


 إرشادات عامة لمعلمة رياض األطفال

 ...عزيزتي المعلمة

بين يديك دليل الخبرات التربوية ليسهل عليك التخطيط واإلعداد لألنشططة التربويطة المختلفطة  يطت يعتبطر لطلا الطدليل خيطر وضعنا      

 :عليك اتباع اإلرشادات التالية يكون عملك ناجح ومتميز و تى لامة للا وتعليمات بما ي تويه من معلومات قيمة معين لك 
 

 .على معرفة مهامك وأدوارك كاملة  تى تؤدين عملك على أكمل وجهال رص  -1

 .عملكعلى فهم خصائص نمو الطفل وألم ا تياجاته وكيفية تلبيتها فهلا لو أ د مفاتيح نجا ك في ال رص -2

 .من المادة العلميةلمستوى عاٍل جداً من التمكن تصلين يجعلك التامة بم تويات الدليل المعرفة -3

 .لآلخرالسلوكية معاً وعدم إغفال أي منهما فكل جانب مكمالً واأللداف علي االستفادة من الهياكل البنائية ال رص -4

 .على معرفة كيفية صياغة األلداف السلوكية وألم أجزاءلا وشروط صياغتهاال رص -5

الصط يح  إتبطاع أسطلوب التطدر  ورياضية مط  ضطرورة على معرفة وفهم ما ي تويه توصيف الخبرات من مفاليم لغوية ال رص -6

 .عند عرض المفاليم

فطي ويجنبطك الوقطوع يسطاعدك علطى السطير بخططى صط ي ة وسطليمة ليطل المعلمطة فهطلا التعليمات واإلرشادات المدرجة في دإتباع -7

 .االخطاء

تترددي ال الوضوح رياضية وفي  ال عدم أو كانت مفاليم لغوية في الخبرات التربوية سواء على طرق عرض المفاليم االطالع -8

 .في االستفسار عن آليتها 

استخرا  على القدرة وجدت في نفسك عليها فإلا ال يعني االقتصار والمتشابهة بالرسم الكتابي االستعانة بلو ة الكلمات المختلفة -9

 .فاستفيدي منهاكلمات مناسبة من إبداعك 
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 برنامج الخبرات التربوية للمستويين األول والثاني 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المستوى الثاني األول المستوى م المستوى الثاني األول المستوى م

 الفصول األربعة أصوات وألوان وأشكال 10 استقبال األطفال 1

 بلدي الكويت واال تفال بالعيد الوطني  11 التهيئة  2

 النفط البر 12 ال اسوب في روضتي روضتي 3

 اإلسالم ديني الجمعية التعاونية  13 أنا اإلنسان من أنا  4

5 
أسرتي وأقاربي 

 وجيراني
 االتصاالت المواصالت 14 الناس يعملون

 الب ر 15 غلائي ص تي وسالمتي 6

 المدرسة االبتدائية خبرة  رة 16 الماء والهواء 7

 للتخر  تدريبات 17 ال يوانات والنباتات 8

 التخر  18 الخبرات  مراجعة 9
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 المقررة لرياض األطفال للمستوى األول  قصار السور

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

   األول المستوى م
 السورة

 المقررة
   األول المستوى م

 السورة

 المقررة

 استقبال األطفال 1

 الفات ة

 الكوثر أصوات وألوان وأشكال  10

 بلدي الكويت واال تفال بالعيد الوطني  11 التهيئة  2

 الكافرون
 البر 12 روضتي 3

 الجمعية التعاونية  13 الناس من أنا   4

 الماعون
 أسرتي وأقاربي وجيراني  5

 الفلق

 المواصالت 14

 قريش الب ر 15 ص تي وسالمتي 6

 خبرة  رة  16 اإلخالص الماء والهواء 7

مراجعة 

 للتخر  تدريبات 17 المسد ال يوانات والنباتات 8 السور 

 التخر  18 مراجعة السور  الخبرات  مراجعة 9
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 االعتبارات التي يجب مراعاتها أثناء استقبال االطفال االعتبارات التي يجب مراعاتها قبل استقبال االطفال

 

التخطيط الجيد لبرنامج استقبال األطفال وفطق اإلمكانيطات  -1

 .المتا ة

ال رص على تجهيطز وإعطداد بيئطة الفصطل كبيئطة تربويطة  -2

 .آمنة وجالبة للطفل 

 .استالم كشف أسماء أطفال الفصل من إدارة الروضة  -3

 .تجهيز اإلشارات المناسبة بأسماء وصور األطفال  -4

 .إسناد فصول المستوى األول للمعلمات لوات الخبرة  -5

قيططام إدارة الروضططة بتنلططيم لقططاء تعططارف ألوليططاء األمططور  -6

وأطفالهم وللك قبل دوام األطفال بهدف خلق ألفة بين الطفل 

 .وبيئة الروضة

ال طططرص علطططى تقطططديم أنشططططة تربويطططة جالبطططة ومشطططوقة  -1

لألطفططططال مطططط  ضططططرورة االبتعططططاد عططططن عططططرض الشخصططططيات 

 .الكرتونية المخيفة واألصوات العالية للطفل 

االلتططزام بتقططديم كططل مططا لططو تربططوي ولططادف مططن بططرامج  -2

كاألناشيد والفقرات الترفيهية التطي تناسطب المطنهج التربطوي 

 .وطبيعة المجتم  الكويتي الم افل 

تطططططوفير تطبيقطططططات وتطططططدريبات وألعطططططاب تنمطططططي مهطططططارة  -3

االستكشاف لدى األطفال فطي الفصطل بهطدف إشطغالهم بأشطياء 

 .ممتعه وجالبة تصرفهم عن الشعور بالخوف والبكاء 

تثبيططت معلمططات فصططول المسططتوى األول منططل بدايططة العططام  -4 

 .الدراسي  تى نهايته 

 .تعاون معلمات المستويين األول والثاني في لله الفترة -5
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التكيف االجتماعي 

داخل الروضة وبيئة 

 الفصل

 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 الروضة اسم * 

 الفصل اسم * 

 معلمات الفصل أسماء * 

 زمالء الفصل أسماء * 

 :الفصلم تويات * 

األركططططططان  -لو ططططططات الفصططططططل )

 (التعليمية

 :الفصل مرافق * 

 (دورة المياه  -مخزن) 

 الفصل قوانين * 

 

عالقات ايجابية م  معلمطات تكوين * 

 الفصل

 صداقات م  أقرانهتكوين * 

 : بقوانين الفصلااللتزام * 
 –ترتيطب األركطان  –نلافطة الفصطل ) 

 –إلقططاء الت يططة  -االعتططلار –التعططاون 
 (االستئلان 

بالعطططادات الصططط ية فطططي االلتمطططام *  

 التعلمبيئة 

بجمططط  صطططور عطططن بيئطططة االلتمطططام * 

فطططططي ممارسطططططة االسطططططتمتاع الفصطططططل 

 األنشطة المتنوعة 

التكنولوجيططططا باسططططتخدام االلتمططططام * 

 ال ديثة بمواضي  مرتبطة بالخبرة 

فصطططله مطططن بطططين الفصطططول تمييطططز * 

 األخرى

علططى االسططتجابة لتعليمططات ال ططرص * 

 المعلمة

 التعاونيفي اللعب المشاركة * 
 –الروضططة )الصطط ي ة لطط  التسططمية * 

 (األركان –الزمالء  -المعلمات 

على ترتيب أركطان الفصطل ال رص * 

 العملبعد االنتهاء من 

 العامةعلى الممتلكات الم افلة * 

 العادات الص ية السليمة ممارسة * 

 ال ربالرسم التعبير * 

بجرأة وطالقة عطن مواقطف الت دت * 

 بالخبرة ياتية مرتبطة 

 (وقفة ت دت )  

القيم المستمدة مطن تعزيز * 

 الشريعة اإلسالمية 
الصطدق  –ال ب  –التعاون )

 –النلافطططة  –الطاعطططة  –
 (الرفق 

قطططوانين الروضطططة ا تطططرام * 

 والفصل 

 مفهوم اللات 

 :الطفل لات * 
أفطراد أسطرته  –جنسطه  –اسمه )

