفال بالعيد الوطني

الزلزلة

12

النفط

العاديات

13

اإلسالم ديني

14

اإلتصاالت

البينة

الهمزة
15

الب ر

7

الماء والهواء

العصر

16

خبرة رة

8

ال يوانات والنباتات

التكاثر

17

تدريبات للتخر

9

مراجعة الخبرات

مراجعة السور

18

التخر

18

القدر

مراجعة
السور
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االعتبارات التي يجب مراعاتها قبل استقبال االطفال

االعتبارات التي يجب مراعاتها أثناء استقبال االطفال

 -1التخطيط الجيد لبرنامج استقبال األطفال وفط اإلمكانيطات

 -1ال طططرص علطططى تقطططديم أنشططططة تربويطططة جالبطططة ومشطططوقة

المتا ة.

لألطفططططال مطططط ضططططرورة االبتعططططاد عططططن عططططرض الشخصططططيات

 -2ال رص على تجهيطز وإعطداد بيئطة الفصطل كبيئطة تربويطة

الكرتونية المخيفة واألصوات العالية للطفل .

آمنة وجالبة للطفل .

 -2االلتططزام بتقططديم كططل مططا لططو تربططوي ولططادف مططن بططرامج

 -3استالم كشف أسماء أطفال الفصل من إدارة الروضة .

كاألناشيد والفقرات الترفيهية التطي تناسطب المطنهج التربطوي

 -4تجهيز اإلشارات المناسبة بأسماء وصور األطفال .

وطبيعة المجتم الكويتي الم افل .

 -5إسناد فصول المستوى األول للمعلمات لوات الخبرة .

 -3تطططططوفير تطبيقطططططات وتطططططدريبات وألعطططططاب تنمطططططي مهطططططارة

 -6قيططام إدارة الروضططة بتنلططيم لقططاء تعططارف ألوليططاء األمططور

االستكشاف لدى األطفال فطي الفصطل بهطدف إشطغالهم بأشطياء

وأطفالهم وللك قبل دوام األطفال بهدف خل ألفة بين الطفل

ممتعه وجالبة تصرفهم عن الشعور بالخوف والبكاء .

وبيئة الروضة.

 -4تثبيططت معلمططات فصططول المسططتوى األول منططل بدايططة العططام

الدراسي تى نهايته .
 -5تعاون معلمات المستويين األول والثاني في لله الفترة.
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المفاليم األساسية

التكيف االجتماعي
داخل الروضة وبيئة
الفصل

مفهوم اللات

المفاليم الفرعية
* اسم الروضة
* اسم الفصل
* أسماء معلمات الفصل
* أسماء زمالء الفصل
* م تويات الفصل:
(لو ططططططات الفصططططططل  -األركططططططان
التعليمية)
* مراف الفصل :
( مخزن -دورة المياه )
* قوانين الفصل

* لات الطفل :
(اسمه – جنسطه – أفطراد أسطرته
– عمره – كل ما ي ب ..إلخ )
* تكطططوين مفهطططوم ايجطططابي عطططن
اللات

االلتمامات والميول
* تكوين عالقات ايجابية م معلمطات
الفصل
* تكوين صداقات م أقرانه
* االلتزام بقوانين الفصل:
( نلافطة الفصطل – ترتيطب األركطان –
التعططاون –االعتططلار  -إلقططاء الت يططة –
االستئلان )
* االلتمطططام بالعطططادات الصططط ية فطططي
بيئة التعلم
* االلتمطططام بجمططط صطططور عطططن بيئطططة
الفصطططططل االسطططططتمتاع فطططططي ممارسطططططة
األنشطة المتنوعة
* االلتمططططام باسططططتخدام التكنولوجيططططا
ال ديثة بمواضي مرتبطة بالخبرة
* الشطططعور بططططالفخر واالعتططططزاز عنططططد
سرد أ دات عن المواقف ال ياتية
* االلتمططططططططام بالعططططططططادات الصطططططططط ية
الشخصية
* االلتزام بقواعد األمن والسالمة
* االسطططططططتمتاع بمشطططططططالدة قصطططططططص
مصورة وأفالم
* االلتمطططام بتنطططاول الغطططلاء الصططط ي
المفيد
* االسطططتمتاع بترديطططد األناشطططيد مططط
األداء ال ركي
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

* تمييطططز فصطططله مطططن بطططين الفصطططول
األخرى
* ال ططرص علططى االسططتجابة لتعليمططات
المعلمة
* المشاركة في اللعب التعاوني
* التسططمية الص ط ي ة لططـ (الروضططة –
المعلمات  -الزمالء –األركان )
* ال رص على ترتيب أركطان الفصطل
بعد االنتهاء من العمل
* الم افلة على الممتلكات العامة
* ممارسة العادات الص ية السليمة
* التعبير بالرسم ال ر
* الت دت بجرأة وطالقة عطن مواقطف
ياتية مرتبطة بالخبرة
( وقفة ت دت )

* تعزيز القيم المستمدة مطن
الشريعة اإلسالمية
(التعاون – ال ب – الصطدق
– الطاعطططة – النلافطططة –
الرف )
* ا تطططرام قطططوانين الروضطططة
والفصل

* التعبير عن مشاعره وأ اسيسه
* تمييططز اسططمه فططي لو ططة ال ضططور
والغياب
* ممارسططططططة السططططططلوكيات الصطططططط ية
السليمة
* إتباع قواعد األمن والسالمة
* ال طططططرص علطططططى تنطططططاول الوجبطططططة
الغلائية
* الت دت بجمل وعبارات واض ة
* ممارسة مهارات ياتية مختلفة

* البسطططملة قبطططل القيطططام بطططأي
عمل
* تقدير اللات
* الثقة بالنفس وباآلخرين
* ا ترام رغبات اآلخرين
* االعتماد على النفس
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أوال ً  /المجال العقلي المعرفي

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني

ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي

* يتعرف على اسم :

* ي رص على ا ترام معلمات فصله.

* يردد األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية.

[ روضته – فصله – معلماته – زمالئه ].

* يشارك زمالئه اللعب.

* يسططططططتخدم الخامططططططات الفنيططططططة للتعبيططططططر عططططططن

* يتعرف على م تويات الفصل :

* يلتزم بالقوانين والنلم داخل الفصل.

موضوعات مرتبطة بالخبرة .

[ لو ات الفصل – أركان الفصل ].

* ي رص على نلافة فصله.

* يلون مصورات عن بيئة الفصل.

* يتعرف على مراف الفصل :

* ي رص على االستجابة لتعليمات المعلمة.

* يقوم بعمل مسابقات .

[ المخزن – دورة المياه ].

* يستمت بمشالدة فيلم.

* ي وط مصورات عن بيئة الفصل.

* يسمي أركان فصله.

* يصغي بالتمام لسماع قصة.

* يشكل بالصلصال أشياء مختلفة .

* يميز فصله من بين الفصول األخرى.

* يهتم بممارسة العادات الص ية السليمة.

* يقلد شخصيات قصة.

* يلكر قوانين الفصل.

* ي رص على ممارسطة القطيم االيجابيطة [ ال طب /

* يركب صور مرتبطة بأركان الفصل .

* يلكر اسمه /جنسه/عمره /أفراد أسرته.

التعاون  /الرف  /الطاعة  /الصدق /النلافة].

* يصل بين الصورة وما يناسبها .

* يت دت عن أفراد أسرته.

* ي ترم رغبات اآلخرين .

* يعبر ركيا بمصا بة األناشيد والموسيقى.

* يعبر لغويا عن ما ي ب .

* ي افل على نلافته الشخصية.
*ي رص على تناول وجبة غلائية ص ية.
* يعبر عن أ اسيسه ومشاعره.
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م

الخبرات التربوية

1

ال اسوب في روضتي

2

أنا اإلنسان

3
الناس يعملون

مفاليم اللغة العربية

مفاليم الرياضيات
•التصططنيف وف ط خاصططية وا ططدة( لططون  /نططوع  /طططول /
جم )
* المقارنططططة :المجموعططططة األكثططططر -المجموعططططة األقططططل –
المجموعتان المتكافئتان
* أشكال الفراغ الثالثي :الكرة  /األسطوانة  /المخروط
•األعداد  ) 10 -0 ( :رمزا ومدلوال
* مفهوم ال زمة
* العد التكراري (  / ) 10 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
اسوب – سماعة – أسطوانة – ماسح –
سلك  -عدسة
التصور البصري
اسوب – سماعة – سلك
تجريد الكلمة وال رف
( سماعة )  ( -سـ)

•التصططنيف وفطط خاصططيتين ( لططون  /نططوع  /طططول /
جم )
*المقارنطططة :المجموعطططة األكثطططر -المجموعطططة األقطططل –
المجموعتان المتكافئتان
* الطول :طويل  /قصير  /أطول من  /أقصر من
* أشكال الفراغ الثالثي :المكعب  /شبه المكعب
* النمط  :باستخدام لونين أو شكلين
* األعداد :العدد (  )11رمزا ومدلوالً
* العد التكراري (  / )10 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
إنسان – لسان – رأس – جسم – ساق –
سبابة
التصور البصري
إنسان – رأس – سبابة
تجريد الكلمة وال رف
( سبابة)  ( -سـ)

* التصططنيف وفططط خاصطططيتين ( لطططون  /نطططوع /
طول  /جم )
* النمط  :باستخدام 3ألوان أو 3أشكال
* أشكال الفراغ الثالثي :الهرم
* النقود الم لية  :فئة ( دينار  -خمسة
دنانير)
* األعداد :العدد (  )12رمزا ومدلوالً
* العد التكراري (  / )20 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
بناء– صباغ  -طبيبة – بائ  -ضابط –
م اسب
التصور البصري
بناء– طبيبة – ضابط
تجريد الكلمة وال رف
( بناء)  ( -بـ)
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مفاليم اللغة اإلنجليزية
ال رف ( C : ) letter
الكلمة ( Computer : )word
العدد ( ( 1-10) : ) Number

ال رف ( X : ) letter
الكلمة ( X- ray : )word
العدد ( ( 11) : ) Number

ال رف ( N :)letter
الكلمة ( Nurse : )word
العدد ( ( 12) : ) Number

م

الخبرات التربوية

4

غـلائي

5

الماء والهواء

 6ال يوانات والنباتات

مفاليم اللغة العربية

مفاليم الرياضيات
* التصنيف وف خاصطيتين ( لطون  /نطوع  /ططول /
جم )
* النمط  :باستخدام 3ألوان أو 3أشكال
* الساعة  :قراءة الوقت بالساعات الكاملة
* الزمن  :صبا ا  /لهرا  /مساء
* الوزن  :ثقيل  /خفيف  /أثقل من  /أخف من
* األعداد :العدد (  ) 13رمزا ومدلوالً
* العد التكراري (  / )20 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
بيض – لبن – بلح – بسكويت – برتقال –
جبن
التصور البصري
بيض – جبن – بلح
تجريد الكلمة وال رف
( بيض ) ( بــ)

* التصططنيف وف ط خاصططيتين ( لططون  /نططوع  /طططول /
جم )
* النمط  :باستخدام 3ألوان أو 3أشكال
*المناط المستوية :الدائرية  /المربعة  /المستطيلة
*النقطود الم ليططة  :فئطة ( دينططار – خمسططة دنططانير –
عشرة دنانير )
* الوزن  :ثقيل  /خفيف  /أثقل من  /أخف من
* األعداد :العدد (  )14رمزا ومدلوالً
* العد التكراري (  / )30 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
نوافل – نار – بناية – نافورة – دخان –
نهر
التصور البصري
نوافل – بناية – نافورة
تجريد الكلمة وال رف
( نوافل ) ( نــ)

* التصنيف وف خاصيتين ( لون  /نوع  /طول /
جم )
*النمط  :باستخدام 3ألوان أو 3أشكال
*السرعة  :سري  /بطئ  /أسرع من  /أبطأ من
*أشكال الفراغ الثالثي  :الهرم
* المناط المستوية  :منطقة مثلثة
* األعداد  :العدد (  ) 15رمزا ومدلوالً
* العد التكراري (  / )30 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
ثعبان – نسر – أرنب – نخلة – ليمون – عنب
التصور البصري
ثعبان – أرنب – نخلة
تجريد الكلمة وال رف
( نخلة )  ( -نـ)
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مفاليم اللغة اإلنجليزية
ال رف ( J : ) letter
الكلمة ( Jam : )word
العدد ( ( 13) : ) Number

ال رف ( A : ) letter
الكلمة ( Air : )word
العدد ( ( 14) : ) Number

ال رف ( Z : ) letter
الكلمة ( Z00 : )word
العدد ( ( 15) : ) Number

م

الخبرات التربوية

7

الفصول األربعة

8

بلدي الكويت

9

النفــط

مفاليم اللغة العربية

مفاليم الرياضيات
* النمط  :باستخدام 3ألوان أو 3أشكال
* الساعة  :قراءة الوقت بالساعات الكاملة
*أشكال الفراغ الثالثي  :أسطوانة – المخروط
*المناط المستوية  :منطقة دائرية
*المن نيات  /الدائرة
*األعداد :العدد (  ) 16رمزا ومدلوالً
*مكونات العدد( ) 2
* العد التكراري (  / )40 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
صيف – صوف– فراشة – مدفأة – ف م  -فرو
التصور البصري
صيف– فراشة – مدفأة
تجريد الكلمة وال رف
( فراشة ) ( فـ )

*النمط  :باستخدام 3ألوان أو 3أشكال
*المناط المستوية  :منطقة دائرية
* المن نيات  :الدائرة
* النقودالم لية  :فئة ( دينار – خمسة دنانير – عشطرة
دنانير)
* األعداد :العدد (  )17رمزا ومدلوالً
* مكونات العدد ( ) 3
* العد التكراري (  / )40 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
فلس– فيلكا – مت ف – نفط – سقف – فنر
التصور البصري
فيلكا – نفط  -مت ف
تجريد الكلمة وال رف
( فيلكا) ـ ( فـ)

ال صيلة اللغوية
قل – عامل – ناقلة – خليج– طالء – لمبة
التصور البصري
قل – لمبة – ناقلة
تجريد الكلمة وال رف
( لمبة )  ( -لـ )

* أشكال الفراغ الثالثي  :المكعب
* المناط المستوية  :منطقة مربعة
* المن نيات  :المرب
* مكونات العدد ( )3-2
األعداد :العدد (  ) 18رمزا ً ومدلوال
* العد التكراري (  /)50 – 1العد الترتيبي
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مفاليم اللغة اإلنجليزية
ال رف ( U : ) letter
الكلمة ( Umbrella : )word
العدد ( ( 16) : ) Number

ال رف ( T : ) letter
الكلمة ( Towers : )word
العدد ( ( 17) : ) Number

ال رف ( O : ) letter
الكلمة ( 0il : )word
العدد ( ( 18) : ) Number

م
10

11

12

الخبرات التربوية

اإلسالم ديني

االتصاالت

الب ــر

مفاليم اللغة العربية

مفاليم الرياضيات
* النقود الم لية  :فئة ( دينار – خمسة دنانير –
عشرة دنانير )
* الزمن  :صبا ا ً  /لهرا ً  /مسا ًء
* الساعة  :قراءة الوقت بالساعات الكاملة
* أشكال الفراغ الثالثي  :شبه المكعب
*المناط المستوية  :منطقة مستطيلة
* المن نيات  /المستطيل
*األعداد :العدد (  ) 19رمزا ومدلوالً
* مكونات العدد ( ) 4
* العد التكراري (  / )50 – 1العد الترتيبي

ال صيلة اللغوية
مسلم – صالة – جبل – قبلة – لبن -مصلى
التصور البصري
مسلم – لبن  -قبلة
تجريد الكلمة وال رف
( لبن )  ( -لـ)

ال صيلة اللغوية
دخان – جريدة – مرصد – بريد –
صندوق – دقيقة
التصور البصري
دخان – صندوق – جريدة
تجريد الكلمة وال رف
( دخان ) ( د )

* أشكال الفراغ الثالثي  :الهرم
* المناط المستوية  :منطقة مثلثة
* المن نيات  /المثلت
* النقود الم لية  :فئة ( عشرون دينار)
*ألعداد :العدد (  )20رمزا ومدلوالً
* مكونات األعداد ( ) 5
* العد التكراري (  / )50 – 1العد الترتيبي

* المقارنة :المجموعة األكثر -المجموعة األقل –
المجموعتان المتكافئتان
* أشططكال الفططراغ الثالثططي  :مكعططب – شططبة مكعططب –
أسطوانة – لرم – مخروط
*المناط المستوية  :الدائرية – المربعة -
المستطيلة – المثلثة
* المن نيات  /الدائرة  -المرب – المستطيل  -المثلت
* النقود  :فئة الدينار – الخمسة دنانير – عشرة
دنانير  -عشرون
* مراجعة رموز األعداد ( ) 20 – 11
* مراجعة مكونات األعداد ( ) 5 – 2
* العد التكراري (  / )50 – 1العد الترتيبي
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ال صيلة اللغوية
دانة – صدف – صياد – دفة – زبيدي  -طراد
التصور البصري
صياد – طراد – دفة
تجريد الكلمة وال رف
( دفة )  ( -د )

مفاليم اللغة اإلنجليزية

ال رف ( I : ) letter
الكلمة ( Islam : )word
العدد ( ( 19) : ) Number

ال رف ( E : ) letter
الكلمة ( Email : )word
العدد ( ( 20 ) : ) Number

ال رف ( D : ) letter
الكلمة ( Diver : )word
العدد ( ( 11- 20) : ) Number

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :
* سورة العل قال تعالى ۡ (:ٱق َر ۡأ بِ ۡ
س َ
علَط ٍ ( ۡ ) 2ٱق َطر ۡأ َو َربكطكَ ۡٱأل َ ۡك َطرم
طن ِم ۡطن َ
ٱإلن ن َ
ٱس ِم َربِكَ ٱلَّلِي َخلَ َ ( َ ) 1خلَط َ ۡ ِ
علَّ َم ِب ۡٱلقَلَ ِم ( .) 4
( )3ٱلَّلِي َ
* دعاء (اللهم إني أعول بك من علم ال ينف وقلب ال يخش )

اللغة العربية

الرياضيات

أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( اسوب– سماعة – أسطوانة –
ماسح– سلك – عدسة)

التصنيف وف خاصية وا دة
( لون  /نوع  /طول  /جم )

ثانيا ً  :التصور البصري
( اسوب– سماعة – سلك)

أشكال الفراغ الثالثي:
الكرة /األسطوانة  /المخروط

ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
( سماعة)  ( -سـ )

ال رف ( C : ) letter

الكلمة ( Computer : )word

المقارنة :المجموعة األكثر-المجموعة األقل
 المجموعتان المتكافئتانال زمــــــة

رابعا ً :التعبير اللغوي
وصف األشياء بكلمات بسيطة

اللغة اإلنجليزية

األعداد  )10 -0 ( :رمزا ومدلوالً
العد التكراري (  - )10 – 1العد الترتيبي

 مال لة  /التعبير الغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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العدد ( 1-10 : ) Number

المفاليم األساسية

ال اسوب وألميته

أجزاء ال اسوب

المفاليم الفرعية
* ال اسوب آلة الكترونية
* ال اسطوب يططوفر الوقططت والجهططد
والمال
*ألميته :تعليمي  /ثقافي  /فنطي /
ترفيهي

االلتمامات والميول
*االستفسار عن ألمية ال اسوب
*االلتمام بمشالدة كتب مصورة عن
ال اسوب
*االسططتمتاع بجم ط صططور عططن جهططاز
ال اسوب

* المكونات المادية األساسية اللالرة * االستفسططططار عططططن أسططططماء أجططططزاء
في ال اسوب
ال اسوب
طدة
ط
و
/
طأرة
ط
ف
/
طاتيح
ط
المف
طة
(شاشططة/لو ط
* االلتمططططططططام بمعرفطططططططططة مل قطططططططططات
)
hard
disk
المركزية
المعالجة
ال اسوب
* مل قات ال اسوب
*الميل الشباع ميوله المعرفية
(طابعة /أسطوانة  /سماعة../الخ )

برامج ال اسوب

أماكن
استخدام ال اسوب

* برامج منوعة(الرسام /برامج
األلعاب  /البرامج المكتبية..الخ)
* البرمجيطات التعليميطة( القططوائم/
الشخصيات ..الخ )

* في الروضة (االدارة/الفصل)
* في البيت
* في المجتم ( الطبيب/البنك
/المطار/الجمعية ..الخ )

*االلتمطططام بمشطططالدة بطططرامج ال اسطططوب
المختلفة
* اال سطططططاس بطططططالفرح والمتعطططططة عنطططططد
استخدام برامج ال اسوب
* الميل الستكشاف برامج جديدة
ا*الستفسار طول شخصطيات البرمجيطات
وقوائمها
* اختيار البرامج المناسبة وف قدراته

* االستفسططططار عططططن أمططططاكن تواجططططد
ال اسوب
* االلتمام باستخدام ال اسوب
االلتمطططططام بمعرفطططططة أمطططططاكن تواجطططططد
ال اسوب في الروضة وخارجها
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