 ( إلخ ..كل ما ي ب  –عمره  –

تكطططوين مفهطططوم ايجطططابي عطططن * 

 اللات 

بططططالفخر واالعتططططزاز عنططططد الشطططعور * 

 سرد أ دات عن المواقف ال ياتية 

بالعططططططططادات الصطططططططط ية االلتمططططططططام * 

 الشخصية

 بقواعد األمن والسالمة االلتزام * 

بمشطططططططالدة قصطططططططص االسطططططططتمتاع * 

 مصورة وأفالم 

بتنطططاول الغطططلاء الصططط ي االلتمطططام * 

 المفيد 

بترديطططد األناشطططيد مططط  االسطططتمتاع  * 

 األداء ال ركي

 عن مشاعره وأ اسيسهالتعبير * 

اسططمه  فططي لو ططة ال ضططور تمييططز * 

 والغياب 

السططططططلوكيات الصطططططط ية ممارسططططططة * 

 السليمة 

 قواعد األمن والسالمةإتباع * 

علطططططى تنطططططاول الوجبطططططة ال طططططرص * 

 الغلائية 

 بجمل وعبارات واض ة الت دت * 

 مهارات  ياتية مختلفة ممارسة * 

قبطططل القيطططام بطططأي البسطططملة * 

 عمل 

 اللات تقدير * 

 بالنفس وباآلخرين الثقة * 

 رغبات اآلخرين ا ترام * 

 على النفس االعتماد * 
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  

 :على اسم يتعرف * 

 [.زمالئه  –معلماته  –فصله  –روضته ] 

 :على م تويات الفصل يتعرف * 

 [.أركان الفصل  –لو ات الفصل  ] 

 :على مرافق الفصل يتعرف * 

 [.دورة المياه  –المخزن ] 

 .فصلهأركان يسمي * 

 . األخرىفصله من بين الفصول يميز * 

 .الفصلقوانين يلكر * 

 .أسرتهأفراد /عمره /جنسه/اسمه يلكر * 

 .أسرتهعن أفراد يت دت * 

 . ي ب لغويا عن ما يعبر * 

 .فصلهعلى ا ترام معلمات ي رص * 

 .اللعبزمالئه يشارك * 

 .الفصلبالقوانين والنلم داخل يلتزم * 

 .فصلهعلى نلافة ي رص * 

 . المعلمةعلى االستجابة لتعليمات ي رص * 

 .فيلمبمشالدة يستمت  * 

 .قصةبالتمام لسماع يصغي * 

 . السليمةبممارسة العادات الص ية يهتم * 

/ ال طب ] على ممارسطة القطيم االيجابيطة ي رص *  

 [.النلافة/ الصدق/ الطاعة / الرفق / التعاون 

 .رغبات اآلخرين ي ترم * 

 . الشخصيةعلى نلافته ي افل * 

 .ص يةعلى تناول وجبة غلائية ي رص *

 .يعبر عن أ اسيسه ومشاعره *

 . اإليقاعيةاألناشيد بمصا بة ال ركات يردد * 

الخامططططططات الفنيططططططة للتعبيططططططر عططططططن يسططططططتخدم * 

 .موضوعات مرتبطة بالخبرة 

 . الفصلمصورات عن بيئة يلون * 

 .بعمل مسابقات يقوم * 

 . الفصلمصورات عن بيئة ي وط * 

 . يشكل بالصلصال أشياء مختلفة * 

 .قصةشخصيات يقلد * 

 .صور مرتبطة بأركان الفصل يركب  *

 .بين الصورة وما يناسبها يصل * 

 . والموسيقى ركيا بمصا بة األناشيد يعبر * 
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 الخبرات التربوية مفاليم اللغة اإلنجليزية مفاليم اللغة العربية مفاليم الرياضيات م

 روضتي 1

 (نوع / لون ) وا دة وفق خاصية التصنيف * 

 (خار  ، داخل : ) المكانية العالقات * 

 مساءً / صبا اً : الزمن * 

 رمزا ومدلوالً (  1) العدد :األعداد * 

 ال صيلة اللغوية

 أ مر-ألوان -أبواب  -أطفال  -ألعاب -أركان 

 التصور البصري

 أ مر –ألوان  –أطفال 

 تجريد الكلمة وال رف

 (أ )  -( أ مر ) 

 S:  (   letter) ال رف         

   School( : word) الكلمة 

 ( 1 ) :(  Number ) العدد 

 من أنا 2

 (نوع/ لون /   جم) وفق خاصية وا دة التصنيف *

داخل ) ،  (خلف ، أمام ) : العالقات المكانية  *

 (، خار 

 أصغر من / أكبر من / صغير / كبير : ال جم * 

 المجموعة األكثر، المجموعة األقل:المقارنة * 

 رمزا ومدلوالً (  2) العدد :األعداد  *

 العد الترتيبي/ التكراري العد * 

 ال صيلة اللغوية
 أقدام –إصب   –أسنان  –ألن  –أنف  –رأس 

 التصور البصري
 أسنان –ألن  –أنف 

 تجريد الكلمة وال رف

 (أ )   -( أنف )   

 H: (   letter) ال رف          

 Head( : word) الكلمة 

 ( 2 ) :(  Number ) العدد   

3 

أسرتي وأقاربي 

 وجيراني

نوع / لون / طول) وا دة وفق خاصية التصنيف  *

 ( جم / 

، داخطططل )  (بعيطططد، قريطططب ) : المكانيطططةالعالقطططات  *

 (أمام ، خلف ( ) خار  

 أقصر من / أطول من / قصير / طويل : الطول* 

/ المجموعططة األقططل / المجموعططة األكثططر :لمقارنططة *

 المتكافئتينالمجموعتين 

 الكرة: الفراغ الثالثيأشكال *

 (فئة دينار ) الم لية النقود *

 رمزا ومدلوالً (  3) العدد :األعداد  *

 العد الترتيبي/ التكراري العد  *

 ال صيلة اللغوية

 أسرة –أصدقاء  –إخوة  –توأم  -أب  –أم 

 التصور البصري

 أسرة –أصدقاء  –أب 

 تجريد الكلمة وال رف

 (أ )   -( أب )   

 M :(   letter) ال رف        

 Mother( : word) الكلمة 

 ( 3 ) :(  Number ) العدد 
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 الخبرات التربوية مفاليم اللغة اإلنجليزية مفاليم اللغة العربية مفاليم الرياضيات م

4 

 ال صيلة اللغوية

 –ملعب  –مطعم  -مشارب  –مرآة  –مالبس 
 مستشفى 

 البصريالتصور 

 مرآة –ملعب  –مالبس 

 الكلمة وال رفتجريد 

 (م  )     ( ملعب)   

 B    :     (   letter) ال رف 

  Bread( : word) الكلمة 

 ( 4 ) :(  Number ) العدد 

5 
 ال صيلة اللغوية

 –مطر  -غيمة –شمعة  –مرو ة  –ماء 
 مللة

 البصريالتصور 
 مللة –غيمة  –مطر 

 الكلمة وال رفتجريد 

 (م   )     (  مطر ) 

 W: (   letter) ال رف         

 Water: ( word) الكلمة 

 ( 5 ) :(  Number ) العدد  

 ال صيلة اللغوية 6

 رمان –موز  –سمك  – مامة  –ماعز  –نمر 

 البصريالتصور 
 نمر – مامة  –موز 

 الكلمة وال رفتجريد 

 (م  )  -(  موز ) 

 L: (   letter) ال رف         

 Lemon: ( word) الكلمة 

 ( 6 ) :(  Number ) العدد 

 ص تي وسالمتي

 الماء والهواء

 ال يوانات والنباتات

/ طططول / نططوع / لططون ) وا ططدة وفططق خاصططية التصططنيف  *

 ( جم 

( بعيطدقريطب ، )   -( فوق ، ت طت ) : المكانيةالعالقات * 

 (أمام ، وخلف ( ) داخل ، خار  ) 

/ المجموعطططة األقطططل / األكثطططر المجموعطططة : ) المقارنطططة *

 (المتكافئتينالمجموعتين 

 أقصر من / أطول من / قصير / طويل : الطول * 

 الكرة /  األسطوانة:  الثالثي الفراغ أشكال * 

 رمزا ومدلوالً (  4) العدد :األعداد  *

 العد الترتيبي/ التكراري العد  *

/ نططوع / لططون ) وفططق خاصططية وا ططدةالتصططنيف * 

 ( جم / طول 

/ المجموعة األقل / المجموعة األكثر :المقارنة * 

 المجموعتين المتكافئتين

/ األسطوانة / المخروط : الفراغ الثالثي أشكال * 

 الكرة

 (خمسة  فئة ) الم لية النقود * 

 رمزا ومدلوالً (  5) العدد :األعداد * 

 العد الترتيبي/ التكراري العد * 

/ نططوع / لططون ) وفططق خاصططية وا ططدة التصططنيف  *

 ( جم / طول 

/ المجموعة األقطل / المجموعة األكثر :المقارنة * 

 .المجموعتين المتكافئتين

 المنطقة الدائرية /  المستوية المناطق * 

 أبطأ من/ أسرع من / بطئ / سري  :السرعة * 

 رمزا ومدلوالً (  6 )العدد : األعداد  *

 العد الترتيبي/ التكراري العد  *
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 الخبرات التربوية مفاليم اللغة اإلنجليزية مفاليم اللغة العربية مفاليم الرياضيات م

7 
 Y : (   letter) ال رف        

   Yellow( : word) الكلمة 

 ( 7 ) :(  Number ) العدد 

8 
 K: (   letter) ال رف          

 Kuwait( : word) الكلمة  

 (8) :(  Number ) العدد 

9 
 G: (   letter) ال رف           

 Goat( : word) الكلمة   

 ( 9 ) :(  Number ) العدد    

أصوات وألوان 

 وأشكال 

 

 المكعب/ الفراغ الثالثي  أشكال * 

 (لونين أو  شكلين ) باستخدام : النمط * 

 رمزا ومدلوالً (  7) العدد :األعداد  *

 العد الترتيبي/ التكراري العد * 

 ال صيلة اللغوية
 –أخضر  –أزرق  –رسام  –جرس 

 كرة –عصفور 

 التصور البصري
 كرة –جرس  –رسام 

 تجريد الكلمة وال رف

 (ر )  -( رسام )  

 بلدي الكويت

 

 المربعةالمنطقة : المستوية المناطق * 
 (خمسة دنانير –دينار ) النقود الم لية فئة  *

 باستخدام لونين أو شكلين : النمط *

أسطوانة ، مخطروط ، كطرة ، / أشكال الفراغ الثالثي *

 (مكعب 

 رمزا ومدلوالً (  8) العدد :األعداد  *

 العد الترتيبي/ التكراري العد * 

 ال صيلة اللغوية
 –شعار  –أمير  –أبرا   –مركب  –سور 

 ر ى

 التصور البصري
 ر ى  –شعار  –أمير 

 تجريد الكلمة وال رف

 (ر )  -( ر ى )  

 

 بطئ/ سري  / أبطأ من / أسرع من : السرعة * 

 منأقرب / أبعد من / قريب / بعيد : المسافة * 

 المكعبشبه  :الفراغ الثالثي  أشكال  *

 باستخدام  لونين أو لونين: النمط  *

 رمزا ومدلوالً (  9) العدد :األعداد * 

 العد الترتيبي/ التكراري العد * 

 البر

 ال صيلة اللغوية
 فرة  –خروف – عرفج –عقرب  –رم ل 

 نوير -

 التصور البصري

  فرة -نوير  -رم ل 

 تجريد الكلمة وال رف

 ( ر)  -( رم ل )   

 . اليقصد بالشكل في نشاط النمط األشكال الهندسية فقط /مال لة   التوجيه الفني العام لرياض األطفال  24



 الخبرات التربوية مفاليم اللغة اإلنجليزية مفاليم اللغة العربية مفاليم الرياضيات م

10 

 R: (   letter) ال رف           

  Rice( : word) الكلمة   

 ( 9 ) :(  Number ) العدد     

11 

 P: (   letter) ال رف           

 Plane: ( word) الكلمة    

 ( 10 ) :(  Number ) العدد       

12 
 F: (   letter) ال رف          

 Fish: ( word) الكلمة            

 ( 1-10 ) :(  Number ) العدد 

 المنطقة المستطيلة : المستوية المناطق  *

 لونين أو شكلينباستخدام : النمط  *

 (خمسة دنانير  –دينار ) فئة :  الم لية النقود  *

 رمزا ومدلوالً (  0) العدد :األعداد * 

 العد الترتيبي / التكراري العد  *

 ال صيلة اللغوية
 بوب  – الق   –ل م  – ليب  –م اسب

 تفاح -

 التصور البصري
 تفاح –ل م  – ليب 

 تجريد الكلمة وال رف

 (   )  -(   ليب )   

 الجمعية التعاونية

 قريب/ بعيد / أقرب من / أبعد من : المسافة * 

 بطئ/ سري  / أبطأ من / أسرع من : السرعة  *

 (مكعب   ) : الفراغ الثالثي أشكال *

 (المنطقة المربعة : ) المناطق المستوية *

عشطرة  –دنطانيرخمسطة  –دينطار ) فئطة : الم ليطة النقطود * 

 (دنانير 

 باستخدام لونين أو شكلين: النمط  *

 رمزا ومدلوالً (    10) العدد : األعداد * 

 العد الترتيبي/ التكراري العد  *

 المواصالت

 ال صيلة اللغوية
 زام  –لو ة  –م طة  –شا نة  – افلة 

  صان –

 التصور البصري
  زام – افلة  –لو ة 

 تجريد الكلمة وال رف

 (   )  -(  افلة )   

 قريب/ بعيد / أقرب من / أبعد من  :المسافة* 

 بطئ/ سري  / أبطأ من / أسرع من : السرعة*

 (شبة المكعب  : )  الفراغ الثالثي أشكال *

 (المنطقة المستطيلة) : المستوية المناطق  *

 لونين أو شكلينباستخدام : النمط * 
 –خمسة دنانير  -دينار ) فئة : الم لية النقود  *

 (عشرة دنانير 

 رمزا ومدلوالً (  10  - 0) من مراجعة : األعداد * 

 العد الترتيبي/ التكراري العد  *

 الب ر

 ال صيلة اللغوية
 -ط الب  –ملح  – وت  –سبا ة  –ب ر 

  لرة

 التصور البصري
 ط الب – لرة  –ب ر 

 تجريد الكلمة وال رف

 (   )  -(  لرة )   
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات •
 

َن ِمۡن َعلٍَق  ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّلي َخلََق :) العلق  قال تعالى سورة *  نَسَٰ  ٱۡلقَلَِم بِ ٱلَِّلي َعلََّم  ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱأۡلَۡكَرُم  َخلََق ٱإۡلِ

 (اللهم إني أعول بك من علم ال ينف  وقلب ال يخش )دعاء  * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 –ألوان  –أبواب  –أطفال  –ألعاب  –أركان ) 

 (أ مر 

 التصور البصري: ثانياً 
 (أ مر  –ألوان  –أطفال ) 

 تجريد الكلمة و ال رف: ثالثاً 

 (أ )  -( أ مر ) 

 ً  التعبير اللغوي: رابعا
 (لله  –للا ) 

 (1) ( : Number )  العدد

 التصنيف وفق خاصية وا دة

 ( نوع / لون ) 

 مساءً / صبا اً : الزمن 

 ( خار  ، داخل : ) المكانيةالعالقات 

 رمزا ومدلوالً (  1) العدد : األعداد

  School( : word)  الكلمة

  S( :    letter) ال رف 

  التوجيه الفني العام لرياض األطفال  26 .  التعبير الغوي يقدم ضمنياً في األنشطة التعليمية المختلفة  /مال لة 



 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 مفهوم الروضة

 ألمية الروضة

 بيئة الروضة ومرافقها 

 :الروضة معنى * 
معنطططططى  –اسطططططم الروضطططططة )

 (التسمية

التططي يقططوم بهططا قبططل األعمططال * 

 للروضةالللاب 

 عن بيئة الروضة االستفسار * 

 الشخصيةبالنلافة االلتمام * 

 للروضة ال رص على ال ضور * 

علطططططى اسطططططتخدام أدوات ال طططططرص * 

  بهالنلافة الخاصة 

الروضطططة واالنتمطططاء  طططب * 

 إليها 

المرجططوة مططن الططللاب الفائططدة * 

 :للروضة 
تربويطة  –ترفيهيطة  –تعليمية ) 

 (إلخ .. -

بمطالعطططة كتطططب مصطططورة االلتمطططام * 

 عن الروضة 

 جماعاتفي المشاركة * 
 (إلخ ...أصدقاء المكتبة  –النلام )  

 فوائد الروضة لكر * 

 التعبير عن مشاعره* 

بجرأة وطالقطة عطن مواقطف الت دت * 

  ياتية مرتبطة بالخبرة 

 (وقفة ت دت ) 