* الم افلطططططة علطططططى جهطططططاز
* لكر فوائد ال اسوب
* التعططططططود علططططططى اسططططططتخدام جهططططططاز ال اسوب
* تقدير قيمة العلم والعلماء
ال اسوب عند ال اجة
* تصططططميم مجسططططمات ونمططططال عططططن
ال اسوب
* تسمية أجزاء ال اسوب
* ت ديد أجزاء ال اسوب
* ال طططرص علطططى سطططالمته عنطططد اسطططتخدام
ال اسوب(النلر/السم /الجلسة الص ي ة)
* الم افلة على جهاز ال اسوب وأجزائه
(تلف /رارة/رطوبة/أتربة..الخ)
*التمييز بين المفاتيح المستخدمة في
البرمجيات التعليمية
* التمييز بين أيقونات البرامج
*االستجابة لتوجيهات البرامج وتنفيللا
* التعود على استخدام مهارات التفكير
العلمي
*التنقل داخل برمجيات ال اسوب باستخدام
مفاتيح الت رك
* تصميم بعض األشكال باستخدام برامج
ال اسوب

* لكر أماكن تواجد ال اسوب
* ال طططرص علطططى الهطططدوء أثنطططاء
استخدامه لل اسوب

* الم افلة على الممتلكات
العامة
* الشعور بألمية ال اسوب
وأجزائه
* تكوين اتجاه ايجابي ن و
ضبط وتقنين ساعات تعامله م
ال اسوب

* تنمية االتجاه العلمطي لطدى
الطفل
* االعتماد علطى الطنفس عنطد
استخدام ال اسوب
* الشعور بالفخر بانجازاته

*ا تططططرام وتقططططدير مسططططتخدمي
جهاز ال اسوب في ( المجتم /
الروضة /الفصل ..الخ )
* تقدير ألمية التكنولوجيطا فطي
ياتنا اليومية

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يتعرف على ألمية ال اسوب.
* يتعرف على أجزاء ال اسوب.
*يسمي برامج ال اسوب.
*يتعرف شخصيات البرمجيات التعليمية.
*يميز بين المفاتيح المستخدمة في البرمجيات
التعليمية.
* يعدد بعض أماكن تواجد ال اسوب .
* يلكر أ دات قصة مرتبطة بالخبرة .
* يصنف األشياء وف خاصية وا دة :
( لون – نوع – جم – طول ).
* يتلكر أشكال الفراغ الثالثي ( كرة– أسطوانة -
مخروط).
•يتلكراألعداد من ( )10-0رمزا ً ومدلوالً .
*يتعرف مفهوم (ال زمة).
* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية التالية :
( اسوب – سماعة – أسطوانة – ماسح – سلك –
عدسة).
* يتعرف على كلمات الخبرة( اسوب – سماعة–
سلك).
* يجرد كلمة (سماعة) وال رف ( سـ ) .
* يتعرف على ال رف (  )Cوكلمة (.)Computer
* يتلكر األعداد من ).NUMBERS (1-10

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني
* ي افل على جهاز ال اسوب.
* ي طططرص علطططى قواعطططد األمطططن والسطططالمة عنطططد اسطططتخدام
ال اسوب.
* ي افل على سالمة نلره عند استخدام الجهاز .
* ي رص على اغالق الجهاز بعد االنتهاء منه .
* يستم بالتمام آليات الخبرة .
* يشارك زمالئه اللعب .
* يهتم باستكشاف البرمجيات التعليمية.
* يشالد بالتمام أفالم أو قصص مرتبطة بالخبرة.
* يستمت بمشالدة قصص البرمجيات التعليمية.
* يهتم باستخدام التكنولوجيا ال ديثة بمواضي مرتبطة
بالخبرة.
* يفخر بنفسه عند إنجاز عمله .
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ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي
* يلعب باستخدام برامج ال اسوب المتنوعة.
* يبني أشكاالً من المكعبات .
* يعبر ركيا ً بمصا بة الموسيقى .
* يردد بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية
* يستخدم الخامات الفنية للتعبير عن موضوعات
مرتبطة بالخبرة .
* يرتب مصورات بشكل متسلسل .
* يركب صور تعبر عن النشاط
* يقوم ب ركات تنشيطية لتعزيز العدد .
* يقلد شخصيات القصة .
* ي وط ( الكلمات – األعداد ) المرتبطة بالنشاط .
* يسير على الخط المنقط الموضح لرمز العدد.
* يلون كلمات مرتبطة بالخبرة.
* يلون مصورات مرتبطة بالخبرة .
* يجمططط صطططور مرتبططططة بالنشطططاط التعليمطططي باسطططتخدام
األجهزة التكنولوجية ال ديثة.
* يسططططتخدم البططططرامج اإللكترونيططططة ال ديثططططة فططططي عمططططل
تطبيقات مختلفة .

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية
س ِن ت َ ۡق ِويم) سورة التين آية 4
س َن فِ ٓي أ َ ۡ َ
ٱإلن ن َ
قال هللا تعالى ( :لَقَ ۡد َخلَ ۡقنَا ۡ ِ
دعاء ( اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا واجعله الوارت منا)

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( إنسان– لسان– رأس– جسم– ساق–
سبابة)

ثانيا ً  :التصور البصري
( سبابة – إنسان – رأس)
ثالثا ً  :تجريد الكلمة وال رف
( سبابة) ( -سـ)

رابعا ً  :التعبير اللغوي
استخدام رف الواو لعطف كلمات

الرياضيات
التصنيف وف خاصيتين
( لون  /نوع  /طول  /جم )

اللغة اإلنجليزية
ال رف ( x : ) letter

المقارنة :المجموعة األكثر-المجموعة األقل
 -المجموعتان المتكافئتان

الكلمة ((x-ray( :)word
أشكال الفراغ الثالثي :
(مكعب  ،شبه المكعب)

النمط الرياضي
باستخدام لونين أو شكلين
األعداد :العدد (  )11رمزا ومدلوالً
العد التكراري (  - )10 – 1العد الترتيبي

 مال لة  /التعبير الغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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العدد(( 11 ) :)Number

المفاليم األساسية

ياة اإلنسان

جسم اإلنسان

ياة الشعوب

المفاليم الفرعية

االلتمامات والميول

* تطور ياة اإلنسان عبر
العصور (العصر ال جري -
العصر ال ديت) من يت
المسكن /الملبس/الغلاء
/األدوات...إلخ

* االستمتاع بمشالدة أفالم عن يطاة
اإلنسان في العصورالمختلفة
* االستفسططار عططن يططاة اإلنسططان فططي
العصور المختلفة
* االستماع بالتمام آلية الخبرة

*األعضاء الخارجية (:الرأس،
الرقبة ،الجلع ،اليدان،
الرجالن)
*األعضاء الداخلية ( :القلب ،
الرئتان  ،الهيكل العلمي)
* لكل إنسان بصمة خاصة

*االلتمام ببناء الجسم ص يا:
(التغلية  ،الرياضة )
*االلتمام بنلافة أعضاء جسمه
* االلتمام باستكشاف البصمة
الخاصة به

* الشعوب مختلفة في
الشطططططكل واللغطططططة (األفريقطططططي-
اآلسيوي -األوروبي)
* يططاة الشططعوب مختلفططة فططي
اللبطططططططاس -األكطططططططل-العطططططططادات
والتقاليد.

* االسطططتمتاع بمشططططالدة أفططططالم عططططن
الشعوب المختلفة
* الميططططل لعمططططل ألبططططوم صططططور عططططن
الشعوب المختلفة
* االلتمام بتناول أكالت من مختلطف
الشعوب
*االستمتاع بارتداء مالبس الشطعوب
المختلفة
* االلتمططططام بتكططططوين صططططداقات مططططن
الشعوب المختلفة
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

* ت ديد أوجه التشابه واالختالف في
ياة االنسان عبر العصور المختلفة
* جمط صطور عطن يطاة االنسطان فططي
العصور المختلفة

*تقدير نعمة العقل في
تطوير ياة اإلنسان

* تسمية األعضاء في جسم اإلنسان
* المقارنة بين بصمته وبصمة
اآلخرين
* ال رص على تناول األطعمة
المفيدة للجسم
* ممارسة الرياضة

* فطططططل بعطططططض اآليطططططات واألدعيطططططة
المرتبطة بالخبرة
*التمييز بين الشعوب المختلفة
*الت دت بجطرأة وطالقطة عطن مواقطف
ياتيطططططة مرتبططططططة بطططططالخبرة (وقفطططططة
ت دت)
* أداء مشالد تمثيلية تعبر عطن يطاة
الشعوب

* تقططدير علمططة الخططال فططي
خلقه لإلنسان

* ا تطططططرام اآلخطططططرين علطططططى
اختالف أشكالهم

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يتعرف على تطور ياة اإلنسان.
* يقارن بين العصور المختلفة في ياة اإلنسان.
* يسمي بعض أعضاء جسمه الخارجية.
* يتعرف على بعض أعضاء جسمه الداخلية.
* يتعرف على أن لكل إنسان بصمة خاصة به.
* يلكر االختالف بين ياة الشعوب من يت الشكل
واللغة.
* يت دت عن ياة الشعوب من يت اللباس -األكل-
العادات والتقاليد....إلخ.
* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية التالية:
(إنسان – لسان -رأس – جسم – ساق  -سبابة) .
* يتعرف على كلمات الخبرة (سبابة – إنسان -رأس) .
* يجرد كلمة (سبابة) وال رف (سـ ).
* يصنف وف خاصتين ( لون -نوع -طول -جم) .
•يكون نمط من لونين أو شكلين.
* يتلكر أشكال الفراغ الثالثي
ً
ً
* يتعرف على العدد ()11رمزا ومدلوال .
* يتعرف على ال رف ( )Xوالكلمة ( .)X-ray
* يتعرف على ).NUMBER (11

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني
* يستمت بمشالدة أفالم عن ياة اإلنسان.
* يقدر علمة الخال في خلقه .
* يتقبل لاته كما خلقها هللا .
* ي رص على نلافته الشخصية .
* ي ترم اآلخرين على اختالف أشكالهم .
* يشارك زمالئه باأللعاب الجماعية .
* يستم بالتمام آلية الخبرة .
* يستمت بمطالعة قصص عن ياة الشعوب المختلفة.
•ي رص على تكوين صداقات م اآلخرين.
* يهتم باستخدام التكنولوجيا ال ديثة بمواضي مرتبطة
بالخبرة.
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ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي
* يشكل بالصلصال أشياء مرتبطة بالخبرة .
* يجم صور مرتبطة بالنشاط التعليمي .
* يستخدم البرامج اإللكترونية ال ديثة في عمل
تطبيقات مختلفة.
*يمثل مشالد من ياة بعض الشعوب.
* يسططتخدم األلعططاب التربويططة فططي تكططوين نمططال مرتبطططة
بالخبرة .
* يستخدم الخامات الفنية للتعبير عن موضوعات
مرتبطة بالخبرة .
* يعبر ركيا بمصا بة األناشيد والموسيقى .
* يردد بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية
* يركب صور تعبر عن النشاط.
* ي وط صور مرتبطة بالخبرة.
* يرتب منالر قصة مرتبطة بالخبرة.
* يسير على الخط المنقط الموضح لرمز العدد.
* يلون كلمات مرتبطة بالخبرة.
* يقفز بخطوات متناسقة م اإليقاع الموسيقي

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :
ع َملَك ْم َو َرسوله َوا ْلم ْؤ ِمن َ
ون ) سورة التوبة أية ( )105
اَّلل َ
* ( قال هلل تعالي ( َوق ِل ا ْع َملوا فَ َ
سيَ َرى َّ

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( بناء – صباغ – طبيبة – بائ – ضابط –
م اسب)
ثانيا ً  :التصور البصري
( بناء – طبيبة – ضابط)

ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
( بناء)  ( -بـ )

رابعا ً  :التعبير اللغوي
استخدام الفعل الماضي في جملة مفيدة

الرياضيات
التصنيف وف خاصيتين
( لون  /نوع  /طول  /جم )
النمط الرياضي:
باستخدام 3ألوان أو 3أشكال
أشكال الفراغ الثالثي  /الهرم

األعداد :العدد (  )12رمزا ومدلوالً
العد التكراري (  - )20 – 1العد الترتيبي

 مال لة  /التعبير الغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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اللغة اإلنجليزية
ال رف ( N : ) letter

الكلمة ( Nurse : )word

العدد ( ) 12 ( : ) Number

المفاليم األساسية

العمل وألميته

العاملون
(أص اب المهن
وال رف)

المفاليم الفرعية
* مفهوم العمل :
تقديم خدمة مقابل أجرمادي
*مفهوم العمل التطوعي :
تقديم خدمة إنسانية دون
مقابل مادي ( معنوي)
* ألمية العمل :
العمل عبادة وطاعة هلل
،عمارة األرض ،خدمة
المجتم ،ت سين المعيشة .إلخ
* الناس يعملون في مهن
و رف مختلفة:
 المهن( طبيب،م امي،مهندس...الخ)
 ال رف ( ميكانيكي  -نجار-الصفار...إلخ)
* اختالف المهن باختالف
أدواتها
* ارتباط بعض المهن
ببعضها(الطبيب،الممرض
،الصيدلي)( -مهندس ،
بناء،صباغ)( -طيار ،مساعد
طيار،مضيف).....إلخ
* مخاطر بعض المهن
وال رف المختلفة

االلتمامات والميول

المهارات والعادات

* االلتمام باالستماع إلى آية قرآنية ،
و ديت شريف مناسب للخبرة
*االلتمام بمشالدة أفالم وبرامج
توضح ألمية العمل
* المبادرة بالقيام ببعض األعمال
التطوعية

* التعبير شفهيا عن العمل وألميته
* ال رص على ا ترام العاملين في
المجتم
* ال رص على المشاركة في
ال مالت التطوعية المختلفة

* االستمتاع بمشالدة أفالم وقصص
عن أص اب المهن وال رف
* المشاركة في القيام بر الت إلى
أماكن عمل أص اب المهن وال رف
* المبادرة في استضافة بعض
أص اب المهن المختلفة
* الميل إلى استكشاف أدوات أص اب
المهن وال رف
* الميل لمعرفة ما ينتجه أص اب
المهن وال رف
* ا ترام أص اب المهن المختلفة
* التعاون م أقرانه في انجاز العمل
*االلتمام بالتقاط صور للعاملين أثناء
تأدية أعمالهم .

*التمييز بين أص اب المهن وال رف
المختلفة
* تسمية بعض أدوات أص اب المهن
وال رف المختلفة
* المقارنة بين أدوات بعض المهن
وال رف
* فل رقم العمليات()112الستخدامه
عند ال اجة.
* ال رص على االستجابة لتعليمات
وإرشادات أص اب المهن
* ال رص على إتقان العمل اللي
يقوم به
*المشاركة في ترديد أناشيد عن
أص اب المهن.
* تمثيل أدوار بعض العاملين في
المجتم
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االتجالات والقيم
* ب العمل
* تقدير قيمة العمل
* االقبال على األعمال
التطوعية

* ا ترام أص اب المهن
وال رف المختلفة
* تقدير قيمة العمل اليدوي
*الشعور بألمية التنوع
واالختالف بين المهن في
المجتم

المفاليم األساسية

أمنيات األطفال في
المستقبل

المفاليم الفرعية
*أنا أ ب أن أكون  (:رائد
فضاء ،مبرمج اسوب ،
مهندس  ،شرطي مرور
..إلخ).

االلتمامات والميول
* التطل إلى شغل مهنة معينة في
المستقبل
*ال رص على االستماع لآلخرين
عند ال ديت
* االلتمام بزيارة األماكن التي تهتم
بتنمية موالب الطفل ( كيدزانيا)
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المهارات والعادات
* التعبير بأساليب متنوعة عما
يتطل إليه في المستقبل (شفهيا -
فنيا – عمليا)
*الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف
ياتية مرتبطة بالخبرة (وقفة
ت دت)
* تمثيل دور صا ب المهنة التي
يتطل إليها .

االتجالات والقيم
* تقدير قيمة العلم والعلماء
* ب العمل والتمسك بما
يتطلبه من قيم وأخالقيات
(اإلخالص  ،األمانة ،
االجتهاد  ،اإلتقان .)..

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يتعرف مفهوم العمل ( مادي ،تطوعي).
* يت دت عن ألمية العمل .
* يقارن بين المهنة وال رفة .
* يلكر بعض المهن في المجتم .
* يعدد بعض ال رف في المجتم .
*يسمي أدوات بعض المهن أوال رف في المجتم .
* يت دت عن ارتباط بعض المهن ببعضها.
* يلكر بعض مخاطرالمهن أوال رف المختلفة .
* يت دت عن أمنياته في المستقبل .
•يعبر لغويا عن المهنة التي ي بها.
•يصنف وف خاصيتين
* يتعرف على أشكال الفراغ الثالثي (الهرم).
* يتعرف العدد (  ) 12رمزا ومدلوال .
* يكون نمط باستخدام ثالثة ألوان أو ثالثة أشكال .
* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية التالية:
( بناء– صباغ– طبيبة – بائ – ضابط – م اسب).
* يتعطططرف علطططى كلمطططات الخبطططرة ( بنطططاء– طبيبطططة –
ضابط).
* يجرد كلمة ( بناء ) و ال رف ( بـ ) .
* يتعرف على ال رف (  )Nوالكلمة ( .)Nurse
* يتعرف على العدد ).NUMBER (12

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني
* ينصت بالتمام إلى آية قرآنية أو ديت شريف مناسب .
* يستمت بمشالدة أفالم أوقصص مرتبطة بالخبرة
* يشارك في القيام بر الت إلى أماكن عمل أص اب المهن.
* يبادر في دعوة بعض العاملين في المجتم .
* يتعاون م فرق العمل المختلفة.
* ي رص على انجاز ما يوكل إليه من عمل.
* يبططادر فططي تقططديم مططا يططدخل البهجططة والسططرور فططي نفططوس
العاملين.
* ي ترم أص اب المهن وال رف المختلفة.

* ي رص على االستجابة لتعليمات وارشادات األمن
والسالمة المتعلقة ببعض المهن أوال رف المختلفة.
*يشارك اآلخرين في التعبير عن أمنياته المستقبلية.

 مال لة  /التعبير الغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي
* يمثل أدوار بعض أص اب المهن وال رف المختلفة.
* يلطططتقط صطططورا مططط بعطططض أصططط اب المهطططن وال طططرف
المختلفة.
* يجم ط صططور لططبعض بعططض أص ط اب المهططن وال ططرف
المختلفة باستخدام األجهزة التكنولوجية ال ديثة.
* يسططططتخدم البططططرامج اإللكترونيططططة ال ديثططططة فططططي عمططططل
تطبيقات مختلفة.
* يسططتخدم األلعططاب التربويططة فططي تكططوين نمططال مرتبطططة
بالخبرة .
* يسطططتخدم الخامطططات الفنيطططة للتعبيطططر عطططن موضطططوعات
مرتبطة بالخبرة .
* يعبر ركيا بمصا بة األناشيد والموسيقى .
* يردد بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية
* يبني بيتا من المكعبات .
* يركب صور تعبر عن النشاط.
* ي وط صور مرتبطة بالخبرة.
* يرتب منالر قصة مرتبطة بالخبرة.
* يسير على الخط المنقط الموضح لرمز العدد.
* يلون كلمات مرتبطة بالخبرة.

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :

ت َما َر َز ۡق ننَكمۡ َو ۡ
َّلل ِإن كنتمۡ ِإ َّياه ت َ ۡعبدونَ ) سورة البقرة آية ()172
* قال هللا تعالى  ( :( :ن َٓيأ َ كيهَا ٱ َّل ِلينَ َءا َمنواْ كلواْ ِمن َط ِي ن َب ِ
ٱشكرواْ ِ َّ ِ
* دعاء( :ال مد هلل اللي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين)

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية

الرياضيات

(بيض – لبن – بلح – بسكويت – برتقال – جبن)

التصنيف وف خاصيتين
( لون  /نوع  /طول  /جم )

ثانيا ً  :التصور البصري
(بيض– جبن– بلح)

النمط الرياضي:
باستخدام ثالت ألوان – ثالت أشكال

اللغة اإلنجليزية
ال رف (

J : ) letter

الكلمة ( Jam : )word

قراءة الوقت بالساعات الكاملة
ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
( بيض)  ( -بـ)

الزمن
صبا ا  /لهرا /مساء
الوزن
ثقيل  /خفيف  /أثقل من  /أخف من
األعداد :العدد (  )13رمزا ومدلوال ً

رابعا ً  :التعبير اللغوي
استخدام لرف مكان ( فوق  ،ت ت)....