واالنتلططام فططي الموالبططة * 

 ال ضور 

سا ة  –المطعم  –الفصول * 

–غرفة الموسيقى  –األلعاب 
 –األلعاب ال ركية غرفة 

ال ديقة  –ال ليرة  –المكتبة 

 إلخ...اإلدارة  –

بزيارة استطالعية لمرافق االستمتاع * 

 الروضة

االلتمام بترديد أناشيد مرتبطة * 

 بالخبرة

 القصصإلى استعارة الميل * 

  ركيةبأداء مهارات االستمتاع * 

بنلافة المكان اللي يتواجد االلتمام * 

 فيه

بالنلام أثناء ممارسة االلتزام * 

 مرافق الروضة  األنشطة في 

 مرافق الروضة وصف * 

 مرافق الروضة تسمية * 

علططى نلافططة المكططان الططلي ال ططرص * 

 فيهيتواجد 

على النفس أثناء االعتماد * 
  وجوده بالروضة 

النلافطة مطن ) الت لي بمبدأ* 

 (اإليمان 
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 بيئة الفصل

العاملون في الروضطة 

 وأدوارلم

العطططاملين بالروضطططة أسطططماء * 

  : منهمودور كل 

 –مطديرة مسطاعدة  –مطديرة )  

معلمطة  -معلمة  –مشرفة فنية 

أخصططططططططططططائية  -الموسططططططططططططيقى 

أمينططة  –ممرضططة  -اجتماعيططة 

 –تغليطططة مشطططرفة  –المكتبطططة 

 (رجل األمن  –عاملة النلافة 

 بها  الروضة والعاملين  ب * 

عالقات إيجابية م  تكوين * 

 بالروضةالعاملين 

صور تلكارية لبعض جم  * 

 العاملين بالروضة 

 العاملين بالروضة تسمية * 

بططططين العططططاملين بالروضططططة التمييططططز * 

 وأدوارلم 

 في مساعدة اآلخرين المبادرة * 

وتقطططدير العطططاملين ا تطططرام * 

 بالروضة

القيم المستمدة مطن تعزيز * 

 الشريعة اإلسالمية 

 –ال ب  –التعاون ) 

النلافة  –الطاعة  –الصدق 

 (الرفق  –

قطططوانين الروضطططة ا تطططرام * 

 والفصل

 في أنشطة الفصل المشاركة * 

 فصلهبنلافة االلتمام * 

االلتمطططام باسططططتخدام التكنولوجيططططا  * 

 بالخبرةال ديثة بمواضي  مرتبطة 

أسطططططططماء الفصطططططططل ، اسطططططططم * 
أسططططماء  –معلمططططات الفصططططل 

 زمالئه 

 التعليمية األركان * 

 (م توياتها، مسمياتها )

 الفصل قوانين * 

 الفصل نلافة * 

 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

فصطططططله عطططططن الفصطططططول تمييطططططز * 

 األخرى

 المعلمةدور تمثيل  * 

إعططادة تنلططيم م تويططات األركططان * 

 استخدامهابعد 
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  
 .اسم روضته وما ي مله من معنى يلكر * 

 .يلكر اسم فصله ومعلمات فصله * 

 .الروضة على بعض مرافق يتعرف * 

 .لغوياً عن ألمية الللاب للروضة يعبر * 

على األعمال التي يقوم بها قبل الللاب إلى يتعرف * 

 .الروضة 

 .الروضة على بعض أسماء العاملين في يتعرف * 

 .عن أدوار بعض العاملين في الروضة يت دت * 

 .م تويات أركان الفصل يلكر * 

 .أ دات قصة مرتبطة بالخبرة يلكر * 

 (.صبا اً ومساًء ) على مفهوم الزمن يتعرف * 

 :األشياء وفق خاصية وا دة يصنف * 
 (.نوع  –لون ) 

 (.خار    –داخل ) على العالقات المكانية يتعرف * 

 .رمزاً ومدلوالً ( 1) على العدد يتعرف * 

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التالية يتعرف * 
 (.أ مر –ألعاب  –أبواب  –أركان  –ألوان  –أطفال ) 

 –ألوان  –أطفال ) على كلمات الخبرة يتعرف * 
 (.أ مر

 ( . أ) وال رف ( أ مر ) كلمة يجرد * 
 .(SCHOOL)والكلمة    (S)على ال رف يتعرف * 
 .NUMBER (1)على يتعرف * 

 

 .آلية الخبرة بالتمام يستم  * 

 .على نلافة فصله وروضته ي افل * 

 .على ال ضور للروضة مبكراً ي رص * 

 .على م تويات مرافق الروضة ي افل * 

 .م  زمالئه في إنجاز عمل يتعاون * 

 .على نفسه عند القيام بأنشطة الروضة يعتمد * 

 .على االعتلار في  ال صدور سلوك خاطئ منه يتعود * 

 .على النلام والدور أثناء اللعب ي افل * 

 .قواعد األمن والسالمة أثناء اللعب في األلعاب يراعي * 

 .منهعلى ترتيب المكان بعد االنتهاء ي رص * 

 .قوانين الفصل ي ترم * 

 .على نلافته الشخصية ي رص * 

 .على تنفيل التعليمات ي رص * 

 .زمالئه  في اللعب  يشارك * 

 .العاملين في الروضة ي ترم * 

 .عند إنجاز عمله يعتز بنفسه * 

 .بألعاب السا ة يلعب * 

 .أشكاالً من المكعبات يبني * 

 . ركياً بمصا بة الموسيقى يعبر * 

 بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية يردد * 

 .م تويات األركان بعد استخدامها ينلم * 

 .أدوار بعض العاملين في الروضة يمثل * 

الخامطططات الفنيطططة للتعبيطططر عطططن موضطططوعات يسطططتخدم * 

 .مرتبطة بالخبرة 

 .على خطوط مستقيمة ومتعرجة يسير * 

 .قط  من المكعبات يركب * 

 .مصورات بشكل متسلسل يرتب * 

 صور تعبر عن النشاطيركب * 

 .ب ركات تنشيطية لتعزيز العدد يقوم * 

 .شخصيات القصة يقلد * 

 .المرتبطة بالنشاط ( األعداد  –الكلمات ) ي وط * 

 .على الخط المنقط الموضح لرمز العدديسير * 

 .كلمات مرتبطة بالخبرةيلون * 

 .مصورات مرتبطة بالخبرة يلون * 

 .رسم  ر عن موضوعات الخبرةيرسم * 

صطططور مرتبططططة بالنشطططاط التعليمطططي باسطططتخدام يجمططط  * 

 . األجهزة التكنولوجية ال ديثة

البططططرامج اإللكترونيططططة ال ديثططططة فططططي عمططططل يسططططتخدم * 

 .تطبيقات مختلفة 
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 واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

َن فِٓي أَۡ َسِن تَۡقِويٖم : )قال هللا تعالى  نَسَٰ  4سورة التين آية (  لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱإۡلِ

 (اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا واجعله الوارت منا) دعاء 

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 –إصب   –أسنان  –ألن  –أنف  –رأس  )

  )أقدام

 التصور البصري: ثانياً 
 (أسنان  –ألن  –أنف ) 

 تجريد الكلمة وال رف: ثالثاً 

 (أ )  -( أنف ) 

 التعبير اللغوي: رابعاً  

 الضمائراستخدام 

 (أنت ، أنِت ، أنا ) 

 في جمل مفيدة مكونة من كلمتين  

 التصنيف وفق خاصية وا دة

 (نوع/ لون ) 

 (داخل ، خار  )  -( خلف ، أمام  ) : العالقات المكانية 

     األكثر ، المجموعة األقل المجموعة : المقارنة 

 رمزا ومدلوالً ( 2) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي / العد التكراري  

  H( :   letter ) ال رف

  : ( word)  الكلمة 

  التعبير الغوي يقدم ضمنياً في األنشطة التعليمية المختلفة  /مال لة  . 
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 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 مفهوم األنا

 االختالف والتشابه

 مرا ل النمو

 االسم * 

 العمر* 

 الجنس * 

 ألعاب الولداقتناء * 

 ألعاب البنت اقتناء * 

باأللعططططططاب المناسططططططبة المشططططططاركة * 

 لجنسه 

 بنفسه وبزمالئه التعريف * 

علططى تكططوين صططداقات مطط  ال ططرص * 

 أقرانه 

علططططى ارتططططداء المالبططططس ال ططططرص * 

 لجنسهالمناسبة 

لاتططططططه وصططططططفاته تقبططططططل * 

 الجسمية 

واالخطططططتالف مططططط  التشطططططابه * 

 –الشطكل  -النطوع)اآلخرين في 
 –الططوزن  –الطططول  –اللططون 

 ( الخ..المالبس 

بأخطططططل وزنطططططه وطولطططططه االلتمططططام * 

 الطول والوزن باستخدام مقاييس 

بطين نفسطه واآلخطرين مطن المقارنة * 

 –الشططكل  –الطططول –النططوع: ) يططت
 ( الوزن 

 أوجه التشابه واالختالفت ديد * 

اآلخطططططرين علطططططى ا تطططططرام * 

 اختالف أشكالهم 

 ما قبل الوالدةمر لة * 

 ما قبل الروضةمر لة * 

 الروضة مر لة * 

 ما بعد الروضةمر لة * 

لعمططططل ألبططططوم صططططور عططططن الميططططل * 

 مرا ل نموه 

عطططن نفسطططه ومرا طططل االستفسطططار * 

 نموه العمرية 

بططين المر لططة العمريططة ومططا الططربط * 

 يتعلق بها 

بجرأة وطالقة عطن مواقطف الت دت * 

وقفططططة )  ياتيططططة مرتبطططططة بططططالخبرة 

 (ت دت 

علمططة الخططالق فططي تقططدير * 

 خلقه لإلنسان 
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 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 ال واس

 المشاعر واالنفعاالت

الخمطططططططططططططططس ال طططططططططططططططواس * 

 : وأعضاؤلا

  للعين البصر 

   لأللن السم 

  لليد اللمس 

  للسان التلوق 

  لألنف الشم 

 : الم بة * 
 –الرسطططول  –الخطططالق م بططة 
 –األسطططرة  –الطططلات -الطططوطن 
 الروضة

 :مختلفة االنفعاالت *  
 –غضططب  – ططزن  –فططرح )

 (خوف 

بمطالعة قصص عن االستمتاع * 

 ال واس 

 أفالم عن ال واس مشالدة * 

إلى القيام بتجارب عن الميل * 

 ال واس 

باأللعاب الشعبية االستمتاع * 

 الخمسالمرتبطة بال واس 

بالنلافة الشخصية االلتمام * 

 ونلافة البيئة 

 المشاعر الطيبة تبادل * 

اآلخططططططططرين أفططططططططرا هم مشططططططططاركة * 

 وأ زانهم 

التكنولوجيطططططا  باسطططططتخدام االلتمطططططام * 

 ال ديثة بمواضي  مرتبطة بالخبرة 

باسطططططططتخدام ال طططططططواس التمييطططططططز * 
 –األصططوات  –الططروائح ) المختلفططة 
مالمططططس  – األلططططوان  –الطعططططم 

 ( األشياء

أعضطططائه علطططى سطططالمة الم افلطططة * 

 ال سيه 

األشطططياء )عطططن مشطططاعره التعبيطططر * 

التططططي ي بهططططا ، واألشططططياء التططططي ال 

 ( ي بها 

االنفعططططاالت فططططي المواقططططف ضططططبط * 

 المختلفة 

 عند الخطأ االعتلار * 

ألمية ال واس تقدير * 

 لإلنسان 

القيم المستمدة من تعزيز * 

 الشريعة اإلسالمية 
الصدق  –ال ب  –التعاون ) 

 –النلافة  –الطاعة  –
 (الرفق 

أثطر ال طب واإليثطار تقدير * 

 في تعامله م  اآلخرين  

 م  اآلخرينالتسامح * 
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
   
 . على اسمه وعمره ونوعه يتعرف * 

على أوجه التشابه واالختالف بينه وبين يتعرف * 
 (.المالبس   –الوزن  -الشعر  –اللون ) اآلخرين 

 .  على مرا ل النمو يتعرف * 

 . على ال واس الخمس يتعرف * 

 .  يت دت عن مشاعره في بعض المواقف المختلفة * 

 .  نفسه باآلخرينيقارن * 

 .  قصة مرتبطة بالخبرة يلكرأ دات * 

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التاليةيتعرف * 
 ( .  أقدام -إصب   –أسنان  -ألن -أنف  -رأس )

 ( .أسنان -ألن –أنف )على كلمات الخبرة يتعرف * 

 ( .أ ) وال رف ( أنف)كلمة يجرد * 
 (.نوع –لون ) وا دة وفق خاصة يصنف * 

 ( .خلف  –أمام )على العالقات المكانية يتعرف * 

 . األقل بين المجموعة األكثر والمجموعة يقارن * 

 .رمزاً ومدلوالً ( 2)على العدد يتعرف * 
 (Head).والكلمة    (H)على ال رف يتعرف * 
 NUMBER (2) .يتعرف على  * 

 . بأنه عربي مسلم كويتي يعتز * 

 . علمة الخالق في خلقه يقدر * 

 . ألمية ال واس الخمس لإلنسان يقدر * 

 . لاته كما خلقها هللا يتقبل * 

 . على نلافته الشخصية ي رص * 

 . اآلخرين ي ترم * 

 . زمالئه باأللعاب الجماعية يشارك * 

 . على شكر كل من يقدم له خدمة ي رص * 

 . اآلخرين أفرا هم وأ زانهم يشارك * 

 .على ارتداء ما يناسب جسمه ي رص * 

باسططتخدام التكنولوجيططة  ال ديثططة بمواضططي  مرتبطططة يهططتم * 

 .بالخبرة

 . انفعاالته يعبر  ركياً عن * 

 .  جسمه يقلد  ركة تنليف بعض أعضاء * 

 . يقلد  ركة تفريش األسنان * 

 . بعض األطعمة يتلوق * 

 . بالصلصال أعداد مرتبطة بالخبرة يشكل * 

 . بالخامات الفنية كلمات مرتبطة بالخبرةيشكل * 

صططور مرتبطططة بالنشططاط التعليمططي باسططتخدام يجمطط  ** 

 . األجهزة التكنولوجية ال ديثة

البططططرامج اإللكترونيططططة ال ديثططططة فططططي عمططططل يسططططتخدم * 

 .تطبيقات مختلفة

 . ركيا شخصيات مرتبطة بالخبرةيقلد * 

األلعططاب التربويططة فططي تكططوين نمططال  مرتبطططة يسططتخدم * 

 .بالخبرة 

الخامطططات الفنيطططة للتعبيطططر عطططن موضطططوعات يسطططتخدم * 

 .مرتبطة بالخبرة 

 . ركيا بمصا بة األناشيد والموسيقى يعبر * 

 .بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية يردد * 

 .صور تعبر عن النشاطيركب * 

 .صور مرتبطة بالخبرةي وط * 

 .منالر قصة مرتبطة بالخبرةيرتب * 

 .على الخط المنقط الموضح لرمز العدديسير * 

 .كلمات مرتبطة بالخبرةيلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

* 
 

* 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

ا َيۡبلَُغنَّ ِعندََك ٱۡلِكبََر أََ دُُلَمآ َوقََضىَٰ ): قال هللا تعالى نًۚا إِمَّ ِلدَۡيِن إِۡ َسَٰ ٓ إِيَّاهُ َوبِٱۡلَوَٰ ۡو ِكاَلُلَما فَاَل تَقُل لَُّهَمآ أُف ٖ َواَل أَ  َربَُّك أاَلَّ تَۡعبُدُٓواْ إِالَّ

ا   (.23)سورة اإلسراء آية ( تَۡنَهۡرُلَما َوقُل لَُّهَما قَۡوالا َكِريما

ِلِ ينَ :  )دعاء  ِ َلۡب ِلي ِمَن ٱلصََّٰ  (100)سورة الصافات آية ( َرب 

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 (أسرة –أصدقاء  –إخوة  –توأم  –أب  –أم )

 التصور البصري: ثانياً 
 (أسرة  –أصدقاء  –أب ) 

 تجريد الكلمة و ال رف: ثالثاً 

 (أ )  -( أب ) 

 التعبير اللغوي: رابعاً  
 -أقاربي  –أبي  –أمي ) المتكلم ياء استخدام 

 (أصدقائي

 التصنيف وفق خاصية وا دة

 ( جم/ نوع / لون ) 

 :العالقات المكانية

 قريب ، بعيد/ ، خار   داخل / أمام ، خلف   

 األقلالمجموعة / المجموعة األكثر  : المقارنة

 المجموعتين المتكافئتين/  

 أقصر من / أطول من / قصير / طويل : الطول 

 الكرة / أشكال الفراغ الثالثي 

 رمزا ومدلوالً (  3) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

  M: (   letter) ال رف 

 Mother( : word) الكلمة 

 (  3 ) ( :  Number ) العدد 
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 (دينار فئة )  استخدام الفئة الم لية : النقود