العد التكراري (  - )20 – 1العد الترتيبي

 مال لة  /التعبير اللغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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العدد ( ) 13 ( : ) Number

المفاليم األساسية

الغلاء وألميته

مجموعات الغـــلاء

المفاليم الفرعية

االلتمامات والميول

المهارات والعادات

*الغلاء لو كل ماي تاجه
اإلنسان من مأكل ومشرب
*الغلاء الص ي
(يساعد على النمو وبناء
الجسم /يقوي األسنان
والعلام/يساعد على وقاية
الجسم من األمراض /يساعد
على العمل واللعب....الخ)
* السوائل ( الماء /العصائر
الطبيعية

*االستماع بالتمام لبعض اآليات
القرآنية واألدعية المرتبطة بالخبرة
*االستفسار عن اجة اإلنسان
للغلاء
*االستمتاع بجم صور عن الغلاء
*المشاركة في عمل جماعي (سلطة
– عصير...إلخ)
*االنجلاب إلى مشالدة أفالم وبرامج
علمية عن الغلاء

* فل بعض اآليات القرآنية
واألدعية المرتبطة بالخبرة
* التعبير شفهيا عن األطعمة
المفضلة لديه
*الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف
ياتية مرتبطة بالخبرة ( وقفة
ت دت )
*اعتياد تناول وجبات ص ية ومفيدة
* شرب الماء بكميات كافية

*المجموعات الغلائية
وفوائدلا:
*مجموعة ال ليب(ال ليب
ومشتقاته)
*مجموعة الخضار والفواكه
*مجموعة الل وم واألسماك
*مجموعة الخبز وال بوب

* االستفسار عن مصادر الغلاء
*االستمتاع بمشالدة أفالم وبرامج
علمية عن مجموعات الغلاء
*الميل إلى التنوي في الغلاء

* تصنيف مجموعات الغلاء
* التعبير عن األغلية المفضلة لديه
*ال رص على التنوي في الوجبة
الغلائية
*ال رص على تغطية األغلية
*ال رص على غسل الفواكه
والخضراوات قبل األكل
*اإلقبال على تناول الوجبة الغلائية
المتكاملة
*إعداد وجبة ص ية كاملة
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االتجالات والقيم
*تقدير نعم الخال على
اإلنسان
*الت لي بمبدأ الوقاية خير
من العال

*تقدير علمة الخال في
تنوع الغلاء

المفاليم األساسية

طرق فل الغلاء

آداب المائدة
وتناول الطعام

المفاليم الفرعية

االلتمامات والميول

* طرق ال فل  :تبريد،
تجفيف  ،تمليح ،تسكير ،
تعليب ...الخ
* أسباب فل الطعام:
ال صول على أطعمة في غير
موسمها  ،فل األطعمة من
التلف ..إلخ

*االستفسار عن طرق فل األغلية
*االلتمام بمال لة تاريخ صال ية
األغلية
*المشاركة في أعمال جماعية ل فل
بعض أنواع األطعمة

* آداب المائدة:
(الجلسة الص ي ة عند تناول
الطعام – اجتماع أفراد األسرة
ول المائدة  -الهدوء..إلخ)

*االستمتاع بسماع قصص من
السيرة النبوية عن آداب االجلوس
على المائدة وتناول الطعام

* من آداب تناول الطعام:
( البسملة – تناول الطعام
باليد اليمنى -تناول مما يليه
من األطعمة  -مضغ الطعام
بشكل جيد ..إلخ)

*االستمتاع بمشالدة أفالم عن آداب
المائدة وفن اإلتيكيت أثناء تناول
الطعام
* االلتمام بتناول وجباته األساسية
م أفراد أسرته
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

*التمييز بين األطعمة الم فولة
*ال رص على فل األغلية بصورة
سليمة
*االستجابة إلى تعليمات المعلمة
في طرق فل األغلية

*تكوين اتجاه إيجابي ن و
فل األطعمة ( فل النعمة)
* تكوين اتجاه إيجابي ن و
االقتصاد في شراء
مان تاجه من أطعمة وعدم
التبلير

* فل آيات وأ اديت مرتبطة
بالخبرة
* مشاركة زمالءه في إعداد مائدة
الطعام
* ال رص على ترديد األدعية
المرتبطة بالغلاء
*ال رص على لكر البسملة قبل
تناول الطعام وال مد بعد االنتهاء
منه
*ممارسة آداب تناول الطعام عمليا

*تكوين اتجاه إيجابي ن و
الم افلة على آداب
المائدة وتناول الطعام
*االلتزام بقول الرسول
الكريم( النلافة من
اإليمان)

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يتعرف على ألمية الغلاء لإلنسان.
* يلكر ألمية السوائل لجسم اإلنسان.
* يسمي بعض المجموعات الغلائية.
* يعدد فوائد بعض المجموعات الغلائية.
* يتعرف على ألمية التنوي في تناول األغلية.
* يتعرف على بعض طرق فل الغلاء.
* يت دت عن بعض آداب المائدة.
* يلكر بعض السلوكيات الص ي ة عند تناول الطعام.
* يعبر لغويا عن أ دات القصة .
* يصنف األشياء وف خاصيتين (لون– نوع–طول  -جم).
•يتعرف مفهوم الوزن (ثقيل – خفيف – أثقل من – أخف من).
* يكون نمط رياضي باستخدام ثالثة ألوان أو ثالثة أشكال.
* يتعرف قراءة الوقت بالساعات الكاملة.
* يتعرف على الزمن (صبا ا – مساءا – لهرا).
* يتعرف على العدد (  )13رمزا ً ومدلوالً .
* يتعططرف علططى مصططورات ال صططيلة اللغويططة التاليططة ( بططيض–
لبن– بلح– بسكويت– برتقال– جبن).
* يتعرف على كلمات الخبرة ( بيض– جبن– بلح).
* يجرد كلمة ( بيض) وال رف ( بـ ) .
* يتعرف على ال رف (  )Jوالكلمة ( .)Jam
* يتعرف على العدد NUMBER (13).

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني
*يستمت بمشالدة أفالم أو قصص عن الغلاء.
* ينصت بخشوع لبعض اآليات المرتبطة بالخبرة .
* ي رص على تناول الغلاء المفيد.
*يهتم بجم صور عن الغلاء الص ي.
*ي رص على شرب السوائل بكميات كافية.
*يهتم بتنوي وجباته الغلائية.
*ي رص على غسل الخضراوات والفواكه قبل تناولها.
*ي رص على فل األغلية بصورة سليمة
* يشارك زمالئه في إعداد المائدة.
*يلتزم بآداب المائدة.
*ي رص على تغطية األغلية.
* يهتم بتناول وجباته األساسية م أفراد أسرته
*ي رص على لكر البسملة قبل تناول الطعام وال مد بعد اإلنتهاء
منه
*يلتزم السلوكيات الص ي ة عند تناول الطعام.
*ي افل على نلافة المكان.
•يهتم باستخدام التكنولوجيا ال ديثة بمواضي مرتبطة بالخبرة
* يشارك في ترديد بعض األدعية المرتبطة بالخبرة.
* يشارك زمالئه اللعب بالمسابقات المرتبطة بالنشاط التعليمي.
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ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي
* يعد وجبة ص ية .
*يغسل بعض الفواكه والخضراوات .
*يغسل يديه قبل األكل وبعده .
*يجلس الجلسة الص ي ة أثناء تناول الغلاء.
* يجم صور مرتبطة بالنشاط التعليمي.
*يستخدم البرامج اإللكترونية ال ديثة في عمل تطبيقات
مختلفة.
*يستخدم الخامات الفنية في التعبير عن موضوعات تخدم
الخبرة.
* يعبر ركيا بمصا بة األناشيد والموسيقى .
* يردد بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية .
* يركب صور تعبر عن النشاط.
* ي وط صور مرتبطة بالخبرة.
* يرتب منالر قصة مرتبطة بالخبرة.
* يسير على الخط المنقط الموضح لرمز العدد.
* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :
ي ِب ِه َب ْلدَةً َم ْيت ًا )سورة الفرقان أية()49،48
س َم ِ
قال تعالى ( َوأ َ ْن َز ْل َنا ِمنَ ال َّ
اء َما ًء َطه ً
ورا ( ِ ) 48لن ْ ِي َ
َ
َ
َاب) سورة ص آية ()36
* قال هللا تعالى ( :فَ َ
ٱلري َح ت َ ۡج ِري ِبأ ۡم ِرهِۦ ر َخا ٓ ًء َۡيت أص َ
س َّخ ۡر َنا لَه ِ
* دعاء :إلا نزل المطر ( اللهم صيبا ً نافعا )  --دعاء الريح  ( :اللهم إني أسألك خيرلا وأعول بك من شرلا ).

اللغة العربية

الرياضيات

أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( نوافل – نار– بناية– نافورة– دخان– نهر)

التصنيف وف خاصيتين
( لون  /نوع  /طول  /جم )

ثانيا ً  :التصور البصري
(نوافل – بناية – نافورة)

النمط الرياضي:
باستخدام ثالت ألوان – ثالت أشكال

ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
(نوافل) ( -نـ)

رابعا ً  :التعبير اللغوي
استخدام الفعل الماضي في جملة مفيدة

اللغة اإلنجليزية
ال رف (

A : ) letter

الكلمة ( Air : )word

المناط المستوية :
المنطقة الدائرية /المنطقة المربعة  /المنطقة المستطيلة
المناط المستوية :
المنطقة المثلثة
النقود :استخدام الفئة الم لية
(دينار – خمسة دنانير)
األعداد :العدد (  )14رمزا ومدلوال ً

العد التكراري (  - )30 – 1العد الترتيبي
 مال لة  /التعبير الغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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العدد ( ) 14 ( : ) Number

المفاليم األساسية

الــمـــاء

المفاليم الفرعية
* ألمية الماء للكائنات ال ية
* مصادر الماء :
( أمطار – ب ار – آبار –انهار)
* المياه الجوفية في الكويت
 ميطططاه علبطططة صطططال ة للشطططرب(الروضتين ،أم العيش.....الخ)
 ميططاه قليلططة الملو ططة تسططتخدملألغراض المنزليطة مثطل الغسطيل
وغيره
* دورة المططططططاء فططططططي الطبيعططططططة
(عمليططططة تبخططططر المططططاء وتكاثفططططه
ولطوله وتجمعطه فطي الب طار ثطم
تبخره من جديد)
* االت الماء
(غازية – سائلة – صلبة)
* الترشيد:
 االقتصطططططاد باسطططططتخدام المطططططاءللم افلة عليه

االلتمامات والميول
* االسطططططططتمتاع بمشطططططططالدة أفطططططططالم
وقصص مرتبطة بالخبرة
* اإلنصططات بخشططوع لططبعض اآليططات
القرآنيططططة التططططي ت ططططت علططططى عططططدم
اإلسراف في الماء
* الميططل إلططى جم ط صططور لمصططادر
الماء
* االستفسار عن مصادر الماء
* االلتمطططام بشطططرب المطططاء بكميطططات
مناسبة
* مشطططططاركة الطططططزمالء فطططططي القيطططططام
بتجارب علمية عن الماء
* الميل إلى القيطام بأنشططة مختلفطة
باستخدام الماء
* اإل سططاس بالمتعططة عنططد ممارسططة
ألعاب الماء
* المشطططاركة بطططال مالت اإلعالميطططة
لترشيد استهالك الماء
* االلتمطططام باسطططتخدام التكنولوجيطططا
ال ديثة بمواضي مرتبطة بالخبرة
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المهارات والعادات
* فطططططل بعطططططض اآليطططططات القرآنيطططططة
والدعية الشريفة المناسبة للخبرة
* الت ططططدت عططططن ألميططططة المططططاء فططططي
ياتنا اليومية
ترديطططططد بعطططططض األدعيطططططة المتعلقطططططة
بالخبرة
*الت دت بجرأة وطالقطة عطن مواقطف
ياتيطططططة مرتبططططططة بطططططالخبرة (وقفطططططة
ت دت)
* ال طططططرص علطططططى شطططططراء المنطططططتج
الوطني
* التقيد بتعليمات ال مالت اإلعالمية
لترشيد استهالك الماء
* جم صور عن مصادر الماء
* إجراء تجارب علمية عن الماء

االتجالات والقيم
* تقططدير علمططة الخططال فططي
خلقه للماء
* تكطوين اتجطاه ايجطابي ن طو
الم افلة على الماء
* االقتطططداء بالرسطططول عليطططه
الصالة والسطالم ( ال تسطرف
ولو كنت على نهر جار )
* تقططططططدير ألميططططططة العلططططططوم
والتفكيططر العلمططي فططي تأليططل
علماء المستقبل
* تكطوين اتجطاه ايجطابي ن طو
الترشيد في استهالك الماء

المفاليم األساسية

الــــهـــــواء

المفاليم الفرعية
* ألميطة الهطواء للكائنطات ال يططة
 التنفس توليطططططد الطاقطططططة فطططططي ت ريطططططكاألشطططياء ( الططططوا ين –السطططفن
الشراعية ...الخ )
* االت الهواء
( سططاكن – نشططط- -عاصططف –
جططططططاف – رطططططططب –بططططططارد -
ار...الخ)
* مصادر تلوت الهواء :
 طبيعيططططة ( الغبططططار – دخططططانال رائططط التطططي تسطططببها درجطططة
ال رارة العالية للجو )
 غير طبيعية (عوادم السيارات–دخان المصان  ....الخ )

االلتمامات والميول
* االسطططططططتمتاع بمشطططططططالدة أفطططططططالم
وقصطططص مصطططورة توضطططح ألميطططة
الهواء .
* المشطططاركة بعمطططل تجطططارب علميطططة
عن الهواء
* االستفسطططار عطططن مصطططادر تلطططوت
الهواء ومضاره
* االستمتاع باللعب بالهواء الطل
* الميل إلى القيام بر الت جماعيطة
للم افلة على البيئة
* تجنططططب االقتططططراب مططططن األمططططاكن
الملوثة
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

*الت دت عن ألميطة الهطواء للكائنطات
ال ية
*التمييز بين االت الهواء
* الت دت بجرأة وطالقة عطن مواقطف
ياتيططططة مرتبطططططة بططططالخبرة ( وقفططططة
ت دت )
* اعتيطططططاد متابعطططططة نشطططططرة األرصطططططاد
الجوية
*ال ططرص علططى تجديططد لططواء المكططان
المتواجد فيه
* ال ططرص علططى االبتعططاد عططن أمططاكن
التلوت.
* الم افلة على نلافطة البيئطة برمطي
النفايات في األماكن المخصصة لها
* المشطططاركة فطططي زراعطططة السطططا ات
الترابية
* تصطططميم مطططراوح ورقيطططة  -مراكطططب
...الخ
* عمل تجارب علمية عن الهواء
* عمطططل لو طططات ومشطططاري توعويطططة
عن البيئة

* الشطططعور بألميطططة الهطططواء
للكائنات ال ية
* شططكر الخططال علططى نعمططة
الهواء
* تكوين اتجاه إيجابي ن طو
الم افلة على البيئة
* تعزيز القيم المستمدة من
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –-
الصدق – الطاعة –
النلافة – الرف – البر –
األمانة – التسامح – الصبر
– اإل ترام – اإل سان )

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يلكر ألمية الماء للكائنات ال ية .
* يعدد بعض مصادر الماء .
* يتعرف على بعض مناط المياه الجوفيه في الكويت.
* يت دت عن دورة الماء في الطبيعة .
* يتعرف على االت الماء.
* يت دت عن طرق الترشيد في استخدام الماء.
* يتعرف على ألمية الهواء للكائنات ال ية .
* يتعرف على بعض االت الهواء.
* يعدد مصادر تلوت الهواء.
*يصنف األشياء وف خاصيتين (لون– نوع–طول  -جم).
•يكون نمط رياضي باستخدام ثالثة ألوان أو ثالثة أشكال.
*يتعطططرف عللطططى المنطططاط المسطططتوية( الدائريطططة -المربعطططة-
المستطيلة)
* يتعرف على المنطقة المستوية المثلثة.
* يميز النقود الم لية ( فئة دينار – خمسة دنانير).
* يتعرف على العدد (  )14رمزا ً ومدلوالً .
* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية التالية :
( نوافل– نار– بناية– نافورة– دخان– نهر).
* يتعرف على كلمات الخبرة ( نوافل– بناية– نافورة).
* يجرد كلمة ( نوافل) وال رف ( نـ ) .
* يتعرف على ال رف (  ) Aوالكلمة ( . )Air
* يتعرف على العدد ). NUMBER (14

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني
* يستمت بمشالدة القصص المصورة واألفالم عن الماء .
* يستم بالتمام لطبعض اآليطات القرآنيطة واألدعيطة الشطريفة
المرتبطة بالخبرة.
* يميل إلى جم صور لبعض مصادر الماء .
* ي رص على شرب الماء بكميات مناسبة.
* ي رص على ترشيد في استهالك الماء.
* يشارك زمالئه في القيام بتجارب علمية عن الماء.
* يشارك بأنشطة مختلفة باستخدام الماء .
* يستمت باللعب بألعاب الماء .
•يبطادر بالمشطاركة فطي ال مطالت اإلعالميطة لترشطيد اسططتهالك
الماء.
* يستمت بمشالدة القصص المصورة واألفالم عن الهواء
* يستمت باللعب بالهواء الطل .
* ي رص على تجديد لواء المكان المتواجد فيه.
* يتجنب أماكن التلوت.
* يهططتم باسططتخدام التكنولوجيططا ال ديثططة بمواضططي مرتبطططة
بالخبرة .
* يشارك زمالئه في عمل تجارب علمية عن الهواء.
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ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي
* يجم صور مرتبطة بالخبرة .
* يسطططتخدم البططططرامج اإللكترونيطططة ال ديثططططة فطططي عمططططل
تطبيقات مختلفة.
* يقلد ركيا بعض المواقف المرتبطة بالخبرة .
* يستخدم األلعاب التربويطة فطي تكطوين نمطال مرتبططة
بالخبرة.
* يسطططتخدم الخامطططات الفنيطططة للتعبيطططر عطططن موضطططوعات
مرتبطة بالخبرة .
* يردد بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية .
* يركب صور تعبر عن النشاط .
* ي وط صور مرتبطة بالخبرة.
* يرتب منالر قصة مرتبطة بالخبرة.
•يسير على الخط المنقط الموضح لرمز العدد.
•* يلتقط صور عن مصادر الماء.
* يقوم بعمل تجارب علمية عن الماء  /الهواء
* يقوم ب ركات تنشيطية م العد .
* يقلد بعض شخصيات القصة .
* يصمم مراكب  -مراوح  -طائرات ورقية .
* يقوم بعملية البي والشراء .
* يشكل ( كلمات – أعداد ) بالخامات الفنية المتنوعة
* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة
* ي وط ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :

ۚٗ
ير ِلت َ ۡركَبو َلا َو ِزي َنة َويَ ۡخل َما َال ت َ ۡع َلمونَ  )8سورة الن ل اية ()8
* قال هللا تعالى َ ( :و ۡٱل َخ ۡي َل َو ۡٱل ِبغَا َل َو ۡٱل َ ِم َ
ن
ت أ َ ۡلفَافًا  )16سورة النبأ آية ()15،16
* قال هللا تعالى ِ ( :لن ۡخ ِر َ ِب ِهۦ َ با َونَبَاتا َ 15و َجنَّا ٍ
* قال هللا تعالى ِ ( :إنَّ ِل ۡلمت َّ ِقينَ َمفَ ً
ازا  َ 31دَآ ِئ َ َوأ َ ۡع ننَبا  )32سورة النبأ آية ()31،32

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( ثعبان – نسر– أرنب – نخلة – ليمون–
عنب)
ثانيا ً  :التصور البصري
(ثعبان – أرنب – نخلة)

ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
(نخلة)  ( -نـ )

رابعا ً  :التعبير اللغوي
وصف مجموعة من األشياء بكلمات بسيطة

الرياضيات
التصنيف وف خاصيتين
( لون  /نوع  /طول  /جم )
النمط الرياضي:
باستخدام ثالت ألوان – ثالت أشكال

السرعة :سري  /بطئ /أسرع من  /أبطأ من

األعداد :العدد (  )15رمزا ومدلوال ً

العد التكراري (  - )30 – 1العد الترتيبي
 مال لة  /التعبير الغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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اللغة اإلنجليزية
ال رف (

Z : ) letter

الكلمة ( Zoo : )word

العدد ( ) 15 ( : ) Number

المفاليم األساسية

المفاليم الفرعية
* يوانات الغابة ( أسد  ،فيل  ،نمر
....الخ)

ال يوانات أنواع

* يوانات البيئات ال ارة (ال ية ،
العقرب ،الثعلب)
* يوانات البيئات الباردة (الدب
القطبي  ،البطري  ،الفقمة)
*ال شرات ( شرات طائرة ،
شرات زا فة).

االلتمامات والميول
* االسططتمتاع بمشططالدة أفططالم علميططة
عن ال يوانات بأنواعها
* المبادرة في عمل مشروع جمطاعي
عن ال يوانات
* االلتمام بزيارة ديقة ال يوان
* االسطتمتاع بسطماع بعطض القصططص
المرتبطة بال يوانات
* المشاركة في تمثيل مشطالد معبطرة
عن ال يوانات
* اإل ساس بالمتعة عند مشالدة
بعض العروض الترفيهية (السيرك)

* الطيور (الجار ة  ،المهاجرة ،
الزينة.إلخ).