 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 مفهوم األسرة

 مفهوم األقارب 

 األسرة أفراد * 

 (أخت -أخ  –أب  –أم ) 

 ومرافقه البيت * 

 أفراد األسرة أدوار * 

 الوالدين بر * 

 المساعدة لألسرةالعمالة * 

 بالتجم  األسري االستمتاع * 

فططي أنشطططة خارجيططة مطط  المشططاركة * 

 أفراد األسرة 

 برعاية الوالدينااللتمام * 

بططر بقصططص معبططرة عططن االسططتمتاع * 

 بين أفراد األسرةالوالدين واال ترام 

 ال رص على طاعة أوامر الوالدين* 

باقتنطاء ألبطوم لصطور أفططراد االلتمطام * 

 والبيت ومرافقهاألسرة 

في تقطديم مطا يطدخل البهجطة المبادرة * 

 والسرور في نفوس العاملين 

التكنولوجيطططططا  باسطططططتخدام االلتمطططططام * 

 ال ديثة بمواضي  مرتبطة بالخبرة 

 أفراد أسرته تسمية * 

 بين أفراد أسرته وأدوارلم الربط * 

علططى أداء واجباتططه داخططل ال ططرص * 

 األسرة 

شططفهيا عططن مشططاعره تجططاه التعبيططر * 

 أسرته 

 أدوار أفراد أسرته تمثيل * 

 الوالدينبطاعة االلتزام * 

 ألفراد األسرة صور جم  * 

إلطططى آيطططات مطططن القطططرآن االسطططتماع * 

الكططططريم وأ اديططططت شططططريفة عططططن بططططر 

 الوالدين 

 أ دات قصة عن بر الوالدينسرد * 

آيططططات مططططن القططططرآن الكططططريم   فططططل * 

 وأ اديت شريفة عن الخبرة 

 بانتمائه لألسرة االعتزاز * 

 ألمية األسرة تقدير * 

 قيمة بر الوالدينتأصيل * 

العمالططططة ا تططططرام تعزيططططز * 

 المساعدة لألسرة 

أثططططر طاعطططة وبططططر تقطططدير * 

 الوالدين في الدنيا واآلخرة 

إلططى التلطططف فططي االتجططاه * 

 ال ديت م  الوالدين 

الجططططد ، ) بأ اديططططت  االسططططتمتاع * 

الجططططدة ، الخالططططة ، الخططططال ، العططططم 

 (  الخ ...،

 بزيارة األقارب االلتمام * 

بأنشططة اجتماعيطة مط  المشاركة * 

 .األقارب 

إلططططى آيططططة قرآنيططططة أو االسططططتماع * 

  ديت شريف مناسب 

بمشطططططططالدة أفطططططططالم االسطططططططتمتاع * 

وبطططططرامج توضطططططح التعطططططاون بطططططين 

 (الن لالنمل ،  )مخلوقات هللا 

وعالقطتهم تسميات األقطارب * 

الجطططططد ، الجطططططدة ، ) بالطفطططططل 

 (الخ...الخال ، العم ،

األقطططططططارب بمسططططططططمياتهم تسطططططططمية * 

 الص ي ة

 على التواصل م  األقارب ال رص * 

 صور لبعض أقاربه جم  * 

بجرأة وطالقة عطن مواقطف الت دت * 

وقفططططة )  ياتيططططة مرتبطططططة بططططالخبرة 

 (ت دت

 بصلة القرابة  االعتزاز * 

إلطططططططى تقويطططططططة االتجطططططططاه * 

 الروابط األسرية 
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 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 مفهوم الجيران

وجطططود الجيطططران فطططي ألميطططة * 

  ياتنا 

 وواجبات الجار  قوق * 
 –المساعدة  – ق التواصل ) 

 –كطططططف األلى  –التهطططططادي 
 (إلقاء الت ية  –المواساة 

 االجتماعية م  الجيران المشاركة * 

 باللعب م  أقرانه  االستمتاع * 

 ب قوق الجار االلتزام * 

علطى التواصطل الفعطال مط  ال رص * 

 الجيران 

بسططططماع قصططططص مططططن االسططططتمتاع * 

 السيرة تعزز  قوق الجار 

إلطططى تكطططوين صطططداقات مططط  الميطططل * 

 أقرانه 

إلى التقاط صور تلكارية مط  الميل * 

 األصدقاء 

بطاقات التهنئة للجيران فطي إعداد * 

 المناسبات السعيدة 

ال طي بمشطروع مصطغر عطن القيام * 

 (الفريج) 

صطططور لطططبعض أقرانطططه مطططن جمططط  * 

 الجيران 

إلطططى قصطططص الصططط ابة االسطططتماع * 

 رضوان هللا عليهم 

إلططططططى آيططططططات كريمططططططة االسططططططتماع * 

 وأ اديت شريفة 

قيمة وجود الجيران تقدير * 

 واألصدقاء في  ياتنا 

) بانتمائططه لل ططي االعتططزاز * 

 اللي يعيش فيه( الفريج 

باتجاه إيجابي ن و الت لي * 

 الجيران 

قيمططة التسططامح بططين تقططدير * 

 األصدقاء

قيمططة التعطاون بططين تأصطيل * 

 الجيران
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  
 .مفهوم األسرة يتعرف * 

 .أفراد أسرته يلكر * 

 .بعض أدوار أفراد األسرةيعدد * 

 . عن مرافق البيت يت دت * 

 . يلكر أدوار العمالة المساعدة لألسرة* 

 .لغويا عن بعض المواقف لبر الوالدين يعبر * 

 .أقاربه بالمسمى الص يحيسمي * 

 .صلته بأقارب األم واألبيميز * 

 .عن ألمية وجود الجيران في  ياتنايت دت * 

 .بعض  قوق وواجبات الجاريلكر * 

 :األشياء وفق خاصية وا دةيصنف * 
 (.النوع –ال جم  –اللون ) 

 .بين المجموعات األكثر واألقل و المتكافئةيقارن * 

 .رمزا ومدلوال (  3) العدد يتعرف * 

 .قريب ، بعيد : العالقات المكانيةيميز * 

 (.الكرة)على أشكال الفراغ الثالثي يتعرف * 

/ قصطططير / طويطططل )يتعطططرف علطططى مفهطططوم الططططول •

 (.أقصر من / أطول من 

 (دينار ) فئة :يتعرف النقود الم لية •

 .بين أطوال أشياء مرتبطة بالخبرة يقارن * 

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التاليةيتعرف * 
 (.أسرة  –أصدقاء  –إخوة  –توأم  –أب  –أم )  

 –أصطططدقاء  –أب ) علطططى كلمطططات الخبطططرة يتعطططرف * 
 (.أسرة

 (. أ) ال رف  و( أب ) كلمة يجرد * 
  (Mother) .والكلمة   (M)على ال رف يتعرف •
  NUMBER (3) . يتعرف على العدد * •

 .بالتجم  األسري يستمت  * 

 .في أنشطة خارجية م  أفراد األسرة يشارك * 

 .برعاية الوالدينيهتم * 

بقصص معبرة عن البطر بالوالطدين واال تطرام بطين يستمت   *

 .أفراد األسرة

 .ألوامر الوالدين بر ابة صدريمتثل * 

 .على ا ترام الوالدين ي رص * 

/ أفطططططططراد األسطططططططرة )باقتنطططططططاء ألبطططططططوم صطططططططور ليهطططططططتم * 

 ( . الجيران/األقارب

فططي تقططديم مططا يططدخل البهجططة والسططرور فططي نفططوس يبططادر * 

 . العاملين

الجطد ، الجطدة ، الخالطة ، الخطال ، العطم ) بأ اديت  يستمت  * 

 (  .الخ ...،

 .بزيارة األقارب يهتم * 

 .بأنشطة اجتماعية م  األقارب يشارك * 

 .بالتمام إلى آية قرآنية أو  ديت شريف مناسب ينصت * 

 . باللعب م  أقرانه من األقارب والجيرانيستمت  * 

 .ب قوق الجار يلتزم * 

 .على التواصل الفعال م  الجيران ي رص * 

 .بسماع قصص من السيرة تعزز  قوق الجار يستمت  * 

 .إلى التقاط صور تلكارية م  األصدقاء  يميل * 

 .أدوار أفراد أسرته يمثل * 

/ األقططارب /  أفططراد األسططرة )صططورا مطط  بعططض يلططتقط * 

 . باستخدام األجهزة التكنولوجية ال ديثة( الجيران

/ األقططططارب / أفططططراد األسططططرة )يجمطططط  صططططور لططططبعض * 

 (.الجيران

البططططرامج اإللكترونيططططة ال ديثططططة فططططي عمططططل يسططططتخدم * 

 .تطبيقات مختلفة

 .أفراد األسرة يقلد أعمال بعض * 

األلعططاب التربويططة فططي تكططوين نمططال  مرتبطططة يسططتخدم * 

 .بالخبرة 

الخامطططات الفنيطططة للتعبيطططر عطططن موضطططوعات يسطططتخدم * 

 .مرتبطة بالخبرة 

 . ركيا بمصا بة األناشيد والموسيقى يعبر * 

 .بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية يردد * 

 .بيتا من المكعبات يبني * 

بطاقططططات التهنئططططة للجيططططران فططططي المناسططططبات يصططططمم * 

 .المختلفة باستخدام البرامج اإللكترونية

 .صور تعبر عن النشاطيركب * 

 .صور مرتبطة بالخبرةي وط * 

 .منالر قصة مرتبطة بالخبرةيرتب * 

 .على الخط المنقط الموضح لرمز العدديسير * 

 .كلمات مرتبطة بالخبرةيلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

ِ إِن ُكنتُۡم ِإيَّاهُ تَۡعبُدُ ): هللا تعالى قال  * ُكۡم َوٱۡشُكُرواْ ّلِِلَّ ِت َما َرَزۡقنََٰ ٓأَيَُّها ٱلَِّليَن َءاَمنُواْ ُكلُواْ ِمن َطي ِبََٰ  (172)سورة البقرة آية (   ونَ َيَٰ

ِرينَ : )هللا تعالى قال *  ِبيَن َويُِ بُّ ٱۡلُمتََطه ِ
َ يُِ بُّ ٱلتَّوََّٰ  (222)سورة البقرة آية ( إِنَّ ٱّلِلَّ

 (ال مد هلل اللي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين: )دعاء* 

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
ملعب  –مطعم  –مشارب  –مرآة  –مالبس ) 

 (مستشفى   –

 التصنيف وفق خاصية وا دة
  B( :   letter) ال رف  ( جم / طول / نوع / لون ) 

 التصور البصري: ثانياً 
 (مرآة  –ملعب   –مالبس ) 

 :العالقات المكانية
 فوق ، ت ت  /أمام ، خلف / خار  داخل ، / ، بعيد قريب 

 المقارنة

 المجموعتين المتكافئتين/ المجموعة األقل / المجموعة األكثر  

 أقصر من / أطول من / قصير / طويل : الطول 

 األسطوانة -الكرة / أشكال الفراغ الثالثي 

 رمزا ومدلوالً ( 4) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

 تجريد الكلمة و ال رف: ثالثاً 

 (م  )  -( ملعب ) 

 التعبير اللغوي: رابعاً 

 وصف مجموعة أشياء بكلمة م ددة 
الملعب  –المسجد كبير  –المستشفى كبير 

 صغير

 (4 ) (  :  Number ) العدد 

 Bread ( :word) الكلمة 
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 الص   ة

 الغ   لاء

 :الص ة مفهوم * 
 –رياضططة  –طعططام  –نططوم ) 

شطرب المطاء بكميطات  –تطعطيم 

 (مناسبة 

 .المرض أسباب * 

 الوقاية من األمراض طرق * 
 الغلاء – التطعيم – النلافة )

 الدورية الزيارة – الص ي

 ( للطبيب

اإلنسطططان إلططى الطعطططام  اجططة * 

 والشراب 

 :الغلاء مصادر * 

، ، ال ليب الل وم : ) يوان  -

 ( البيض

، الخضططططططططططروات : )نبططططططططططات -

 ( ال بوب ، الفواكه

 األساسية الوجبات * 
 (عشاء  –غداء  –فطور ) 

 الغلاء الص يعناصر * 

 (الوجبة الغلائية المتكاملة)  

بمشططالدة أفططالم وبططرامج االسططتمتاع * 

 وقصص عن الص ة

بزيطططططارة الطبيطططططب عنطططططد االلتمطططططام * 

 ال اجة 

التكنولوجيطططططا باسطططططتخدام االلتمطططططام * 

 ال ديثة بمواضي  مرتبطة بالخبرة 

بخشطططوع لطططبعض اآليطططات اإلنصطططات * 

 المرتبطة بالخبرة  

 إلى تناول أطعمة مفيدة الميل * 

 أفالم وبرامج عن الغلاءمشالدة * 

صططور عططن الغططلاء جمطط  بااللتمططام * 

 الص ي

بعططططططض اآليططططططات القرآنيططططططة  فططططططل * 

 واألدعية  المرتبطة بالخبرة 

شططططططفهيا عططططططن األطعمططططططة التعبيططططططر * 

 المفضلة لديه 

علططططى تنططططاول الوجبططططات ال ططططرص * 

 اليومية في أوقاتها 

 اليدين قبل األكل وبعده غسل * 

علطططططى غسطططططل الفواكطططططه ال طططططرص * 

 والخضروات قبل تناولها 

 وجبة ص ية إعداد * 

علطططى عطططدم اإلكثطططار مطططن ال طططرص * 

 تناول ال لويات والوجبات السريعة 

بجرأة وطالقة عطن مواقطف الت دت * 

وقفططططة )  ياتيططططة مرتبطططططة بططططالخبرة 

 ( ت دت

علمططة الخططالق فططي تقططدير * 

 تنوع غلاء اإلنسان 

إلى عطدم اإلسطراف االتجاه * 

وكلططوا ) باألكططل لقولططه تعططالى 

واشططربوا وال تسططرفوا إنططه ال 

سططططورة ( ي ططططب المسططططرفين 

 (31)األعراف اآلية 

اتجطاه إيجطابي ن طو تكطوين * 

 التصدق باألطعمة الفائضة 

القيم المسطتمدة مطن تعزيز * 

) الشططططططططططريعة اإلسططططططططططالمية 
الصطدق  –ال طب  –التعطاون 

 –النلافطططة  –الطاعطططة  –
 (الرفق 

 ألمية الص ة تقدير  *

بمبطدأ الصط ة تطا  الت لي  *

 على رؤوس األص اء 

اتجالطططات ايجابيطططة تكطططوين  *

 ن و الوقاية خير من العال  

 عن مفهوم الص ة التعبير * 

علططى زيططارة الطبيططب عنططد ال ططرص * 

 ال اجة

 ال رص على عيادة المريض* 

 دور الطبيب تمثيل * 

بطططططين ممارسطططططة التمطططططارين الطططططربط * 

 الرياضية والص ة العامة 

علطططططى وضططططط  النفايطططططات ال طططططرص * 

 باألماكن المخصصة لها 

  ديت شريف مرتبط بالخبرة  فل * 
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 جسمه وملبسه نلافة * 

 طعامه وشرابه نلافة * 

 أماكن تواجدهنلافة * 

 ال ن ل اف   ة 

 مفهوم السالم ة

 في البيت السالمة * 

 في الروضة السالمة * 

 في الشارع السالمة * 

 في األماكن العامة السالمة * 

بنلافته الشخصية ونلافة االلتمام * 

 مأكله ومشربه وأماكن تواجده 

فططططي أعمططططال جماعيططططة المشططططاركة * 

 تتعلق بالنلافة

بمشالدة أفالم عطن قواعطد االلتمام * 

 األمن والسالمة في األماكن المختلفة 

إلططى شخصططيات تططؤمن لططه االنجططلاب * 

اإلطفطططططائي الشطططططرطي ، ) السطططططالمة  

 ( الخ ..،

بوجططود  قيبططة اإلسططعافات االلتمططام * 

 األولية 

 الشخصيةأدوات النلافة تسمية * 
علطططططى اسطططططتخدام أدوات ال طططططرص * 

 النلافة الشخصية الخاصة به 

 المكانالم افلة على نلافة *  

 على نلافة مالبسه  الم افلة * 

لتعليمططات المعلمططة فيمططا االسططتجابة * 

 يخص نلافة الفصل وأركانه 

بطططططططططين أدوات النلافطططططططططة الطططططططططربط * 

 واستخداماتها

على عدم العبطت بطاألدوات ال رص * 

 ال ادة والخطرة

 الشارععبور عند ال لر * 

ال ركي باستخدام العالمات التعبير * 

 المرورية 

 لقوانين اللعب اآلمن االستجابة * 

بين اللعب بطاألدوات الخططرة الربط * 

 عنهاواألضرار الناتجة 

قواعططططططد األمططططططن ا تططططططرام * 

 والسالمة 

 غرس قيمة النلافة* 

مبدأ االعتماد على تعزيز * 

النفس في النلافة 

 الشخصية 

   عامل النلافةا ترام * 
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  
 .على مفهوم الص ة يتعرف * 