ال يوانات
المنقرضة

*الديناصورات  ،فيل الماموت ..إلخ
*أسباب االنقراض :عوامل بيئية –
الصيد الجائر
* طرق ال فال على ال يوانات
النادرة من االنقراض( الم ميات)

* االستفسار عن ال يوانات
المنقرضة وأسباب انقراضها
*الميل إلى معرفة ال يوانات
المنقرضة
*االنجلاب لمتابعة أ دات فيلم أو
قصة عن انقراض بعض ال يوانات
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

* التمييططططز بططططين ال يوانططططات مططططن يططططت
أنواعها
(طيور– أسماك -شرات .الخ)
* تسططمية بعططض ال يوانططات عنططد سططماع
صوتها
* المقارنطططة بطططين ال يوانطططات مطططن يطططت
البيئة التي تعيش فيها
*الت ططططدت بطالقططططة وجططططرأه عططططن أنططططواع
ال يوانات
* التقططططاط صططططور ألنططططواع مختلفططططة مططططن
ال يوانات
* تجمي صور عن أنواع ال يوانات
( الغابططططة  ،البيئططططات البططططاردة وال ططططارة
...الخ)
*تقليد ركة وأصوات بعض ال يوانات
*تصطططميم دمطططى ل يوانطططات مختلفطططة مطططن
خامات متنوعة

* الشططعور بعلمططة الخططال فططي
تنوع ال يوانات
* تعزيططز القطططيم المسطططتمدة مطططن
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –-الصدق –
الطاعة – النلافة – الرف –
البر – األمانة – التسامح –
الصبر – اإل ترام – اإل سان
)

* التعبير شفهيا عن ال يوانات
المنقرضة
*االستماع إلى قصة ت لل الديناصورات
*الربط بين ت لل الديناصورات
وتكون النفط

* تقطططدير علمطططة الخطططال فطططي
تنوع ال يوانات
*االعتقاد بألمية ال يوانات
المنقرضة في تكون النفط

المفاليم األساسية

النباتات أنواع

أجزاء النبات

ال يوانات والنباتات
ودورلا في التوازن
البيئي

المفاليم الفرعية
*نباتات طبيعية
(تنمو من تلقاء نفسها دون
تدخل اإلنسان في زراعتها
كالنباتات الص راوية ،الغابات)
*نباتات مزروعة
( ينتقيها اإلنسان من الطبيعة
ويعيد زراعتها كاألشجار
المثمرة والشجيرات (خضار -
بوب -فواكه) )
*الزلور
أنواعها  ،ألوانها  ،فائدتها
* أجزاء النبات وولائفها:
)الجلور -الساق -األوراق -
الزلور  -الثمرة (
* مرا ل نمو النبات

*السلسة الغلائية :
 تعريفها:مجموعة الكائنات ال يةالتي يتغلى بعضها على بعض
ألميتها  :الم افلة على وجودالكائنات ال ية بنسبها كما أوجدلا
هللا تعالى  -الم افلة على الغطاء
النباتي اللي يعد المصدر األساسي
لصن الغلاء

االلتمامات والميول

المهارات والعادات

* االستفسار عن كيفيطة االسطتفادة مطن
النباتات
* المشطططاركة فطططي عمطططل جمطططاعي مططط
زمالئه
* االسططتمتاع بمشططالدة أفططالم وبططرامج
علمية عن أنواع النباتات
* االستفسطططططار عطططططن اخطططططتالف أنطططططواع
النباتات
* الميطططل لجمططط صطططور عطططن منتجطططات
الزراعة الكويتية
* ال رص على تشجي المنتج الوطني

*التمييز بين أنواع وأشكال البلور المختلفة
[ والزلور باستخدام ال واس]
*المقارنة بين النبات الطبيعي والمزروع
* االسططططتماع إلططططى بعططططض اآليططططات القرآنيططططة
واألدعية الشريفة المرتبطة بالخبرة
* االستمتاع بصن العطور البسيطة
* االستماع إلى قصص عن النباتات
*ال رص على ري المزروعات
* تشكيل أشياء مرتبطة بالخبرة
* تصميم باقة من الزلور
* إعداد سلطة فاكهة أو خضار

* االسطططططططتمتاع بمشطططططططالدة أفطططططططالم
وقصص مصورة عن أجزاء النبطات
وولائفها
* المشططاركة فططي عمططل جمططاعي م ط
زمالئه
* التقيططد بتعليمطططات ارتيطططاد ال طططدائ
العامة

* التمييز بين أجزاء النبات ومسمياتها
* تصططميم لو ططات معبططرة عططن موضططوعات
الخبرة
* اسططتخدام الخامططات الفنيططة المنوعططة فططي
تشكيل بعض التطبيقات المرتبطة بالخبرة
* تركيططططب بعططططض الصططططور المعبططططرة عططططن
سلوكيات وممارسات ص ي ة
* تمثيططل ركططة نمططو النباتططات فططي مرا لهططا
المختلفة

* االسططتمتاع بمشططالدة أفططالم وقصططص
مصورة عن التوازن البيئي
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*تسمية بعض الم ميات في دولة الكويت
*معرفططططة ألميططططة الم ميططططات ودورلططططا فططططي
الم افلة على البيئة
* عمل البوم مصور للم ميات المختلفة
* التفري بين الم ميات البرية والب رية
* اسطططتخدام الخامطططات الفنيطططة المنوعطططة فطططي
تشكيل بعض التطبيقات المرتبطة بالخبرة

االتجالات والقيم
* الشعور بعلمة الخال
فططططططي تنططططططوع النباتططططططات
واختالفها

* ا تطططرام بعطططض المهطططن
المرتبطة بالزراعة
* الت لطططي بطططآداب زيطططارة
ال دائ العامة

* تقدير ألمية الكائنات
ال ية في خل توازن بيئي
في الطبيعة

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يتعرف على بعض أنواع يوانات الغابة.
* يقارن بين يوانات البيئات ال ارة والباردة .
* يسمي بعض أنواع ال شرات والطيور .
* يت دت عن بعض ال يوانات المنقرضة .
* يتعرف على بعض أنواع النباتات.
*يتعرف أجزاء النبات وولائفها.
* يسمي بعض أنواع الزلور .
* يلكرمرا ل نمو النباتات .
* يتعططرف علططى دور ال يوانططات والنباتططات فططي التططوازن
البيئي في الطبيعة.
* يلكر أ دات قصة مرتبطة بالخبرة .
* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية التالية :
( ثعبان – نسر -أرنب – نخلة – ليمون – عنب)
* يتعرف على كلمات الخبرة ( ثعبان -أرنب -نخلة) .
* يجرد كلمة ( نخلة) وال رف ( نـ ).
•يصنف وف خاصيتين( لون  -نوع  -طول – جم).
*يقارن بين ال يوانات من يت السرعة
* يكططون نمططط رياضططي باسططتخدام ثالثططة ألططوان أو ثالثططة
أشكال.
* يتعرف على العدد (  )15رمزا ً ومدلوالً .
* يتعرف على ال رف )( Zوالكلمة ).(Zoo
* يتعرف على العدد ). NUMBER (15

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني
* يسططططتمت بمشططططالدة القصططططص المصططططورة واألفططططالم عططططن
موضوع الخبرة.
* يستم بالتمام لطبعض اآليطات القرآنيطة واألدعيطة الشطريفة
المرتبطة بالخبرة.
* يميل إلى جم صور لبعض ال يوانات  /النباتات.
* يهتم بالتقاط صور عند زيارته ل ديقة ال يوان.
* يتجنب االقتراب من ال شرات الضارة.
* ي رص على ري المزروعات .
* يتعاون م زمالئه في انجاز مشروع مرتبط بالخبرة.
* يشارك زمالئه في القيام بتجارب علمية.
* يشارك في الم افلة على البيئة.
* ي لر من لمس النباتات الشوكية .
* يستمت باللعب بالهواء الطل .
* يهطططتم باسطططتخدام التكنولوجيطططا ال ديثطططة بمواضطططي مرتبططططة
بالخبرة .
* يلتزم بتعليمات ارتياد ال دائ العامة.
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ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي
* ي وط بعض الصور لل يوانات.
* يستخر صورا لبعض ال يوانات.
* يصل بين صور بعض ال يوانات وبيئاتها.
* يقلد ركة بعض ال يوانات .
* يقلد أصوات بعض ال يوانات .
* يجم مصورات مرتبطة بالنشاط .
* يمثل أ دات قصة عن ال يوانات.
* ي وط بعض الصور للنباتات.
* يصل بين النباتات وما يشابهها من نباتات أخرى.
* ينس باقة من الزلور.
* يزرع نباتات وزلور منوعة في ديقة الروضة.
* يمثل ركة نمو النباتات في مرا لها المختلفة .
* يركب صورا مرتبطة بالنشاط .
* يصمم مشروع فني مرتبط بالخبرة.
* يعبر ركيا بمصا بة الموسيقى .
* يصمم مشروع فني ل ديقة.
* يشكل ( كلمات – أعداد ) بالخامات الفنية المتنوعة
* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة
* ي وط ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :
ْش ( )1إِ َ
قال تعالى ( ِ ِإل َ
ْف ( - )2سورة قريش آية ( ) 2 ، 1
اء َوال َّ
الشت َ ِ
يالفِ ِه ْم ِر ْ لَةَ ِ
صي ِ
يال ِ
ف ق َري ٍ
دعاء ( اللهم إني أسألك خيرلا وخير مافيها  ،وأعول بك من شرمافيها وشر ما أرسلت به)

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( صيف – فراشة – مدفأة – ف م – فرو -صوف)

الرياضيات
النمط الرياضي:
باستخدام ثالت ألوان – ثالت أشكال

ثانيا ً  :التصور البصري
(صيف– فراشة – مدفأة)

قراءة الوقت بالساعات الكاملة

ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
(فراشة) – ( فـ )

أشكال الفراغ الثالثي :األسطوانة  -المخروط
المناط المستوية  :المنطقة الدائرية

المن نيات  :الدائرة
رابعا ً  :التعبير اللغوي
التعبير عن صورة تتضمن تفاصيل بسيطة

مكونات العدد ( )2
األعداد :العدد (  )16رمزا ومدلوال ً
العد التكراري (  - )40 – 1العد الترتيبي

 مال لة  /التعبير اللغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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اللغة اإلنجليزية
ال رف (

U : ) letter

الكلمة ( Umbrella : )word

العدد ( ) 16 ( : ) Number

المفاليم األساسية

المفاليم الفرعية
* أسماء الفصول األربعة :
(الصيف/الخريف/الشتاء/الربي )
توالي الفصول األربعة تبدأ منالصيف ثم الخريف ثم الشتاء
وتنتهي في الربي
أطول فصول السنة في الكويتفصل الصيف

الفصول األربعة

*أسباب دوت اللوالر الطبيعية:
 لالرة الليل والنهار( دوران األرض ول نفسها )
 لالرة الفصول األربعة( دوران األرض ول الشمس)

المهارات والعادات

االتجالات والقيم

•الميل لمعرفة أسماء الفصول

* فل بعض اآليات القرآنية واألدعية

األربعة وترتيبها.

المرتبطة بالخبرة

•تقططدير علمططة الخططال فططي
خلقه لللوالر الطبيعية

* التعبير شفهيا عن الفصول األربعة

• االتجططططاه االيجططططابي ن ططططو
الم افلطططططة علطططططى نلافطططططة
البيئططططططططة أثنططططططططاء القيططططططططام
بالر الت .

االلتمامات والميول

•االستمتاع بمشالدة أفالم وكتب

* تسمية الفصول األربعة بمسمياتها

مصورة عن الفصول األربعة

الص ي ة
* تمثيل ركة دوران األرض ول

*االلتمام بزيارة المرصد الفلكي ،

الشمس

المركز العلمي

* الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف
ياتية مرتبطة بالخبرة ( وقفة ت دت )

*االستفسار عن أسباب دوت
بعض اللوالر الطبيعية ( الليل
والنهار -الفصول األربعة)

*الميل لمعرفة سبب لهور ألوان
الطيف بعد نزول المطر.
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•االلتططططزام بقططططوانين األمططططن
والسطططالمة أثنطططاء ممارسطططة
األنشطة المختلفة
* تعزيطططز القطططيم المسطططتمدة
من الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –
الصدق – الطاعة –
النلافة – الرف – البر –
األمانة – التسامح –
الصبر – اإل ترام –
اإل سان )

المفاليم األساسية

المفاليم الفرعية
* فصل الصيف:

الفصول األربعة
[الطقس  -المالبس -
األطعمة  -األنشطة -
األجهزة ]

 ملالر الطقس (درجة ال رارة –رياح – رطوبة)
 المالبس (خفيفة  -قطنية  -فات ةاللون..الخ)
 األطعمة (مشروبات باردة أومثلجات /فواكه صيفية)
 األنشطة ( ر الت ب رية –السبا ة  -األلعاب المائية .. ..إلخ)
 وسائل التبريد في الصيف(المرو ة – التكييف)

* فصل الخريف:
 ملالرالطقس (تقلب الجو ،سقوطأوراق الشجر ).
 -المالبس المناسبة أل وال الطقس

االلتمامات والميول
* االستماع بالتمام آلية الخبرة
•االنجلاب إلى مشالدة أفالم
وبرامج علمية عن الفصول
األربعة
*االلتمام بمعرفة سبب طول فترة
النهار وقصر فترة الليل.
* االستفسار عن بعض أنواع
المالبس المناسبة أل وال الطقس
* المشاركة م أقرانه في
األنشطة المناسبة لكل فصل
* االستمتاع بعمل نمال
ومجسمات مرتبطة بالخبرة
*الميل إلى جم صور عن
اللوالرالطبيعية
*االنجلاب ن و جم أنواع من
األوراق المتساقطة المختلفه
* االستفسار ول سبب سقوط
أوراق الشجر في فصل الخريف
بكثرة.
*االستمتاع بعمل بعض التجارب
العلمية
*المشاركة في ر الت لالستمتاع
بملالر الفصول األربعة
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

* تقليد ركة وصوت بعض الملالر
الطبيعية ( صوت المطر  ،الرياح،
الرعد  -ركة أموا الب ر ،تمايل
األشجار...إلخ )
*التعبير عن المالبس المفضلة لديه
في كل فصل

*تقططدير علمططة الخططال فططي
خلقه لللوالر الطبيعة

* االتجططططاه االيجططططابي ن ططططو
الم افلطططططة علطططططى نلافطططططة
البيئططططططططة أثنططططططططاء القيططططططططام
بالر الت

*ال رص على ارتداء مالبس
مناسبة أل وال الطقس
*جم صور مرتبطة بالخبرة
* المقارنة بين المالبس الشتوية

والصيفية
* التفري بين األطعمة و
المشروبات المناسبة لكل فصل
*ال رص على سالمته وسالمة من
وله أثناء ممارسة لواياته

*االلتطططزام بقطططوانين األمطططن
والسطططالمة أثنطططاء ممارسطططة
األنشطة المختلفة
* تعزيطططز القطططيم المسطططتمدة
من الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –
الصدق – الطاعة –
النلافة – الرف – البر –
األمانة – التسامح –
الصبر – اإل ترام –
اإل سان )

المفاليم األساسية

المفاليم الفرعية
* فصل الشتاء:

يتب
الفصول األربعة
[الطقس  -المالبس -
األطعمة  -األنشطة -
األجهزة ]

 ملالر الطقس ( درجة ال رارة-رياح -أمطار -رطوبة)
 المالبس( ثقيلة ـ صوفية –داكنةاللون...الخ)
األطعمة (المشروبات الساخنة /الفواكه الشتوية)
 األنشطة المناسبة أل والالطقس( صيد الطيور( القنص ) /
ر الت برية  /التز ل على الجليد
في المناط الثلجية..إلخ)
 وسائل التدفئة في الشتاء(الف م – المدفأة )

* فصل الربي :
 ملالر الطقس ( درجة ال رارة –الرياح -األمطار) – يكثر الفراش
وتتفتح األزلار
المالبس المناسبة أل وال الطقساألنشطة(صيد الطيور /الر التالبرية...الخ)

االلتمامات والميول

المهارات والعادات

•المسالمة في عمل جماعي

* التعبير شفهيا عن الفصول األربعة

مرتبط بالخبرة

* فل بعض اآليات القرآنية

*االلتمام بمعرفة سبب قصر فترة

واألدعية المرتبطة بالخبرة

النهار وطول فترة الليل.

*اال تراس من العبت بأدوات التدفئة

* االستفسار عن األطعمة

والتبريد

والمشروبات المناسبة أل وال

*المقارنة بين الفصول من يت

الطقس

وسائل التدفئة والتبريد

*المشاركة بعمل طب من الفواكه

*تصميم المراوح الورقية والملالت

* االلتمططام باسططتخدام التكنولوجيططا

من الخامات

ال ديثطططططططة لمواضطططططططي مرتبططططططططة

* الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف

بالفصول األربعة
*االستمتاع بممارسة الهوايات
المفضلة لديه
*االلتمام بالمشاركة في
المسابقات واألنشطة الجماعية
المرتبطة بالخبرة

*االنجلاب إلى جم صور لوسائل
التدفئة والتبريد
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ياتية مرتبطة بالخبرة(وقفة ت دت)

االتجالات والقيم
* تقدير علمة الخطال فطي
خلقه لللوالر الطبيعة
*االتجططططاه االيجططططابي ن ططططو
الم افلطططططة علطططططى نلافطططططة
البيئططططططططة أثنططططططططاء القيططططططططام
بالر الت
* االلتطططزام بقطططوانين األمطططن
والسطططالمة أثنطططاء ممارسطططة
األنشطة المختلفة
* تعزيطططز القطططيم المسطططتمدة
من الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –
الصدق – الطاعة –
النلافة – الرف – البر –
األمانة – التسامح –
الصبر – اإل ترام –
اإل سان )

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني

ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي

* يتعرف على أسماء الفصول األربعة وترتيبها.

* يهتم بمشالدة أفالم وكتب مصورة عن الفصول

* يجم صور عن الفصول األربعة

* يتعرف على أسباب دوت اللوالر الطبيعية.

األربعة.

*يركب منالر تعبر عن الفصول األربعة

* يلكر ملالر فصل الصيف .

* ينصت بخشوع لبعض األيات المرتبطة بالخبرة .

•يقلد صوت و ركة بعض اللوالر المرتبطة بالخبرة .

* يت دت عن ملالر فصل الشتاء .

* ي افل على نلافة البيئة أثناء القيام بالر الت.

* يردد األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية.

* يعبر لغويا عن وسائل التبريد والتدفئة .

* يستمت بعمل نمال ومجسمات مرتبطة بالخبرة.

* يستخدم الخامات الفنية للتعبير عن موضوعات

* يقارن بين ملالر فصلي الخريف والربي .

•يهتم بارتداء المالبس المناسبة أل وال الطقس.

مرتبطة بالخبرة .

* يعدد بعض األنشطة المناسبة لفصول السنة .

•يلتزم بقوانين األمن والسالمة أثناء ممارسة الهوايات.

* يبني مجسمات من المكعبات.

* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية (صيف ،

•يعتاد شرب الماء بكثرة في فصل الصيف

* يرتدي المالبس المناسبة للطقس.

صوف،فراشة ،مدفأة،ف م ،فرو).

*يتجنب العبت بأدوات التدفئة والتبريد.

* يجم صور مرتبطة بالخبرة باستخدام األجهزة

* يتعرف على اكلمات الخبرة(صيف – فراشة  -مدفأة)

*ي رص على المشاركة في بعض األنشطة المرتبطة

التكنولوجية ال ديثة.

* يجرد كلمة (فراشة) وال رف (ف).

بالفصول المختلفة.

* يصمم مشروع فني مرتبط بالخبرة.

* يتعرف على المن نيات  :الدائرة.

*يشارك زمالئه اللعب والمسابقات الجماعية.

*يعبر ركيا بمصا بة الموسيقى .

* يتعرف على العدد ( )16رمزا ومدلوال .

* يشكل ( كلمات – أعداد ) بالخامات الفنية المتنوعة .

* يتعرف على مكونات العدد .2

* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة

* يتعرف الكلمة و ال رف( .(Umbrella - U

* ي وط ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

* يتعرف على رمز العدد). ( 16
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* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :

قال هللا تعالى ( َ
اَّلل أ َ ْم َواتًا بَ ْل أ َ ْ َيا ٌء ِع ْندَ َر ِب ِه ْم ي ْر َزق َ
س َب َّن الَّل َ
ون()169سورة آل عمران أية
س ِبي ِل َّ ِ
ِين قتِلوا فِي َ
وال ت َ ْ َ
ست َ َ
اَّلل َوعَد َّوك ْم َوآ َ َخ ِر َ
اط ا ْل َخ ْي ِل ت ْر ِلب َ
اَّلل
ون ِب ِه عَد َّو َّ ِ
ط ْعت ْم ِم ْن ق َّو ٍة َو ِم ْن ِربَ ِ
قال هللا تعالى ( ( َوأ َ ِعدكوا لَه ْم َما ا ْ
ين ِم ْن دو ِن ِه ْم َال تَ ْعلَمو َنهم َّ
يَ ْعلَمه ْم سورة األنفال أية ( ) 60
دعاء  ( :اللهم اجعل للا البلد آمنا وسائر بالد المسلمين)

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( فلس – فيلكا – مت ف – نفط – سقف  -فنر)
ثانيا ً  :التصور البصري
(فيلكا – نفط – مت ف )
ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
(فيلكا ) – ( فـ )

رابعا ً  :التعبير اللغوي
استخدام روف الجر في تعبيرات بسيطة
من– إلى ...إلخ

الرياضيات
النمط الرياضي:
باستخدام ثالت ألوان – ثالت أشكال

المناط المستوية  :المنطقة الدائرية

اللغة اإلنجليزية
ال رف (

T : ) letter

الكلمة ( Towers : )word

المن نيات  :الدائرة
النقود :استخدام الفئة الم لية
(دينار – خمسة دنانير – عشرة دنانير)

مكونات العدد ( )3
األعداد :العدد ( )17رمزا ومدلوال ً
العد التكراري (  - )40 – 1العد الترتيبي

 مال لة  /التعبير اللغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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العدد ( ) 17 ( : ) Number

المفاليم األساسية

دولة الكويت

كام وأمراء
الكويت

العملة المستخدمة
وألمية البنوك
الم لية

المفاليم الفرعية
* نشأة الكويت – سبب التسمية
* علم دولة الكويت  -خريطة دولة
الكويت

* األسرة ال اكمة في دولة
الكويت(اسم سمو أمير دولة الكويت
وولي عهده األمين)
* ال كام السابقين وأبرز األ دات
في عهدلم (اكتشاف النفط -
استقالل الكويت وإنشاء مجلس
األمة  -ت رير دولة الكويت –صا ب
فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي
 -قائد اإلنسانية)

* العملة الكويتية عبر التاريخ:
 قديما (الروبية /البيزة) ديثا (الدينار /الفلس)األمية بنك الكويت المركزيوالبنوك الم لية

االلتمامات والميول
* االستمتاع بسماع قصة عن نشأة
الكويت.
*االستفسارعن سبب التسمية
(الكويت)
*الميل لمعرفة موق دولة الكويت
على الخريطة
*اإل ساس بالفخر بأنه كويتي ووطنه
الكويت

* االلتمام بسماع قصص عن كام
وأمراء دولة الكويت
* الميل إلى مشالدة أفالم وثائقية
عن كام دولة الكويت
* االستفسار عن اسم أمير دولة
الكويت وولي عهده األمين
*المشاركة في عمل لو ة عن كام
دولة الكويت
* االلتمام بسماع قصة عن الغزو
لدولة الكويت والت رير

* الميل إلى معرفة العملة
المتداولة في الكويت قديما ً
* االستفسار عن تطور العملة
الكويتية
*االلتمام بجم العمالت المختلفة
*االستفسار عن ألمية البنوك
الم لية
*االستمتاع بالقيام بر الت للبنوك
القريبه من روضته
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المهارات والعادات
* سرد قصة نشأة الكويت
* تمييز شكل خريطة الكويت
* ا ترام علم الدولة
*الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف
ياتية مرتبطة بالخبرة
( وقفة ت دت )

* فل الدعاء ( اللهم اجعل للا البلد
آمنا ً مطمئنا ً وسائر بالد المسلمين )
* تجمي صور ل كام دولة الكويت
* تمييز صورة أمير دولة الكويت وولي
العهد
* المشاركة في ال مالت التطوعية
لتقديم المساعدات للدول المنكوبة

* فل وترديد آيات قرآنية ت ت
على اإلدخار
* المقارنة بين العملة المتداولة
في الكويت قديما ً و ديثا ً
* تمييز العملة الكويتية ال ديثة
من بين العمالت األخرى
* تصميم ألبوم للعمالت المختلفة
* ال رص على االدخار في
ساب خاص به

االتجالات والقيم
* االعتزاز والفخر بكفاح
الكويتيين قديما.
* االتجاه اإليجابي ن و تأصيل
القيم والعادات الكويتية (الكرم
ـ التواض ـ اإليثار  ..الخ).

* االعتزاز والفخر بانتمائه
للكويت واإلسالم والعروبة
* الوالء للدولة واألمير
وولي العهد
* االلتزام بطاعة أولي األمر

* تكوين اتجاه ايجابي ن و
االدخار

المفاليم األساسية

السيا ة في الكويت

المفاليم الفرعية
•المتا ف والمعارض ( المركز
العلمي  -المت ف الوطني  -بيت
العثمان – بيت ديكسون  -أرض
المعارض الدولية....الخ)
* المراكز الثقافية ( مركز جابر
األ مد الثقافي (دار األوبرا) -مركز
صباح األ مد لإلبداع – المسارح -
مرصد العجيري -ديقة
الشهيد...الخ)
* األماكن الترفيهية  :الجزيرة
الخضراء  -المدينة الترفيهية –منتزة
الخيران ..إلخ)
•المجمعات التجارية

العيد الوطني (  25فبراير)( استقالل دولة الكويت عن بريطانيا
في عهد الشيخ عبدهللا السالم
الصباح)

األعياد الوطنية

عيد الت رير(  26فبراير)( ت رير دولة الكويت من الغزو
العراقي في عهد الشيخ جابر األ مد
الصباح)
 -المسؤولية تجاه الوطن

االلتمامات والميول
* االستفسار عن أسماء متا ف
ومعارض الكويت المختلفة
* االستمتاع بمشالدة أفالم مرتبطة
بالخبرة
* االلتمام بالمشاركة في ر الت
لالستمتاع باألماكن الترفيهية في
الكويت
* االلتمام بزيارة المراكز الثقافية
•المسالمة في عمل مشاري
مرتبطة بالخبرة
•االلتمام بنلافة األماكن التي
يزورلا

*االستفسار عن تاريخ العيد الوطني
وعيد الت رير لدولة الكويت
* االلتمططام بمشططالدة أفططالم وبطططرامج
عن األعياد الوطنية
* االلتمام المشطاركة فطي اال تفطاالت
باألعياد الوطنية
* االستمتاع بتزيين الفصل
والروضة
*الشعور بالفخر عند ارتداء الزي
الكويتي
* االستمتاع بعمل لو طات فنيطة تعبطر
عن المناسبات الوطنية
* المبادرة بأعمال تطوعية وطنية
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

* تسمية بعض المتا ف والمعارض –

*االعتزاز والفخر بالتطور
السيا ي في الكويت

المجمعات بالكويت

* تعزيز القيم المستمدة من
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –الصدق –
الطاعة – النلافة – الرف –
البر – األمانة – التسامح –
الصبر – اإل ترام – اإل سان)

المراكز الثقافية – األماكن السيا ية –
* التعبير شفهيا عن بعض المراكز
الثقافية والمجمعات التجارية في الكويت
* تصميم نمال مرتبطة بالخبرة من
الخامات المتنوعة

* فل بعض اآليات القرآنية واأل اديت
الشريفة المرتبطة بالخبرة .
* االستماع إلى قصص البطولة
والشجاعة والتض ية في سبيل الوطن
* تصميم بطاقة تهنئة لألعياد الوطنية
* التقاط صور لألطفال باال تفاالت

*االلتزام باآلداب العامة عند اال تفال
باألعياد

* اإلقبال على ارتداء الزي
الكويتي في المناسبات
االجتماعية

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني

ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يتعرف على نشأة الكويت وسبب تسميتها.

* يهتم بمشالدة أفالم وكتب مصورة عن نشأة دولة

* يردد األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية.

* يميز علم وخريطة دولة الكويت .

الكويت.

* يجم صورعن موضوعات الخبرة.

*يتعرف كام وأمراء دولة الكويت.

* ينصت بخشوع لبعض األيات المرتبطة بالخبرة .

* يركب منالر عن دولة الكويت .

*يت دت عن أبرز األ دات في عهد بعض كام الكويت.

* يعتز بانتمائه للوطن .

* يشكل علم وخريطة دولة الكويت من الخامات الفنية .

* يميز بين العملة الكويتية المتداولة قديما و ديثا.

* يشارك ب ماس عند ت ية العلم .

* يلتقط صورا أثناء زيارته لألماكن السيا ية .

* يلكر ألمية البنوك الم لية في دولة الكويت.

* ي افل على نلافة الممتلكات العامة بالكويت .

* ي وط على العمالت الكويتية.

* يلكر بعض أماكن السيا ة في دولة الكويت.

* يستمت بعمل نمال ومجسمات مرتبطة بالخبرة م

* يستخدم الخامات الفنية للتعبير عن موضوعات

* يتعرف على األعياد الوطنية لدولة الكويت.

زمالئه.

* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية (فلس  ،فيلكا

*يشارك زمالئه اللعب والمسابقات الجماعية.

* يجم صور باستخدام األجهزة التكنولوجية ال ديثة.

 ،مت ف  ،نفط  ،سقف ،فنر).

* ي رص على طاعة أولي األمر.

* يصمم مشروع فني مرتبط بالخبرة.

* يتعرف على كلمات الخبرة (نفط  ،فيلكا ،مت ف).

* يعتاد االدخار من مصروفه الخاص .

* يصمم بطاقات تهنئة باألعياد الوطنية .

* يجرد كلمة (فيلكا) وال رف (فـ).

*ي مد هللا على نعمة األمن واألمان .

* يعبر ركيا بمصا بة الموسيقى .

* يتعرف على العدد ( )17رمزا ومدلوال .

*ي رص على المشاركة في ا تفاالت األعياد الوطنية

* يشكل ( كلمات – أعداد ) بالخامات الفنية المتنوعة .

* يتعرف على مكونات العدد ( .) 3

•يهتم بارتداء الزي الكويتي في المناسبات المختلفة

* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

مرتبطة بالخبرة .

* ي وط ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

* يتعرف الكلمة و ال رف( .(Towers – T
* يتعرف على رمز العدد). ( 17
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* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :
علَيْك ْم نِعَ َمه َ
اطنَةً )
سبَ َغ َ
اوا ِ
لا ِل َرةً َوبَ ِ
ض َوأ َ ْ
س َّخ َر لَك ْم َما فِي ال َّ
اَّلل َ
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
قال هللا تعالى (أَلَ ْم ت َ َر ْوا أَ َّن َّ َ
سورة لقمان آية ()20

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( قل -عامل – ناقلة – خليج – طالء – لمبة)

ثانيا ً  :التصور البصري
( قل – لمبة – ناقلة )
ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
( لمبة)  ( -لـ )

الرياضيات
أشكال الفراغ الثالثي  :المكعب

اللغة اإلنجليزية
ال رف (

O : ) letter

المناط المستوية  :منطقة مربعة

المن نيات  /المرب

الكلمة ( Oil : )word

مكونات العدد ( ) 3 -2
األعداد :العدد (  )18رمزا ومدلوال ً
العدد ( ) 18 ( : ) Number

رابعا ً  :التعبير اللغوي
التعبير عن مشهد مصور ل دت أو موقف

العد التكراري (  - )50 – 1العد الترتيبي
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المفاليم األساسية

ثروات األرض

النفط وألميته

المفاليم الفرعية
* نعيش على الكرة األرضية (
يابسة – ماء  -لواء )
* ثروات األرض( صخور-
معادن  -نفط )

* مفهوم النفط وكيفية تكونه - :
لو سائل كثيف لونه أسود قابل
لالشتعال عبارة عن مجموعة
أ ياء ب رية و يوانية ونباتية
ت للت منل آالف السنين وت ولت
إلى نفط بفعل الضغط وال رارة
*ملالر ال ياة في الكويت قبل
وبعد اكتشاف النفط واعتباره
ثروة وطنية ومصدرلام للطاقة
( كهرباء  ،وقود)

االلتمامات والميول
* الميل ل فل بعض اآليات القرآنية
واألدعية المرتبطة بالخبرة
•الميل إلى مشالدة أفالم وكتب
مصورة عن األرض
•االستفسار ول سبب انعدام ال ياة
على الكواكب األخرى
*االلتمام بالمشاركة في ر الت
جماعية للمركز العلمي ومرصد
العجيري
*االستفسار عن ثروات األرض
(أنواع الصخور والمعادن في
األرض والنفط)

* االنجلاب لمشالدة أفالم علمية
عن كيفية تكون النفط
* االستفسار عن صفات النفط
* االميل إلى سماع قصص عن
الديناصورات وال يوانات
المنقرضة
* االلتمام بزيارة المت ف العلمي
– معرض نفط الكويت
*االستماع بالتمام لقصة عن
اكتشاف النفط
*الميل إلى اقتناء بعض األدوات
التي تعبر عن ياة الكويت في
الماضي
* الميل إلى مشالدة فيلم عن
استخرا النفط في الكويت
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المهارات والعادات
* التمييز بين كوكب األرض وبعض
الكواكب األخرى
* التمييز بين اليابسة والماء
*المقارنة بين ثروات األرض من
يت الشكل والنوع والمادة
*التشكيل بالخامات لنمول يمثل
األرض ومكوناتها
* تصميم نمال وأعمال فنية
باستخدام صخور مختلفة

* اجراء تجارب علمية مناسبة
للخبرة (الكثافة..إلخ)
* الت دت عن ألمية النفط في
ياتنا ( وقفة ت دت )
* ال رص على االقتصاد في
استهالك الطاقة
* التمثيل لبعض ملالر ال ياة في
الكويت قديما و ديثا
* تسمية ال اكم اللي تم اكتشاف
النفط في عهده
* المقارنة بين الكويت قبل اكتشاف
النفط وبعده

االتجالات والقيم
* تقدير علمة الخال في
خلقه األرض

* تقدير الثروات الموجودة
في األرض

* تعزيز القيم المسطتمدة مطن
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –الصدق
– الطاعة – النلافة –
الرف – البر – األمانة –
التسامح – الصبر –
اإل ترام – اإل سان )

المفاليم األساسية

المفاليم الفرعية
*اآلبارالنفطية:
 أول بئر نفطي ( قل ب رة)-أكبر بئر نفطي ( قل برقان)

اآلبار والموانئ
النفطية

مشتقات النفط
وصناعاته

*الموانئ النفطية :
ميناء الشعيبة – ميناء األ مدي–
ميناء عبدهللا

* المشتقات النفطية :
البنزين – الكيروسين –
الديزل...إلخ
* الصناعات النفطية :
البالستيك  /النايلون/
المنلفات/البنزين  /االسفلت
..إلخ)

البيئة

•مفهوم تلوت البيئة وأثر
مخلفات المصان والناقالت
النفطية على البيئة البرية
والب رية

االلتمامات والميول
* الميل لمشالدة أفالم عن اآلبار
والموانئ النفطية في الكويت
* الميل إلى معرفة اسم المدينة
النفطية المشهورة بالكويت
(مدينة األ مدي)
*االلتمام بالتقاط صور أثناء
زيارته لمعرض شركة نفط
الكويت
* االستفسار عن مواق اآلبار
وال قول والموانئ النفطية في
الكويت

المهارات والعادات
* ال رص على عدم االقتراب من
األماكن النفطية الم لورة
* ترتيب مصورات عن ر لة النفط من
استخراجه تى تصديره
* تصميم مشاري عن ال قول
والخزانات النفطية باستخدام الخامات

المختلفة

* الميل لجم صور عن الصناعات
النفطية ومشتقاتها
* االستفسار عن مشتقات النفط
وصناعاته
* ال رص على تشجي المنتج
الوطني

* تسمية بعض المشتقات
والصناعات النفطية
* اال تراس من العبت بالمواد
الخطرة
* االستفادة من مستهلكات بعض
المنتجات بإعادة استخدامها
* تصميم مشارع فنية من خالل
إعادة تدوير بعض المنتجات

* مشالدة أفالم عن آثار الدمار
على المنشآت النفطية أثناء فترة
اال تالل.
* المشاركة في أنشطة للم افلة
على البيئة

* التعبير شفهيا عن آثار الدمار على
المنشآت النفطية أثناء فترة اال تالل
* التمييز بين البيئة الصال ة والبيئة
الملوثة
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االتجالات والقيم
*تقدير دور العاملين بالنفط
* تعزيز القيم المسطتمدة مطن
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –الصدق
– الطاعة – النلافة –
الرف – البر – األمانة –
التسامح – الصبر –
اإل ترام – اإل سان )

* االعتزاز بالثروة الوطنية
*تكوين اتجاه إيجابي ن و
دعم الصناعات الوطنية

* تكوين انجاه إيجابي ن و
الم افلة على البيئة

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني

ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي

* يتعرف على ثروات األرض في اليابسة والماء.

* ينصت بخشوع لبعض اآليات المرتبطة بالخبرة .

* يجم صور عن موضوعات الخبرة .

* يتعرف على مفهوم النفط وكيفية تكوينه .

* يهتم بمشالدة أفالم وكتب مصورة عن النفط .

* يلتقط صورا تخدم الخبرة .

* يت دت عن ملالر ال ياة في الكويت قبل وبعد

* يشارك في ر الت جماعية مرتبطة بموضوعات الخبرة.

* يردد األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية.

اكتشاف النفط .

* يستمت بسماع قصص عن موضوعات الخبرة.

* يستخدم الخامات الفنية للتعبير عن موضوعات

* يسمي بعض اآلبار والموانئ النفطية .

* ي رص على االقتصاد في استهالك الطاقة .

مرتبطة بالخبرة .

* يعدد بعض المشتقات النفطية.

* يتجنب االقتراب من األماكن النفطية .

* يبني أبرا النفط باستخدام المكعبات.

* يتعرف على بعض الصناعات النفطية .

* ي لر العبت بالمواد الخطرة .

* يجم صور مرتبطة بالنشاط التعليمي باستخدام

* يت دت عن التلوت النفطي وأثره على البيئة .

* يقدر دور العاملين بالنفط .

األجهزة التكنولوجية ال ديثة.

* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية ( قل ،

* يشارك زمالئه في إعادة تدوير بعض المستهلكات .

* يصمم مشروع فني مرتبط بالخبرة.

ناقلة  ،عامل  ،خليج  ،طالء  ،لمبة ).

* ي افل على نلافة البيئة أثناء القيام بالر الت.

* يعبر ركيا بمصا بة الموسيقى .

* يتعرف على كلمات الخبرة ( قل  ،لمبة  ،ناقلة).

* يتجنب اللعب في األماكن الملوثة.

* يشكل ( كلمات – أعداد ) بالخامات الفنية المتنوعة .

* يجرد كلمة ( لمبة ) وال رف (لــ).

* يشارك زمالئه اللعب والمسابقات الجماعية.

* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة

* يتعرف على المن نيات  :المرب .

* يهتم باستخدام التكنولوجيا ال ديثة بمواضي مرتبطة

* ي وط ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

* يتعرف على رمز العدد ( )18رمزا ومدلوال.

بالخبرة .

* يلكر مكونات العدد (.)3-2
* يتعرف الكلمة و ال رف( .(Oil- O
* يتعرف على رمز العدد ) . ( 18
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* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :

س َال َم دِينًا (  ) 3سورة المائدة أية ( ) 3
• قال هللا تعالى ( ا ْل َي ْو َم أ َ ْك َم ْلت لَك ْم دِينَك ْم َوأَتْ َم ْمت َ
اإل ْ
علَيْك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِضيت َلكم ْ ِ
• رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص نبيا

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية
(مسلم– صالة– جبل – قبلة – لبن – مصلى)
ثانيا ً  :التصور البصري
( مسلم – لبن – قبلة )

الرياضيات
أشكال الفراغ الثالثي  :شبه المكعب

المناط المستوية  :منطقة مستطيلة

اللغة اإلنجليزية
ال رف ( I : ) letter

الكلمة ( Islam : )word

المن نيات  :المستطيل
ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
( لبن )  ( -لـ )

الزمن  :صبا ا – لهرا  -مساء
الساعة  :قراءة الوقت بالساعات الكاملة
النقود الم لية فئة  :دينار  -خمسة دنانير  -عشرة دنانير

رابعا ً  :التعبير اللغوي
استخدام الفعل الماضي

مكونات العدد ( )4
األعداد :العدد (  )19رمزا ومدلوال ً
العد التكراري (  - )50 – 1العد الترتيبي
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العدد ( )19( : ) Number

المفاليم األساسية

المفاليم الفرعية
*أركان االسالم الخمسة :
*الركن األول  :نط الشهادتين

الدين اإلسالمي

* الركن الثاني  :إقامة الصالة
 مواقيت الصالة( فجر -لهر -عصر-مغرب – عشاء )
– شروط الصالة ( الوضوء–ارتداء
المالبس المناسبة للصالة  -اتجاه القبلة)
المساجد بيوت هللا  -آداب زيارةالمساجد
*الركن الثالت  :إيتاء الزكاة (إخرا
الزكاة للفقراء والمساكين ) -أنواعها
(أموال – للب – أطعمة  -مالبس)
* الركن الراب  :الصوم ( االمتناع عن
الطعام من الفجر تى ألان المغرب )
 صوم شهر رمضان يثبت برؤية الهالل* الركن الخامس  :ال ج ( ج بيت هللا
لمن استطاع إليه سبيال – مكانه – مناسك
ال ج)

االلتمامات والميول
* االستماع بخشوع الى آيات
قرآنية

المهارات والعادات
* فل بعض اآليات القرآنية
* فل بعض األ اديت الشريفة

* الميل لمعرفة أشهر المساجد (
المسجد ال رام في مكة ـ المسجد
النبوي في المدينة – المسجد
األقصى في القدس – المسجد
الكبير في الكويت )
* االلتمام بجم صور عن أشهر
المساجد

* ترديد الشهادتين
* تسمية الصلوات الخمس

* تقليد كيفية الوضوء وأداء الصالة
* االلتزام بآداب زيارة المساجد
* ال رص على النلافة أثناء زيارة
المساجد
* بناء نمول مسجد من المكعبات

* االستمتاع بعمل مجسم مسجد
* االلتمام بمساعدة الفقراء
والم تاجين

* تسمية أشهر المساجد في اإلسالم

* ترتيب مناسك ال ج
* تقليد مناسك ال ج

* االلتمام بجم مصورات عن
مناسك ال ج

* الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف
ياتية مرتبطة بالخبرة ( وقفة ت دت)

* المسالمة في عمل تطوعي
•االستمتاع بسماع قصص عن
األنبياء – السيرة النبوية – آيات
قرآنية وأ اديت شريفة
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االتجالات والقيم
* الشعور بالفخر لالنتماء
للدين اإلسالمي
* االعتزاز والفخر بالمسجد
ال رام والمسجد النبوي
والمسجد األقصى

* تكططوين اتجطططاه إيجطططابي ن طططو
مساعدة الفقراء والم تاجين
* تعزيططز القططيم المسططتمدة مططن
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –الصدق –
الطاعة – النلافة – الرف –
البر – األمانة – التسامح –
الصبر – اإل ترام – اإل سان)

المفاليم األساسية

المفاليم الفرعية

االلتمامات والميول

القرآن الكريم

* القرآن الكريم :
( لو كالم هللا ومعجزة الرسول
الكريم  -ي وي أ كام وأوامر هللا
تعالى -ي وي قصصا فيها علة
وعبر للمسلمين)

* الميل إلى االستماع لقصص من
القرآن الكريم
* المشاركة في مسابقات فل
القرآن الكريم

السيرة النبوية

* سيرة الرسول عليه الصالة
والسالم ( مولده – نسبه –
نشأته  -مرضعته –خلقه في
التعامل م اآلخرين -مهنته
دعوته للدين اإلسالمي )

* االستفسار عن السيرة النبوية
* االستمتاع بسماع قصص عن
السيرة النبوية ( مولد الرسول
الكريم – الهجرة -اإلسراء
والمعرا ..إلخ)

األعياد في اإلسالم

* عيد الفطر وعيد األض ى -
وملالر اال تفال (ارتداء
مالبس جديدة – العيدية  -زيارة
األلل واألقارب واألصدقاء)

* الميل لمعرفة ملالر اال تفال في
العيدين الفطر واألض ى
*اإل ساس بالفرح عند االستعداد
الستقبال العيد
*المشاركة في ا تفاالت عيد الفطر
وعيد األض ى
*المشاركة في عمل بطاقات تهنئة
*المبادرة بتقديم التهاني لآلخرين
االلتمام بصلة الر م وزيارة األقرباء
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

•اعتياد الجلوس بخشوع عند
قراءة القرآن
•الم افلة على كتاب هللا
* فل بعض قصار السور
* اإلنصات بخشوع عند سماع
القرآن الكريم

* االتجاه لل فال على
المص ف
* االعتزاز بكتاب هللا

* ال رص على االقتداء بخل
الرسول الكريم ( :الصدق –
األمانة – الصبر – التواض –
ال كمة...إلخ)
* ترديد أناشيد دينية مناسبة
* سرد قصص من السيرة
النبوية

* التمسك بأخالق
وصفات الرسول الكريم

* المقارنة بين عيد الفطر وعيد
األض ى
*ال رص على ترديد دعاء
ارتداء الملبس الجديد .
* ال رص على تقديم التهاني و
التبريكات
* ترديد أناشيد دينية مناسبة

* اإلقبال على اال تفال بالعيد
* تكططوين اتجططاه إيجططابي ن ططو
مساعدة الفقراء والم تاجين
* تعزيططز القططيم المسططتمدة مططن
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –الصدق
– الطاعة – النلافة – الرف
– البر – األمانة – التسامح
– الصبر – اإل ترام –
اإل سان )

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يت دت عن بعض أركان اإلسالم الخمسة.
* يتعرف على مواقيت وشروط الصالة .
* يسمي بعض أشهر المساجد .
* يتعرف على مفهوم الزكاة .
* يلكربعض مناسك ال ج .
* يتعرف على مفهوم القرآن الكريم .

* يلكر مواقف من السيرة النبوية.
* يقارن بين عيد الفطر وعيد األض ى.
* يعبر عن مصورات ال صيلة اللغوية (مسلم– صالة–
جبل – قبلة – لبن – مصلى) .
* يتعرف على كلمات الخبرة (مسلم – لبن – قبلة ) .
* يجرد كلمة (لبن ) وال رف ( لـ ) .

* يتعرف على المن نيات  :المستطيل .
* يتعرف على العدد (  )19رمزا ومدلوال.
* يتعرف على مكونات العدد .4
* يجرد كلمة (  )Islamوال رف ).)I
* يتعرف على العدد ( .)19

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني
* ينصت بخشوع عند االستماع للقرآن الكريم.
* يهتم بسماع قصص القرآن الكريم.

* يجم صور عن موضوعات الخبرة .
* يلتقط صورا تخدم الخبرة .
* يردد األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية.

* يعتاد ترديد قصار السور.
* ي رص على الوضوء قبل الصالة.
* ي رص على النلافة والطهارة أثناء زيارة المسجد.
* يلتزم بآداب زيارة المسجد.
*

ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي

ي رص على زيارة المساجد .

* يبادر بالمشاركة في مسابقات فل القرآن.
* ي افل على كتاب هللا (القرآن الكريم).
* يستمت بسماع قصص السيرة النبوية.
* ي رص على االقتداء بخل الرسول(ص).
* يتمسك بأخالق وصفات الرسول(ص).
* ي رص على مساعدة الفقراء والم تاجين.
* ي رص على تقديم التهاني والتبريكات في المناسبات.
* يشارك زمالئه في ا تفاالت عيد الفطر وعيد األض ى .
* يشارك زمالئه اللعب والمسابقات الجماعية .
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* يستخدم الخامات الفنية للتعبير عن موضوعات مرتبطة
بالخبرة .
* يبني نمول مسجد باستخدام المكعبات.
* يجم صور مرتبطة بالنشاط التعليمي باستخدام األجهزة
التكنولوجية ال ديثة.
* يقوم بعمل بطاقات تهنئة بالعيد.

* يمارس عمليا بعض خطوات الوضوء .
* يصمم مشروع فني مرتبط بالخبرة.
* يعبر ركيا بمصا بة الموسيقى .
* يشكل ( كلمات – أعداد ) بالخامات الفنية المتنوعة .
* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة
* ي وط ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :
ع ِلطي ٌم
اَّلل َ
طارفوا ۚٗ ِإ َّن أ َ ْك َطر َمك ْم ِعنطدَ َّ ِ
قال تعالى ( َيا أَيك َها النَّاس ِإنَّا َخلَ ْقنَطاكم ِمطن لَك ٍَطر َوأنث َ نطى َو َج َع ْلنَطاك ْم شطعوبًا َوقَ َبائِط َل ِلت َ َع َ
اَّلل أَتْقَطاك ْم ۚٗ ِإ َّن َّ َ
ير ()13
َخ ِب ٌ
سورة ال جرلت آية )13

اللغة العربية
أوالً  :ال صيلة اللغوية

( دخان – جريدة – مرصد – بريد – صندوق – دقيقة )

ثانيا ً  :التصور البصري
( دخان– صندوق – جريدة )
ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
( دخان)  ( -د )

الرياضيات
أشكال الفراغ الثالثي  :الهرم
المناط المستوية  :منطقة مثلثة

ال رف ( E : ) letter
الكلمة ( Email : )word

المن نيات  :المثلت
النقود الم لية فئة  :عشرون دينار
مكونات العدد ( ) 5

رابعا ً  :التعبير اللغوي
سرد قصة من تأليفه

اللغة اإلنجليزية

األعداد  :العدد (  ) 20رمزا ومدلوال

العد التكراري (  - )50 – 1العد الترتيبي

 مال لة  /التعبير اللغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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العدد ( )20 ( : ) Number

المفاليم األساسية

اإلتصاالت
وألميتها

المفاليم الفرعية
* مفهوم االتصال (لو التواصل بين
مرسل و مستقبل بشكل لفلي أو غير
لفلي عبر وسيلة معينة)
* تطور االتصاالت عبر التاريخ :
بدءا باستخدام الدخان أو المشاعل
،الرسائل المكتوبة  ،ال مام الزاجل ،
طباعة الجرائد والكتب  ،الهواتف
وصوال الستخدام التكنولوجيا ال ديثة
بأنواعها
* ألمية االتصاالت في ياتنا:
التغلب على عقبات الزمن والمسافةوالموق في ت قي التواصل
اإلجتماعي
 استكشاف العالم /التعليم /الص ة....الخ

* أنواع االتصاالت:
 وسائل سمعية بصرية ( التلفاز/ال اسوب /الهواتف اللكية ...إلخ )
 وسائل سمعية ( الملياع/الهواتفاألرضية /جهاز التسجيل)

وسائل االتصاالت

 وسائل بصرية( الص فوالمجالت /الكتب  ...إلخ )

االلتمامات والميول
* االلتمام بمشالدة أفالم وقصص
عن تطور االتصاالت
*الميل إلى جم صورعن تطور
االتصاالت
* الميل إلى معرفة أشكال اللغة
الغير لفلية (مصورات – لو ات
إرشادية – لغة اإلشارة)
*االستفسار عن ألمية االتصاالت
•التفاعل م الزمالء من خالل
األنشطة التعليمية باستخدام الوسائل
التكنولوجية
•االلتمام بالتواصل م األقارب
واألصدقاء خار البالد من خالل
وسائل االتصال ال ديثة
* االستمتاع بمشالدة بعض األفالم
والمجالت والص ف
* المشاركة في ر الت منوعة
مرتبطة بالخبرة ( بر الت رير /
مبنى االتصاالت  /وزارة األعالم
....الخ)
*الميل إلى مشالدة بعض برامج
األطفال
*االستمتاع بسماع األناشيد
باستخدام األجهزة السمعية
*االلتمام بتنليم وقت مشالدة
البرامج التلفزيونية وال اسوبية
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المهارات والعادات
* فل بعض اآليات القرآنية واأل اديت
المرتبطة بالخبرة
* التمييز بين استخدامات االتصاالت
قديما و ديثا
*استخدام التقنية ال ديثة لتعزيز سرعة
وفاعلية نقل المعلومات
* التعبير شفهيا عن ألمية االتصاالت
في ياتنا
* الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف
ياتية مرتبطة بالخبرة ( وقفة ت دت)

* إجراء تجارب علمية عن انتقال
الصوت
*جم مصورات تعبر عن أنواع
االتصاالت
*التعبير شفهيا عن أنواع االتصاالت
ال ديثة
*الم افلة على النلام عند الللاب في
الر الت المختلفة
* ال رص على العادات الص ية عند
استخدام األجهزة التكنولوجية
*اجتناب إزعا اآلخرين عند استخدام
األجهزة التكنولوجية

االتجالات والقيم
* تقدير قيمة العقل اإلنساني
في اختراعه لوسائل
االتصاالت

* تكوين االتجاه اإليجابي ن و
التواصل م لوي اال تياجات
الخاصة بلغة اإلشارة
* تعزيططز القطططيم المسطططتمدة مطططن
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –الصدق –
الطاعة – النلافة – الرف –
البر – األمانة – التسامح –
الصبر – اإل ترام – اإل سان)

* اإلقبال على استخدام
تكنولوجيا االتصاالت
* تكوين االتجاه اإليجابي ن و
انتقاء مشالدة القنوات
الفضائية الهادفة

المفاليم األساسية

المفاليم الفرعية

*الميل إلى التواصل م األلل
واألصدقاء باستخدام وسائل
االتصال المختلفة

تاب
وسائل االتصاالت

االتصاالت
والتكنولوجيا
ال ديثة وأثرلا على
الطفل

االلتمامات والميول

* األجهزة واأللعاب اإللكترونية:
 أثار إيجابية (االستمتاع،المشاركة ،التعليم...الخ)
 آثار سلبية(ص ية  ،سلوكية)*مواق اإلنترنت والتواصل
االجتماعي
 أثار إيجابية (التواصل ماألصدقاء ،الترفيه ...الخ)
 -آثار سلبيـــــة (ص ية  ،سلوكية)

*االستمتاع بمشالدة برامج وألعاب
منوعة
*اإل ساس بالمتعة أثناء قيامه
باللعب م زمالئه
*االستفسار عن اآلثار السلبية
لالستخدام السيئ ألجهزة وسائل
االتصال ال ديثة
*االستمتاع بمشالدة أفالم وبرامج
توضح ألمية التكنولوجيا ال ديثة
وأثرلا على الطفل
*الميل لمعرفة أثر استخدام األلعاب
اإللكترونية لفترات زمنية طويلة
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المهارات والعادات

االتجالات والقيم

* المقارنة بين أنواع االتصاالت
المختلفة
* تصميم نمال لبعض وسائل
االتصاالت المختلفة .
* االستجابة للتعليمات عند استخدام أي
من وسائل االتصاالت
* تصفح المجالت والص ف اليومية
* المشاركة بعمل مشروع جماعي م
زمالئه

*المشاركة بعمل مشروع جماعي م
زمالئه
* ال رص على المراو ة بين األلعاب

اإللكترونية واأللعاب ال ركية
* اللعب بألعاب وبرامج الكترونية لادفة

* تعزيز القيم المسطتمدة مطن
الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –الصدق
– الطاعة – النلافة –
الرف – البر – األمانة –
التسامح – الصبر –
اإل ترام – اإل سان)

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يعبر لغويا عن مفهوم االتصال وألميته.
* يتعرف على مرا ل تطور االتصاالت عبر التاريخ.
* يلكر بعض وسائل االتصاالت السمعية.
* يسمي بعض الوسائل السمعية البصرية.
* يعدد بعض الوسائل البصرية.
* يقارن بين الص ف والمجالت.
* يتعرف أثر استخدام األجهزة واأللعاب اإللكترونية
على الطفل.
* يعدد مواق االنترنت والتواصل االجتماعي المناسبة
له.
* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية (دخان،
جريدة  ،مرصد ،بريد ،صندوق ،دقيقة).
* يتعرف على كلمات الخبرة (دخان ،صندوق ،جريدة)
* يجرد كلمة (دخان) وال رف (د).
* يتعرف المن نيات (المثلت)
* يتعرف النقود الم لية من فئة عشرين دينار.
* يتعرف على العدد ( )20رمزا ومدلوال .
* يتعرف على مكونات العدد ( . )5
* يتعرف الكلمة وال رف ( .(Email– E
* يتعرف على رمز العدد) . ( 20

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني
* يسططططتمت بمشططططالدة القصططططص المصططططورة واألفططططالم عططططن
االتصاالت.
* يستم بالتمطام لطبعض اآليطات القرآنيطة واألدعيطة الشطريفة
المرتبطة بالخبرة.
* يميل إلى جم صور لبعض وسائل االتصال.
* ي ططططرص علططططى اسططططتخدام أجهططططزة االتصططططاالت اسططططتخداما
ص ي ا.
* يشارك زمالئه في القيام بتجارب علمية عن االتصاالت.
* يستمت باللعب بأجهزة األلعاب اإللكترونية .
* ي رص على المراو ة بين األلعاب اإللكترونية واأللعاب
ال ركية.
* يتجنططططططب ازعططططططا اآلخططططططرين عنططططططد اسططططططتخدام األجهططططططزة
التكنولوجية.
* يهططتم باسططتخدام التكنولوجيططا ال ديثططة بمواضططي مرتبطططة
بالخبرة.
* ي رص على العادات الص ية عند استخدام أجهزة
االتصاالت.
* ي افل على الممتلكات العامه عند زيارات أماكن مرتبطة
بالخبرة.
* ي لر من مخاطر استخدام أجهزة الش ن المختلفة.

68

ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي
* يجم صور عن موضوعات الخبرة .
* يلتقط صورا تخدم الخبرة .
* يعبر ركيا بمصا بة الموسيقى .
* يردد األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية .
* يستخدم الخامات الفنية للتعبير عن موضوعات
مرتبطة بالخبرة.
* يستخدم األلعاب التربوية في تكوين نمال مرتبطة
بالخبرة.
* يرسم موضوعات مرتبطة بالخبرة.
* يجم صورمرتبطة بالنشاط التعليمي باستخدام
األجهزة التكنولوجية ال ديثة.
* يشكل بالخامات الفنية أشياء مرتبطة بالخبرة.
* يصمم مشروع فني مرتبط بالخبرة.
* يركب صور مقطعة لمنالرمرتبطة بالخبرة.
* يشكل ( كلمات – أعداد ) بالخامات الفنية المتنوعة .
* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .
* ي وط ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

* اآليات واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية :
س َّخ َر ا ْلبَ ْ َر ِلتَأْكلوا ِم ْنه لَ ْ ًما َ
ست َ ْخ ِرجوا ِم ْنه ِ ْل َيةً ت َ ْلبَسونَ َها )
ط ِريًّا َوت َ ْ
* قال هللا تعالى ( َول َو الَّلِي َ

اللغة العربية
أوال ً  :ال صيلة اللغوية
( دانة – صدف – صياد – دفة – زبيدي – طراد)
ثانيا ً  :التصور البصري
( صياد – طراد – دفة )

الرياضيات
المقارنة :المجموعة األكثر-المجموعة األقل
 المجموعتان المتكافئتانأشكال الفراغ الثالثي
(الكرة – المخروط – األسطوانة -المكعب – شبه المكعب– الهرم)

سورة الن ل أية ( ) 14

اللغة اإلنجليزية
ال رف ( D : ) letter
الكلمة ( Diver : )word

المناط المستوية
(الدائرة – المرب – المستطيل – المثلت)
المن نيات
( الدائرة – المرب – المستطيل – المثلت )

ثالثا ً  :تجريد الكلمة و ال رف
( دفة )  ( -د )
رابعا ً  :التعبير اللغوي
سرد قصة من تأليف الطفل

النقود الم لية فئة  :الدينار – خمسة دنانير
– عشرة دنانير – عشرين دينار
األعداد  :مراجعة األعداد من 20 –11
مكونات العدد ( ) 5 - 4 – 3 – 2
العد التكراري (  - )50 – 1العد الترتيبي

 مال لة  /التعبير اللغوي يدرس ضمنيا ً في األنشطة التعليمية المختلفة .
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العدد ( )11 - 20 ( : ) Number

المفاليم األساسية

البيئة الب رية

الكائنات الب رية

األنشطة والرياضة
الب رية

المفاليم الفرعية
* مكونات البيئة الب رية :
( شاطئ الب ر  -قاع الب ر
 ماء الب ر مالح  -ركة المدوالجزر )

* الكائنات الب رية ( نباتية –
يوانية)
* خيرات البيئة الب رية (
أسماك الخليج العربي –
اللؤلؤ-المرجان ... -إلخ)

 السبا ة – اللعب بأدواتالرمل والماء على شاطئ
الب ر – رياضة الشاطئ
واأللعاب المائية  -الصيد –
الغوص  ..الخ

االلتمامات والميول

المهارات والعادات

* االستماع بخشوع آليات مرتبطة
بالخبرة
* االستمتاع بجمال الب ر ولدوءه
*االنجلاب لمشالدة فيلم عن قاع
الب ر
* المشاركة في ر الت مرتبطة
بالبيئة الب رية
*اإل ساس بالمتعة عند جم
القواق واألصداف في الة الجزر.

* فل بعض قصار السور
*عمل مشروع عن قاع الب ر
* المقارنة بين قاع الب ر وشاطئ
الب ر
* بناء بيوت من الرمال باستخدام
القوالب
*الم افلة على نلافة وجمال الب ر

*االنجلاب إلى متابعة أفالم علمية
عن الكائنات الب رية
* االستفسار عن أنواع أسماك
الخليج العربي
* االستمتاع بتربية أسماك الزينة
* الميل لمعرفة خيرات الب ر
وثرواته

* إعداد أطباق من األسماك والربيان
(السلطة  ...الخ ).
* تسمية بعض أسماك الخليج العربي
* ت ديد أجزاء السمكة
* جم مصورات عن تنوع خيرات
الب ر وثراوته
*الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف
ياتية مرتبطة بالخبرة (وقفة ت دت)

* اإل ساس بالفرح عند ممارسة
األنشطة المختلفة
* االلتمام بمتابعة أفالم عن
الهوايات والرياضة الب رية
*المشاركة في ر الت ب رية
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االتجالات والقيم
* تقدير علمة الخال في
خل الب ر
* االتجاه االيجابي ن و
الم افلة على البيئة
الب رية

تقدير علمة الخال في
تنوع الكائنات الب رية

* ال رص على السبا ة بمالبس الب ر
وارتداء سترة النجاة
* االلتزام بقوانين األمن
* التعبير عما يفضله من الرياضة
والسالمة في الب ر
الب رية
* ال لرعند ممارسة الهوايات
واألنشطة الب رية

المفاليم األساسية

عالقة الكويت
بالب ر

الجزر الكويتية

الب ر والتلوت

المفاليم الفرعية
عالقة الكويت بالب ر ( :تطلعلى الخليج العربي – إنشاء
م طات ت لية مياه الب ر– غلاء
..إلخ )
 -مهنة الغوص والصيد ديثا ً

 مفهوم الجزيرة -الجزر الكويتية(فيلكا  /بوبيان  /كبر..الخ)

التلوت الب ري(ملالره ـ أسبابه ـ أثره)
-الم ميات الب رية

االلتمامات والميول

المهارات والعادات

* االستفسار عن اسم الب ر اللي
* فل بعض اآليات واأل اديت المرتبطة
تطل عليه الكويت(الخليج العربي)
*االستمتاع بسماع قصص مرتبطة بالخبرة
* القيام ببعض التجارب العلمية مثل
بالخبرة
* الميل إلى مشالدة أفالم عن عالقة (التقطير )..
*التعبير لغويا عن عالقة الكويت بالب ر
الكويت بالب ر
* يجم صور عن موضوعات مرتبطة
*االستفسار عن أسماء الب ار
بالب ر
والم يطات
*الميل إلى معرفة مصدر الماء في *الت دت بجرأة وطالقة عن مواقف
الكويت ديثا (م طة تقطير المياه  :ياتية مرتبطة بالخبرة (وقفة ت دت)
الشعيبة  ،الدو ة )
*االستفسار عن المهن الب رية
ال ديثة
* االستفسار عن معنى الجزيرة
* االستمتاع بمشالدة أفالم علمية
عن الجزر الكويتية
* االلتمام بزيارة الجزر الكويتية
*المشاركة في عمل مشروع عن
الجزيرة

* تسمية بعض الجزر الكويتية
* المقارنة بين جزيرة فيلكا والجزر
األخرى
*التقاط بعض الصور أثناء قيامه
بالر الت الب رية
* جم مصورات تعبر عن موضوعات
الخبرة باستخدام التكنولجيا ال ديثة

*المشاركة في مالت تطوعية
لتنليف شاطئ الب ر
*االستمتاع بمشالدة برامج علمية
عن الم ميات الب رية و ملة
سينار ..إلخ

*تصميم مشروع عن الم مية الب رية
*الم افلة على نلافة وجمال الب ر
* الت دت عن م مية جابر األ مد
الب رية
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االتجالات والقيم
* تكطططوين اتجطططاه إيجطططابي
ن طططططططو االقتصطططططططاد فطططططططي
استهالك الماء
* تعزيططز القططيم المسططتمدة
من الشريعة اإلسالمية
( التعاون – ال ب –
الصدق – الطاعة –
النلافة – الرف – البر
– األمانة – التسامح –
الصبر – اإل ترام –
اإل سان)
*االعتزاز بتاريخ جزيرة
فيلكا وما ت ويه من آثار

* تكوين اتجاه إيجابي ن و
البيئة الب رية
* تقدير دور فري الغوص
الكويتي في ال فال على
الب ر

أوال ً  /المجال العقلي المعرفي
* يتعرف على مكونات البيئة الب رية.
* يسمي بعض الكائنات الب رية.
* يعدد بعض خيرات الب ر( اللؤلؤ-المرجان-السمك-
االسفنج-الزيوت –الملح ).
* يلكر أسماء بعض أسماك الخليج العربي.
* يت دت عن بعض األنشطة والرياضات الب رية.
* يعبر لغويا عن عالقة الكويت بالب ر.
* يلكر أسماء بعض الجزر الكويتية.
* يتعرف على مفهوم التلوت الب ري(ملالره-أسبابه-
أثره).
* يتعرف على ألمية الم ميات الب رية .
* يتعرف على مصورات ال صيلة اللغوية
( دانة – صدف – صياد – دفة – زبيدي  -طراد).
* يتعرف على كلمات الخبرة (صياد ،طراد ،دفة ).
* يجرد كلمة (دفة) وال رف (د) .
* يلكر األعداد ( )20-11رمزا ومدلوال .
* يتعرف الكلمة و ال رف ( .(Diver– D
* يلكر األعداد). ( 11-20

ثانيا ً  /المجال االجتماعي الوجداني

ثالثا ً  /المجال ال سي ال ركي

* يستمت بمشالدة القصص المصورة واألفالم عن الب ر.

* يبني أشكاال من الرمل باستخدام القوالب.

* يستم بالتمام لبعض اآليات القرآنية واألدعية الشريفة

* يعبر ركيا ً بمصا بة الموسيقى .

المرتبطة بالخبرة.

* يستخدم القواق واألصداف لعمل مشاري فنية .

*يقدر علمة الخال في خلقه للكائنات الب رية.

* يصمم نمال لموضوعات مرتبطة بالخبرة من الخامات

*يلتزم بقواعد األمن والسالمة عند الللاب للب ر .

المتنوعة.

* يستمت بجم القواق واألصداف.

* يصمم مشروع عن الم مية الب رية.

* يشارك في عمل مشروع عن البيئة الب رية.

* يقلد ركة بعض أص اب المهن المرتبطة بالخبرة.

* ي افل على نلافة شاطئ الب ر.

* يجم مصورات مرتبطة بالخبرة .

*يستمت عند ممارسة بعض األنشطة والهوايات الب رية.

* يرسم موضوعات مرتبطة بالخبرة.

*يشارك في مالت تطوعية ب رية.

* يشكل بالخامات الفنية أشياء مرتبطة بالخبرة.

* يشارك زمالئه في اللعب والمسابقات الجماعية.

* يركب صور مقطعة لمنالر مرتبطة بالخبرة.

* ي رص على تناول األسماك كغلاء مفيد لإلنسان.

* يشكل ( كلمات – أعداد) بالخامات الفنية المتنوعة .

* يستمت بممارسة البي والشراء.

* يلون ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

* ي افل على الممتلكات العامة للدولة في الشواطئ

* ي وط ( كلمات – أعداد ) مرتبطة بالخبرة .

الب رية.
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المفاليم اللغوية والرياضية وطرق العرض
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 -1للمعلمة مطل ال رية في إعداد جدول ت ضير أسبوعي ب يت يغطي جمي جوانب الخبرة.
 -2تراعي المعلمة تضمين التعبير اللغوي في جمي األنشطة.
 -3ليس بالضرورة توليف جمي مصورات ال صيلة اللغوية في نهاية الفترة.
 -4التركيز على مهارات االستماع في جمي األنشطة المقدمة للطفل.
 -5ليس بالضرورة التركيز على أصوات ال روف من يت الرف والفتح والكسر.
 -6في نشاط تجريد ال رف تعرض المعلمة ال رف كما لو مكتوب بالكلمة المجردة ( سـ  -فــ  -نــ  -بــ  -لـ  -د ).
 -7االلتزام بالتسلسل المنطقي ألنشطة اللغة العربية:
[ صيلة لغوية  -تصور بصري ( 3كلمات)  -تجريد كلمة و رف ]
 -8مراعاة التسلسل المنطقي أثناء عرض المفاليم الرياضية.
 -9ليس بالضرورة وجود عنصر مخالف ما بين العناصر المراد تصنيفها.
 -10يقدم نشاط التصنيف والمقارنة قبل تقديم العدد.
 -11نشاط المقارنة ال بد أن يتضمن خطوة المقابلة.
 -12يقططدم مفهططوم تكططافؤ المجمططوعتين فططي نشططاط منفصططل بعططد التعططرف علططى مفهططوم المقارنططة بططين المجموعططة األكثططر
والمجموعة األقل.
 -13للمعلمة مطل ال رية في إدرا المفاليم الرياضية ضمن األنشطة المتعلقة بمفاليم الخبرات التربوية.
 -14عند تقديم نشاط مفهوم المن نيات البد من مراجعة وعطرض شطكل الفطراغ الثالثطي ثطم المنطقطة المسطتوية ومطن ثطم
المن نى المطلوب تقديمه في النشاط .
 -15تكتب بطاقات كلمات اللغة اإلنجليزية بنوع معين من الخط يسمى Comic Sans MS
 -16يفضل كتابة بطاقات كلمطات اللغطة العربيطة بنطوع معطين مطن الخطط يسطمى  TAHOMAوفط تعليمطات توجيطه اللغطة
العربية وللك ألن الخط المطلوب لو األقرب إلى الخط اليدوي .
 -17للمعلمة ال رية في عرض األنشطة التعليمية بطرق مختلفة مط مراعطاة الثوابطت فطي عمليطة تعلطيم طفطل الروضطة
واالنتقال ( من الم سوس إلى المجرد ) (من القريب إلى البعيد) (من السهل إلى الصعب  ...الخ(.
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أوالً  /مفاليم اللغة العربية
المفاليم اللغوية
* ال صيلة اللغوية.
* التصور البصري ( التعرف على ثالت كلمات ) .

* تجريد الكلمة وال رف.
* التعبير اللغوي  /يدرس التعبير اللغوي ضمن األنشطة التعليمية طوال اليوم الدراسي .
ما يتعلمه الطفل من مفاليم خالل العام الدراسي

* 72مصطلح ومعنى لغوي من خالل المصورات ولو ما يطل عليه ال صيلة اللغوية .
*  36كلمة لغوية يميزلا من خالل شكلها الكتابي باستخدام التصور البصري .
*  12كلمة يقرألا ويجردلا من بين كلمات متشابهة ومختلفة بالرسم الكتابي .
*  6روف يتعرف على رسمها الكتابي و يقرألا ويجردلا من بين روف مختلفة ( أ رف كلمة سفن بلد).
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التصور البصري

ال صيلة اللغوية
* البدء بمثير مناسب .
* مناقشة األطفال فيما تم عرضه .
* عططرض مصططورات ال صططيلة اللغويططة باسططتخدام
وسائل مناسطبة ( صطور أو مجسطمات) عطن طريط
قصة أو أنشودة أو لعبة  ...إلـخ .
* تنططط المعلمطططة الكلمطططات الدالططة علطططى ال صطططيلة
اللغوية م اإلشارة إلى مايعبر عنها .
* يردد الطفل الكلمة شفهيا بعد المعلمة ( جمطاعي
– فردي ).
* يولف الكلمة الطفل في جمل بسيطة .
* يططتم تكططرار الخطططوات السططابقة مط جمي ط كلمططات
ال صيلة اللغوية .
* تعزيططز مصططورات ال صططيلة اللغويططة مططن خططالل
لعبة أو تطبي ورقي .

*البدء بمثير مناسب .
* مناقشة األطفال فيما تم عرضه.
*عططرض إل ططدى صططور أو مجسططمات كلمططات التصططور
البصري بطريقة مشوقة .
* تربط المعلمة الصورة بالكلمة مباشرة .
*تقرأ المعلمة الكلمة األولى أكثر من مرة مط اإلشطارة
إلى روفها .
* يرددلا األطفال جماعي ثم فردي.
* يولف الكلمة في جملطة بسطيطة ( .مطن خطالل سطؤال
وجواب )
* تكرر المعلمة الكلمات األخرى بنفس الطريقة.
* يصل الطفل الكلمات بالصور المناسبة لها ويرددلا.
* يصل الطفل الكلمات بالكلمات المطابقة لهطا ويرددلطا
م إمكانية عرض كلمات زائدة ( من كلمطات الخبطرات
السابقة التي تم تجريدلا ).
* تعططرض المعلمططة الكلمططات الططثالت معططا وتطلططب مططن
األطفال تمييز رسم الكلمة التي تلكرلا المعلمة شطفهيا ً
على التوالي بـ ( ي وط أو يشير أو يوصل  ....إلخ )
* تعرض المعلمة كلمة من الكلمات الثالت وتطلب مطن
األطفال قراءتها ثم الثانية ثم الثالثة .
* وض الكلمات في لو ة الكلمات.

 مال لة  /الرجوع إلى البند ( )17في صف ة إرشادات المعلمة.
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تجريد الكلمة وال رف
* البدء بمثير مناسب .
* مناقشة األطفال فيما تم عرضه .
* تعططرض المعلمططة الصططورة ثططم الكلمططة مكتوبططة بخططط واضططح علططى
وسيلة مناسطبة وتقطوم المعلمطة بقراءتهطا بتطأن وبصطوت واضطح مط
اإلشارة إلى روفها .
* يردد األطفال الكلمة جماعيا ً و فرديا ً.
* يصططل الطفططل الكلمططة بالصططورة الدالططة عليهططا مططن بططين مجموعططة
صور.
* يجرد الطفل الكلمة من كلمات مختلفة في الرسم .
مثال  :كلمطة أ مطر التجريطد مطن كلمطات مختلفطة ( أ مطر – أطفطال –
ألعاب )
* يجرد الطفل الكلمة من كلمات متشابهة في الرسم .
مثال  :كلمة أ مر التجريد من كلمطات متشطابهة ( أ مطر – أصطفر –
أخضر )
* توليف الكلمة في جمل مفيطدة مطن خطالل سطؤال وجطواب والتعبيطر
اللغوي ضمن النشاط .
* كتابة الكلمة على اللو ة بشكل ص يح .
* يططتم قططراءة الكلمططة م ط اإلشططارة إلططى روفهططا م ط نط ط ال ططرف
المستهدف واإلشارة إليه .
* ي دد الطفل رمز ال رف في الكلمطة عطن طريط ( اإلشطارة إليطه
أو وض دائرة وله ).
* تعرض بطاقة ال رف ويردد األطفال جماعيا ً وفرديا ً .
* تعزيططز ال ططرف باسططتخدام ا ططدى التططدريبات التاليططة ( ي ططوط علططى
ال ططرف مططن بططين ططروف مختلفططة أو يوصططل ال ططرف بمططا يشططابهه
أويجم ال رف من بين روف أخرى –..إلخ )
* يلططون الطفططل الكلمططة المجططردة بعططد مشططالدة المعلمططة ولططي تقططوم
بللك من خالل استخدام كراس الطفل .

ثانيا ً  /مفاليم الرياضيات
المفاليم الرياضية
* التصنيف وف خاصية خاصيتين ( لون  /نوع  /طول  /جم ).
* المقارنة :المجموعة األكثر  /المجموعة األقل والمجموعتين المتكافئتين.
* النمط وف ثالت ألوان أو ثالت أشكال .
* األعداد من (  )20 – 0رمزا ً ومدلوال ً.
* أشكال الفراغ الثالثي ( كرة – أسطوانة – مخروط – مكعب – شبة مكعب – لرم ).
* المناط المستوية ( المنطقة الدائرية – المنطقة المربعة – المنطقة المستطيلة – المنطقة المثلثة ).
* المن نيات ( الدائرة – المرب – المستطيل – المثلت ).
* النقود فئة ( دينار – خمسة دنانير – عشرة دنانير  -عشرون دينار).
* قراءة الوقت بالساعات الكاملة.
* مكونات العدد من ( .) 5 – 2
* العد التكراري (  – )50-1العد الترتيبي.
*تقدم المفاليم الرياضطية ضطمنيا ً وفط مايتطلبطه الموقطف التعليمطي المناسطب وللطك بعطد أن يتعطرف عليهطا الطفطل مطن خطالل أنشططة
تعليمية سابقة.
* العالقات المكانية (داخل  /خار ) – ( أمام  /خلف ) – ( فوق /ت ت ) – ( قريب  /بعيد ).
* الزمن ( صبا ا ً – لهرا ً  -مسا ًء ).
* الوزن  :ثقيل  /خفيف  /أثقل من  /أخف من
* المسافة  :بعيد  /قريب /أبعد من  /أقرب من .
* ال جم  :كبير  /صغير /أكبر من  /أصغر من .
* السرعة  :سري  /بطيء  /أسرع من  /أبطأ من.
*الطول  :طويل  /قصير  /أطول من  /أقصر من.
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التصنيف
*التصنيف وف خاصيتين :
( لون  /نوع  /طول  /جم )
*البدء بمثير مناسب
*مناقشة األطفال من خالل عرض م سوسات
مختلفة من يت
( اللون أو الشكل أو ال جم أو النوع )
*تصنيف العناصر سب الخاصيتين المطلوبتين
من خالل طرح السؤال التالي
*صنف العناصر المتشابهة في مجموعتين
( سب الخواص المطلوبة )
مسابقات متنوعة لتعزيز المفهوم .

مال لات لامة عند تنفيل نشاط التصنيف
*ال يشترط إضافة عنصر مخالف في نشاط التصنيف.
*عند تنفيل أنشطة التصنيف ليس لناك اجة لعد العناصر
أو ربطها برمز العدد .
*يتم التدريب على مفهوم التصنيف سب الخاصيتين
الم ددتين وتثبيتها طوال سيرالنشاط .

 مال لة  /الرجوع إلى البند ( )17في صف ة إرشادات المعلمة .

المقارنة
*المقارنة المجموعة األكثر  /المجموعة األقل والمجموعتين المتكافئتين
*البدء بمثير مناسب.
*مناقشة األطفال من خالل عرض م سوسات مختلفة من يت
( اللون أو الشكل أو ال جم أو النوع )
*تصنيف العناصر سب الخواص المطلوبة من خالل وض العناصر المتشطابهة
داخل من نى مغل وتكوين مجموعتين .
*مناقشة األطفال بالمجموعتين أيهما أكثر أو أيهما أقل .
(من خالل النلر )
*عمل مقابلة بين المجموعتين باستخدام األسهم .
*سؤال األطفال أي المجموعتين أكثر وبكم عنصر .
*سؤال األطفال أي المجموعتين أقل وبكم عنصر.
*مسابقات متنوعة لتعزيز المفهوم .
في الة التكافؤ :
*تتب المعلمة نفس الخطوات السابقة .
إضافة عنصر للمجموعة األقل لت قي التكافؤ .

مال لات لامة عند تنفيل نشاط المقارنة :
* ال يشترط إضافة عنصر مخالف في نشاط لمقارنة
* من الضروري عمل مقابلة في النشاط التعليمي لمفهوم المقارنة .
* ليس من الضروري ريط المقارنة برمز العدد للخبرة
*من الضروري عند استخدام األسهم للقيام بعملية مقابلة العناصر البدء بالمجموعة األكثر.
*التدر بعرض المفاليم أكثر و أقل ثم أكثر من وأقل من وأخيرا التكافؤ .
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أشكال الفراغ الثالثي

الـنـمـط

«لرم »
« كرة – أسطوانة – مخروط – مكعب  -شبه مكعب»

*النمط وف 3ألوان أو 3أشكال:
*البدء بمثير مناسب
*مناقشططة األطفططال مططن خططالل عططرض نمططول نمططط وف ط 3ألططوان أو
3أشكال م طرح األسئلة التالية
مالا تال لون ؟
كم لونا ً أو شكالً في النمول ؟
لل التغيير في اللون أو الشكل يتكرر بانتلام ؟
*تقوم المعلمة بتكوين نمط من جزأين ومطن ثطم يكمطل الطفطل الطنمط
من خالل (لعبة  -مسابقة )
*يقرأ النمط اللي تم تكوينه .
*التأكيد على أن ما تم عرضه وتطبيقه يسمى نمط.
*مسابقات متنوعة لتعزيز مفهوم نمط على سب ما تم تعلمه
( 3ألوان أو 3أشكال) .

الد رجة للشكل ( لل يتد ر الشكل أم ال ).

مال لات لامة عند تنفيل نشاط النمط :

*ربط شكل الفراغ الثالثي بالواق وفي بيئة الفصل.

* ال يشترط إضافة عنصر مخالف أثناء عرض مفهوم النمط
*فطي مفهطوم الطنمط للمسطتوى الثطاني يلطزم التركيطز علطى 3ألطوان أو 3أشطكال خطالل
النشاط التعليمي الوا د م عدم إغفال إمكانية عرض 3ألطوان أو 3أشطكال مختلفطة
أثناء تقديم النشاط الوا د .
*استثارة تفكير الطفل عن طري إتا ة الفرصة له لتكوين نمط جديد .
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*البدء بمثير مناسب .
*مناقشة األطفال في ما تم عرضه .
*التعططرف علططى الشططكل مططن خططالل تمريططر م سططوس لشططكل
الفططراغ الثالثططي بططين األطفططال لمعرفططة عططدد األوجططه ومططدى
انتلامها و لمس كل وجه.
* التعرف على اسم الشكل الجديد.
*ترديد اسم الشكل جماعي و فردي .
* مقارنة الشكل الجديد بالكرة للتعرف على خاصية

*عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم .

المناط المستوية
ال ــــزمة

«المنطقة المثلثة  -المنطقة الدائرية -
المنطقة المربعة -المنطقة المستطيلة»

*البدء بمثير مناسب .

*البدء بمثير مناسب .

*مناقشة األطفال في ما تم عرضه .

*مناقشة األطفال في ما تم عرضه .

*عد العناصر أو الم سوسات وعند وصول العد

*عرض شكل الفراغ الثالثي واإلشارة إلى

للعدد  10تربط العناصر بشريط أو سير مطاطي ممثلين

أوجهه وتمريره بين األطفال

بللك زمة.

*إزالة المنطقة المستوية من شكل الفراغ

*ترديد المفهوم الجديد ( زمة) جماعي وفردي

الثالثي واإلشارة إليها بأنها منطقة ...

*تمثيل ال زمة من خالل استخدام علبة الم سوسات

*ترديد اسم الشكل جماعي و فردي .

الخاصة بكل طفل

*ربط المناط المستوية بالواق وفي بيئة

*عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم .

الفصل.

مال لات لامة عند تنفيل نشاط ال زمة:

*عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم .

*يقدم مفهوم ال زمة عند مراجعة األعداد( )10-0
*ت رص المعلمة على أن يشكل الطفل مفهوم ال زمة
باستخدام األعواد الخشبية أو أعواد المصاص في سلة
الم سوسات على أن تبقى لله ال زمة م إضافة أعواد
أخرى لألنشطة المقبلة.
* توضيح معنى كلمة زمة ولي جم األشياء وربطها.

« الدائرة – المرب – المستطيل – المثلت»
*البدء بمثير مناسب .
*مناقشة األطفال في ما تم عرضه .
*عرض شكل لندسي تم التعرف عليه
سابقا
( شكل فراغ ثالثي أو منطقة مستوية).
*التعرف على شكل المن نى الجديد من خالل
رسم ال دود الخارجية للشكل الهندسي
بطرق متنوعة .
*ترديد اسم المن نى جماعي و فردي .
*ربط المن نى بالواق وفي بيئة الفصل.
*عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم .
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المن نيات

األعداد
مكونات العدد من ( )5 – 2

األعداد ( )20 - 11رمزا ومدلوال
*البدء بمثير مناسب .
*مناقشة األطفال في ما تم عرضه .
*عد العناصر أو الم سوسات وعند وصول العد للعدد  10ت وط العناصر
بمن نى مغل (او تربط العشرة أعواد) ممثلين بللك مفهوم ال زمة.
*عرض بطاقة العدد الساب ( يتلكر األطفال العدد ورمزه)
*إضافة (العنصرأوالعناصر الجديدة) يمين األطفال ثم تكمل المعلمة بقولها "
وا د وعشرة يكونان العدد أ د عشر "
*التعرف على رمز العدد الجديد بشكل جالب ومشوق.
*ترديد العدد الجديد جماعي وفردي
*كتابة العدد على السبورة أمام األطفال .
*التعبير ال ركي لتعزيز العدد .
*تمثيل العدد من خالل استخدام علبة الم سوسات الخاصة بكل طفل.
*عمل تدريبات تعزيزيه للعدد.

مال لات لامة عند تنفيل نشاط العدد:
*يمكن للمعلمة ان تبدأ بعد العناصر داخل المن نى المغل وعند وصول العد للعدد
 10تلكر أنه أصبح لدينا ما يمثل ال زمة.
*عند كتابة العدد ت رص المعلمة على تعريف األطفال كيفية كتابة رمز العدد
المكون من رقمين وللك بكتابة اآل اد جهة اليمين أوالً ثم العشرات جهة اليسار.
*ت رص المعلمة على أن يستخدم الطفل ال زمة في سلة الم سوسات م إضافة
أعواد أخرى.
* عند تقديم نشاط العدد  20يصبح لدي زمتين (مجموعتين) فيكتب صفر في
األ اد و 2في العشرات.
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*البدء بمثير مناسب.
*مناقشة األطفال في ما تم عرضه.
*عرض العناصر ومن ثم توزيعها إلى مجموعتين .
* ربط كل مجموعة برمز العدد المناسب لها .
* تقرأ المعلمة العبارة
*يمثل الطفل مكونات العدد باستخدام أصاب اليدين.

*تعرض المعلمة مكونات العدد األخرى م مناقشتها وتمثيلها باستخدام
أصاب اليدين
(ولكلا بالنسبة لبقية مكونات األعداد)
*عمل تدريبات تعزيزيه لمكونات العدد.

مال لة لامة عند تنفيل نشاط مكونات العدد:
*المكونات التي ت وي أصفارا ً ال تعطى للطفل وإلا لكرلا تقبل منه.

الساعة
قراءة الوقت بالساعة الكاملة

النقـــود
فئة «عشرون دينار»

*البدء بمثير مناسب .
*مناقشة األطفال في ما تم عرضه .
*عرض نمول الساعة الكاملة .
*التعرف على األعداد التي تتكطون منهطا السطاعة (تعطرض األعطداد باللغطة
العربية).
*التعرف على عقارب الساعة ( العقرب الطويل يسمى عقطرب الطدقائ ،
العقرب القصير يسمى عقرب السطاعات علطى أن يكطون كطل عقطرب بلطون
مختلف ).
*شرح لطريقة تسلسل األعداد في الساعة وترتيبها.
*تقوم المعلمة م أطفالها بتكوين نمول ساعة من خالل تركيب رموز
األعداد والعقارب .
*يطلطب مطن األطفطال قططراءة الوقطت بالسطاعات الكاملططة مطن خطالل ت ريططك
عقرب الساعة وتثبيت عقرب الدقائ عند العدد .12
*عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم.
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*البدء بمثير مناسب .
*مناقشة األطفال في ما تم عرضه .
* التعططرف علططى النقططود مططن فئططة عشططرين دينططار مططن بططين مجموعططة أوراق
نقدية م لية .
*استبدال 20ورقة نقدية من فئة الدينار أو  4أوراق نقدية من فئة خمسة
دنططانير أو ورقتططين مططن فئططة عشططرة دنططاير بورقططة نقديططة وا ططدة مططن فئططة
العشرين دينار.
النشاط الثاني ( يمكن تطبي للا النشاط بعد التعرف علطى العملطة النقديطة
في نشاط منفصل )
*البدء بمثير مناسب .
*مناقشة األطفال في ما تم عرضه .
*ممارسة عمليتي البي والشراء من دكان الفصل بتتب الخطوات التالية:
-1شراء شيء وا د تكون قيمته مساوية لقيمة النقود التي معه.
-2شراء أكثر من شيء يكون مجموع قيمتهما مساويا لقيمة النقود التطي
معه.
*عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم

ثالثا ً  /مفاليم اللغة اإلنجليزية
المفاليم اللغوية
* تجريد ال رف والكلمة .
المفاليم الرياضية
* األعداد من (  )20 – 11رمزا ً ومدلوالً.
ما يتعلمه الطفل من مفاليم خالل العام الدراسي

* التدريب على مهارات االستماع والت دت من خالل استخدام لغة الفصل اليومية [ .]daily language
*  12رف يتعرف على رسمها الكتابي و يقرألا ويجردلا من بين روف مختلفة .
*  12كلمة يتعرف على رسمها الكتابي و يقرألا ويجردلا من بين كلمات مختلفة .
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طريقة عرض ال رف م الكلمة
للغة اإلنجليزية )( Letter + Word

طريقة عرض العدد
( )Number

*البدء بمثير مناسب لل رف.
*البدء بمثير مناسب
*االسطططتماع لصطططوت ال طططرف مطططن ملطططف الصطططوتيات الخطططاص *عرض مجموعه من العناصر لمراجعة األعداد السطابقة ثطم
باأل رف.
إضافة العنصر األخير للتعرف على العدد الجديد.
*ترديد ال رف (جماعي – فردي).
*االسطططتماع للنطططط الصططط يح للعطططدد مطططن ملطططف الصطططوتيات
*قراءة ال رف باستخدام أي وسيلة تعليمية مناسبة.
الخاص باألعداد.
*أنشطة وتدريبات لتعزيز ال رف.
*تكرار العدد (جماعي – فردي).
*االسططتماع للنط ط الص ط يح للكلمططة المرتبطططة بططالخبرة مططن *التعططرف علططى مفهططوم رمططز العططدد وقراءتططه باسططتخدام أي
ملف الصوتيات الخاص بالكلمات.
وسيلة تعليمية مناسبة.
*تكرار جماعي فردي.
*الربط بين رمز العدد والمجموعة الدالة عليه.
*التعططرف علططى مفهططوم الكلمططة (مططن خططالل عططرض صططورة* ،أنشطة تعزيزيه ول مفهوم العدد.
مجسم ..الخ).
*تطبي ورقي  /كراسة الطفل.
*قراءة الكلمة جماعي (بطاقة تصور بصري).
*ربطططط الكلمطططة بطططال رف مططط مراعطططاة كتابطططة ال طططرف بلطططون
مختلف.
*توليف الكلمة في جملة مفيدة عن طري سؤال.
*أنشطة تعليمية متنوعة لتعزيز الكلمة.
*تطبي ورقي  /كراسة الطفل.
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 -1بعد االنتهاء من فترة الفرصة والعودة إلى الفصل ت رص المعلمة على أن اختيار األركان ب رية من
قبل األطفال دون تدخل المعلمة عدا ركن ال اسوب م مراعاة توزي األطفال بشكل منلم بعيدا ً عن
الفوضى .
 -2تبدأ المعلمة بتوجيه األطفال للفترة فتتف معهم على األنلمة و القوانين التي يجب مراعاتها عند
العمل ال ر أو عند االنتقال بين األركان وال يستدعي للك تكرار تلك األنلمة والقوانين على األطفال يوميا ً
وللا ما ينطب أيضا ً على م تويات األركان.
 -3ترديد نشيد األركان يعود لرغبة المعلمة وأطفالها في للك.
 -4تتأكد المعلمة من أن كل طفل قد اختار ركنا للعمل به ،وأن عمله ممت ومنتج وإلا وجدت طفال مازال
ائرا بين األركان تتقدم إليه و تشجعه على اتخال القرار بالنسبة للركن اللي سيختاره.
 -5ت رص المعلمة على أن تكون األركان متساوية في األلمية وعدم تفضيل ركن عن ركن آخر أو
إعطاء ركن ألمية أكثر من األركان األخرى وللك وفقا ً لتعدد الخبرات وتنوع األنشطة التعليمية .
 -6ال يجوز في نلام األركان أن نبدل أو نعدل في رغبة الطفل واختياره لمجرد اللن بأن اختياره قد ال

يعود عليه بفائدة بل نتقبل لوايته كشيء له قيمة .
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 -7ت دد المعلمة العدد اللي يستوعبه الركن من خالل توفير بطاقات يعلقهطا األطفطال علطى صطدورلم أثنطاء
العمل بالركن  ،ويستمر عمل الطفل في الركن اللي ي بطه ويختطاره طيلطة فتطرة انهماكطه فطي عملطه ويمكنطه
االنتقال إلى ركن آخر عندما يرغب في ال وجود مكان شاغر في ركن آخر.
 -8مبدأ ال رية ليس معناه عدم توجيه الطفل فالتوجيه مطلوب ولكن في الوقت الطلي تشطعر فيطه المعلمطة

أن الطفل ب اجه إليه .
 -9تقططف المعلمططة أو تجلططس فططي مكططان تسططتطي أن تططرى األطفططال لتراقططب أعمططالهم وتططوجههم فططي الوقططت
المناسب وفقا ً للموقف التعليمي وألدوارلا المتعددة فقطد تكطون المعلمطة مدربطة أو مال لطة أو مشطاركة أو
موجهة  ....الخ.

 -10توفر المعلمة أدوات وخامات كل ركن و تضعها في مستوى رؤية األطفال وتناولهم  ،ويكطون الطفطل
مسئوالً عن إعادتها إلى مكانها بعد االنتهاء من العمل بها.
 -11توفر المعلمة لألطفال فرص للتجريب واالختيار من خالل تزويد األركان بنمال ثرية وغنيطة وأشطياء
تخدم الخبرة م مراعاة مبدأ التنوي والتجديد بم تويات األركان.

 -12تسجل المعلمة اسم الطفل و تاريخ اليوم على كل عمل أنتجه الطفل بمرأى منه .
 -13اختيار األلعاب واألدوات والخامات التي تتوافر فيها شروط األمن والسالمة .
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 -1ال رص على معرفة جمي مهطارات األركطان و علطى كيفيطة ممارسطتها تطى تطتمكن المعلمطة مطن تقيطيم أداء
األطفال بشكل دقي وموضوعي فالمهارات عديدة و متنوعة بعضها قطد يكطون واضط ا و سطهال وال ي تطا إلطى
توضيح مثل التلوين و القص و اللص و بعض تلك المهارات قطد ي تطا إلطى فهطم عميط كمطا أن لنطاك مهطارات
تقاس منفردة و بعضها يكون مترابط وله عالقة بمهارات أخرى مثل مهطارة المقارنطة و التصطنيف  ،مهطارة
التوازن و البناء  ،النلم و الللم  ......الخ .
 -2االلتمام بمتابعة نمو المهارة لكل طفل من أطفطال الفصطل علطى طدة مط عطدم إغفطال ت ديطد مسطتوى المهطارة
بدقة مراعية المعلمة بللك المرا ل الثالت في اكتسطاب المهطارة ولطي بدايطةً مر لطة الممارسطة العمليطة أو اللعطب
االستكشافي ثم مر لة التمكن أو اللعب العملي وأخيرا ً مر لة المعنى .
 -3ال رص على التأني وعدم التسطرع فطي إصطدار ال كطم علطى األطفطال فيمطا يخطص التفاعطل االجتمطاعي وقيطاس
للك يكون بعد مرور عدة خبرات وفي جمي األركان.
 -4ليس لناك وقت م دد لتدوين مهارات األطفال فقد تال ل المعلمطة أداء جيطد ومهطارة متقنطة مطن قبطل األطفطال
فتقططوم بتططدوينها مباشططرة أو ترجططأ للططك لوقططت آخططر يططت أن المجططال مفتططوح للمعلمططة لفصططل دراسططي كامططل أول
أوثططاني م ط االلتمططام بتططدوين التقططارير الوصططفية التططي تعطططي صططورة مختصططرة عططن أداء الطفططل ومططدى اكتسططابه
للمهارات المختلفة لجمي األركان .
 -5المهارات الموجودة باألركان ليس من الضروري ت قيقها جميعطا ً يوميطا ً إنمطا تراعطي المعلمطة تطوفير األدوات
والخامات التي ت ق بعض المهارات والبعض األخر في أيام أخرى وللك على مدى الخبرات التربوية.
 -6لططيس لنططاك مططا يططدعو لتقسططيم األركططان علططى معلمططات الفصططل وإنمططا عمليططة المال لططة والمتابعططة وتططدوين
المال لططات فططي سططجل المهططارات والممارسططات تططتم بالتعططاون بططين معلمططات الفصططل ت قيق طا ً للعمططل بططروح الفري ط
الوا د.
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ال رص على توفير األمن واألمان في جمي األركان وللك من خالل إتباع التالي-:
* استبعاد أي مواد خطرة من جمي األركان.
* استبعاد ال واف ال ادة واألدوات المكسورة.
* مراقبة استخدام المقصات.
* استخدام أغطية لركن الرمل والماء.
* تنليف الماء المراق والرمل المتناثر.
* مال له صال ية األطعمة في ركن المطبخ.
* اسططتخدام سططماعات خارجيططة بططدل السططماعات الداخليططة لططركن االسططتماع أو ركططن ال اسططوب تفاديططا لنقططل
الميكروبات.
* التأكد من تثبيت كيبل الكهرباء وأن تكون أسالك التوصيل الكهربائيطة لطركن ال اسطوب بعيطدة عطن أيطدي
األطفال وعن مصادر المياه.
•استبعاد عالقات المالبس ال ادة وال رص على وضعها في مكان عالي وآمن تفاديا ألي إصطابات م تملطه
في ركن المنزل.
وختاما ً تطلكري عزيزتطي المعلمطة بطأن الهطدف مطن التربيطة لطم يعطد نقطل المعلومطات و شطو األللطان لطلا فطإن
دورك ليس لو التعليم بالمعنى ال رفي والتقليطدي إنمطا لطو تسطهيل الطتعلم تطى يسطتطي الطفطل أن يكتسطب
المعلومات بالتفاعل اإليجابي م كل ما ي يط به  ،،المسا ،مت سسا كل األشياء مطن ولطه  ،فتشطب بطللك
اجاته للتجربة واالستكشاف فيتصطف العمطل بال يويطة والمتعطة ولطلا مطا يقطوده إلطى الطتعلم المنشطود ولطو
التعلم السري والدائم.
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احلاسوب يف روضتي

اسوب – سماعة – أسطوانة – ماسح – سلك  -عدسة

اسوب – سماعة  -سلك

سماعة

سـ

إنسان – لسان – رأس – جسم – ساق -سبابة

إنسان – رأس  -سبابة

سبابة

سـ

بناء – طبيبة  -ضابط

بناء

بـ

بيض – جبن  -بلح

بيض

بـ

املاء واهلواء

نوافل – نار – بناية -نافورة – دخان  -نهر

نوافل – بناية  -نافورة

نوافل

نـ

حيوانات ونباتات

ثعبان – نسر – أرنب – نخلة – ليمون  -عنب

ثعبان – أرنب  -نخلة

نخلة

نـ

الفصول األربعة

صيف – صوف – فراشة – مدفأة – ف م– فرو

صيف– فراشة -مدفأة

فراشة

فـ

بلدي الكويت

فلس – فيلكا – مت ف – نفط– سقف  -فنر

فيلكا– نفط  -مت ف

فيلكا

فـ

لمبة

لـ

لبن

لـ

دخان

د

دفة

د

أنا اإلنسان
الناس يعملون
غذائي

النفط
اإلسالم ديني
االتصاالت
البحــر

بناء – صباغ – طبيبة – بائ – ضابط  -م اسب
بيض – لبن – بلح – بسكويت – برتقال  -جبن

قل – عامل– ناقلة – خليج – طالء  -لمبة
مسلم – صالة – جبل – قبلة – لبن  -مصلى
دخان – جريدة – مرصد – بريد – صندوق– دقيقة
دانة – صدف – صياد– دفة – زبيدي  -طراد
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قل – لمبة  -ناقلة
مسلم – لبن  -قبلة
دخان –صندوق -جريدة
صياد– طراد– دفة
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احلاسوب يف روضتي

اسوب

سماعة

سلك

سماعة

سـ

إنسان

رأس

سبابة

سـ

ضابط

بناء

بـ

بيض

بـ

أنا اإلنسان

سبابة

الناس يعملون

بناء

طبيبة

بيض

جبن

بلح

غذائي
املاء واهلواء

نوافل

بناية

نافورة

نوافل

نـ

حيوانات ونباتات

ثعبان

أرنب

نخلة

نخلة

نـ

الفصول األربعة

صيف

فراشة

مدفأة

فراشة

فـ

بلدي الكويت

فيلكا

نفط

مت ف

فيلكا

فـ

قل

لمبة

ناقلة

لمبة

لـ

مسلم

لبن

قبلة

لبن

لـ

اإلتصاالت

دخان

صندوق

جريدة

دخان

د

البحر

صياد

طراد

دفة

دفة

د

النفط
اإلسالم ديني
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سماعة

سـ

اسوب – سماعة  -سلك

سماعة – طباعة – شماعة

أنا اإلنسان

سبابة

سـ

سبابة – إنسان  -رأس

ربابة – سبابة  -دباسة

الناس يعملون

بناء

بـ

بناء – طبيبة  -ضابط

بناء  -بهاء – براء

بيض

بـ

بيض – جبن  -بلح

بيض – بعض  -بغض

نوافل

نـ

نوافل  -بناية  -نافورة

نوافل – نوادر  -نوافير

نخلة

نـ

ثعبان  -أرنب  -نخلة

نخلة – ن لة  -نملة

فراشة

فـ

صيف  -فراشة  -مدفأة

فراشة – كراسة  -زرافة

فيلكا

فـ

فيلكا  -نفط  -مت ف

فيلكا– ليبيا  -سينما

النفط

لمبة

لـ

قل  -لمبة  -ناقلة

لمبة – لعبة  -لبنة

اإلسالم ديني

لبن

لـ

مسلم  -لبن  -قبلة

لبن – ل ن  -مهن

اإلتصاالت

دخان

د

دخان  -صندوق  -جريدة

دخان – دكان -مكان

البحر

دفة

د

غذائي
املاء واهلواء
حيوانات ونباتات
الفصول األربعة
بلدي الكويت

صياد – طراد  -دفة
91

دفـة – دكة  -ضفة

احلاسوب يف روضتي
أنا اإلنسان
الناس يعملون
غذائي
املاء واهلواء
حيوانات ونباتات
الفصول األربعة
بلدي الكويت
النفط
اإلسالم ديني
اإلتصاالت
البحــر

1 - 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11 - 20

C
X
N
J
A
Z
U
T
O
I
E
D
92

Computer
X-ray
Nurse
Jam
Air
Zoo
Umbrella
Towers
Oil
Islam
Email
Diver

الترجمة

الترجمة

العبارة

هذا.....

ما هو تاريخ اليوم؟

هذا رمز العدد....

صباح اخلري

العبارة

مع السالمة – إىل اللقاء

الرجاء الصمت....

كيف حالك؟

هل أستطيع الذهاب إىل دورة املياه؟
أتسمح يل بشرب املاء؟

أنا حبالة جيدة  ,شكرا

أنظف  -ينظف

تعال إىل هنا

هيا نلعب لعبة...

اذهب إىل هناك

هيا نغني أغنية...

اجلس

هيا نشاهد فيديو...

قف

هيا نصل – لنصل...

ما هذا؟

هيا نلون...

هذا ....
ما هذا العدد؟

هيا نتبع النقط
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الترجمة

الترجمة

العبارة

خريطة....

العبارة

هيا نلعب بالصلصال

الفرصة...

هيا نلعب بالرمل

معي – عندي...

فرتة القصة

أحب

هيا نذهب إىل ركن املطبخ

أرني....

هيا نزور ركن املكتبة

كرر من بعدي

هيا نزور ركن املنزل

معا يف جمموعة...

هيا نذهب إىل ركن احلاسوب

استمع اذا مسحت.

هيا نزور ركن األلعاب

أريد

هيا نزور ركن الفنون

ما صوت هذا احلرف؟

من يساعد...

من يستطيع أن يذكر يل؟

طابور الصباح

من يستطيع ان يستعرض يل
احلرف – رمز العدد.

أيام األسبوع
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الترجمة

الترجمة

العبارة

ماذا ترى؟

حوط احلرف

امسعوا...

ما هذه الكلمة؟

هل تتذكرون ماذا أخذنا ( فعلنا )
يف الدرس السابق؟

من يستطيع ان خيمن؟

استمعوا للقرص  -املسجل

صل الكلمة بالظل املناسب

كرر..

هذه مسابقة

فردي...

من الرابح؟

معا – مع بعض.

ما أوجه االختالف؟

اشر اىل الصورة

ما اوجه الشبه؟

استمع مرة اخري
هل كل شيء واضح..

من يريد ان يعد؟
من يريد ان يلعب مع املعلمة؟

حان وقت االنتهاء
هل انتهيتم؟

العبارة

انظر اىل هذه الصورة
أنت ممتاز  ,سأعطيك جنمة
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نمول جدول اإلعداد اإلسبوعي لخبرة تربوية
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