 .األسباب التي تؤدي إلى الص ة الجيدة يلكر * 

 .طرق الوقاية من المرض يعدد * 

 .مهنة الطبيب وألميتها في  ياتنا يتعرف * 

 .يلكر الوجبات األساسية * 

 ( .نبات ،  يوان ) بين مصادر الغلاء يميز * 

على األضرار الناتجة عن تناول ال لويات يتعرف * 

 .بكثرة 

 .بين الغلاء الص ي والغير ص ي يقارن * 

 .الشخصية يسمى أدوات النلافة * 

 .على ألمية الم افلة على نلافة المكان يتعرف * 

بين اللعب باألدوات الخطرة ، واألضرار يربط * 

 .الناتجة عنها 
 –البيت ) قواعد األمن والسالمة يتعرف على  * 

 (الروضة  –الشارع 

 . لغويا عن أ دات القصة يعبر * 
 (.ت ت  –فوق ) المكانية العالقات يميز * 

 (.االسطوانة)على أشكال الفراغ الثالثي يتعرف * 

 .رمزاً ومدلوالً (  4) على العدد يتعرف * 

على مصورات ال صيلة اللغوية التالية يتعرف * 
 (.مستشفى –ملعب –مطعم –مشارب –مرآة –مالبس )

 (.مرآة –ملعب   –مالبس) الخبرةعلى كلمات يتعرف * 

 (.م  )  وال رف ( ملعب ) كلمة يجرد * 
 (.BREAD) و الكلمة( B)على ال رف يتعرف * 
 .NUMBER (4)على العدد يتعرف * 

 .هللا على نعمة الص ة ي مد * 

 .بالتمام لبعض اآليات المرتبطة بالخبرة  ينصت * 

 .يشارك في ترديد بعض األدعية المرتبطة بالخبرة* 

 .بمشالدة أفالم وبرامج وقصص عن الص ةيستمت  * 

 .لجم  صور عن الغلاء الص ييهتم * 

 .على زيارة الطبيب عند الشعور بالمرضي رص * 

 .تناول األطعمة المفيدة يعتاد * 

 .بمشالدة أفالم وبرامج عن الغلاءيستمت  * 

 .بنلافته الشخصيةيهتم * 

 .بنلافة مأكله ومشربه يهتم * 

 .نلافة أماكن تواجدهيعتاد * 

 .في أعمال جماعية تتعلق بالنلافةيشارك * 

 .على غسل الخضراوات والفواكه قبل تناولها ي رص * 

 .على استخدام أدواته الشخصية في النلافةي رص * 

بمشطططالدة أفطططالم عطططن قواعطططد األمطططن والسطططالمة فطططي يهطططتم * 

 .األماكن المختلفة 

يقططططدر دور بعططططض أصططططا ب المهططططن المرتبطططططة بسططططالمته * 

 (.الخ...شرطي ، إطفائي ، مسعف )

 .بوجود  قيبة اإلسعافات األوليةيهتم * 

 .على االلتزام بالعالمات المرورية في الشارع ي رص * 

 .الخطرة يتجنب استخدام األدوات * 

ال ديثططة بمواضططي  مرتبطططة التكنولوجيططا باسططتخدام يهططتم * 

 بالخبرة 

زمالئطططه اللعطططب بالمسطططابقات المرتبططططة بالنشطططاط يشطططارك * 

 .التعليمي

 .يديه قبل األكل وبعده يغسل * 

 .وجبة ص ية يعد * 

 .بعض الفواكه والخضراوات يغسل * 

 .وجبة طعام بمساعدة المعلمة يعد * 

الخامات الفنية في التعبير عن موضوعات تخدم يستخدم * 

 .الخبرة 

 .بتنليف بعض أعضاء جسمه يقوم * 

 .  أدوات النلافة الشخصيةي وط * 

 .بين أدوات النلافة واستخداماتهايصل * 

 .بعض األنشطة ال ركية التي تخدم الخبرة يمارس * 

 .أماكن اللعب بعد االنتهاء منها يرتب * 

 .الشارع من المكان المخصص للمشاة يعبر * 

صور مرتبطة بالنشاط التعليمي باستخدام األجهزة يجم  * 

 .  التكنولوجية ال ديثة

البرامج اإللكترونية ال ديثة في عمل تطبيقات يستخدم * 

 .مختلفة

 . ركيا شخصيات مرتبطة بالخبرةيقلد * 

األلعاب التربوية في تكوين نمال  مرتبطة يستخدم * 

 .بالخبرة 

الخامات الفنية للتعبير عن موضوعات مرتبطة يستخدم * 

 .بالخبرة 

 . ركيا بمصا بة األناشيد والموسيقى يعبر * 

 .بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية يردد * 

 .صور تعبر عن النشاطيركب * 

 .صور مرتبطة بالخبرةي وط * 

 .منالر قصة مرتبطة بالخبرةيرتب * 

 .على الخط المنقط الموضح لرمز العدديسير * 

 .بالخبرةمرتبطة ( أعداد  –كلمات ) يلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 التصنيف وفق خاصية وا دة
  W( :   letter) ال رف  ( جم / طول / نوع / لون ) 

 المقارنة

 المجموعتين المتكافئتين/ المجموعة األقل / المجموعة األكثر  

 المخروط -األسطوانة  –الكرة / أشكال الفراغ الثالثي 

 رمزا ومدلوالً ( 5) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

 (  5 ) (  :  Number ) العدد 

 Water ( :word) الكلمة 

ا : )هللا تعالى قال *  ا بَۡيَن يَدَۡي َرۡ َمتِِهۦۚ َوأَنَزۡلنَا ِمَن ٱلسََّمآِء َمآءا َطُهورا َح بُۡشَرَۢ يََٰ ا َوُلَو ٱلَِّلٓي أَۡرَسَل ٱلر ِ ۡيتا َِي بِِهۦ بَۡلدَةا مَّ    49-48سورة الفرقان آية ( ل ِنُۡ   

يَح تَۡجِري بِأَۡمِرِهۦ ُرَخآًء َ ۡيُت أََصابَ : )هللا تعالى قال *  ۡرنَا لَهُ ٱلر ِ  (36)سورة ص آية ( فََسخَّ

 (.اللهم إني أسألك خيرلا وأعول بك من شرلا  : ) دعاء الريح  --( اللهم صيباً نافعا ) إلا نزل المطر : دعاء* 

 ال صيلة اللغوية: أوالً 

 –مطر  –غيمة  –شمعة  –مرو ة  –ماء ) 
 (مللة 

 التصور البصري: ثانياً 
 (مللة  –غيمة  –مطر ) 

 تجريد الكلمة و ال رف: ثالثاً 

 (م  )  -( مطر)

 التعبير اللغوي: رابعاً 

 بكلمتين متضادتينوصف مجموعة أشياء 
المطر  –ساكنة المللة  –مت ركة المرو ة  

 الخ--مت رك 

 (فئة خمسة )  الم لية استخدام الفئة : النقود
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 مفهوم الكائنات ال ية

 ال  م   اء

 : الكائنات ال ية * 
 (النبات  –ال يوان  -اإلنسان ) 

 :مميزات الكائنات ال ية * 
  –تتططنفس  –تشططرب  –تأكططل ) 

 (تنمو –تت رك 

بمشطططالدة أفطططالم عطططن االسطططتمتاع * 

 الكائنات ال ية 

باسطططتخدام التكنولوجيطططا االلتمطططام * 

 ال ديثة بمواضي  مرتبطة بالخبرة 

بططططططين الكائنططططططات ال يططططططة التمييططططططز * 

 والكائنات الغير  ية 
علمططة الخططالق فططي تقططدير * 

 خلقه الكائنات ال ية 

 الماء للكائنات ال يةألمية * 

 :الماء بعض مصادر * 
 (ب ار  –أمطار ) 

نقل وتخزين المياه قطديما طرق * 

 و ديثا 

 صفات الماء الصالح للشرب * 

لططططيس لططططه لططططون وال طعططططم وال ) 

 (رائ ة 

  االت الماء * 
 ( صلبة  –سائلة  –غازية ) 

 خواص السوائل •

يأخطططططل شطططططكل الوعطططططاء الطططططلي ) 

 (ي تويه

 الماءاستخدامات * 
غسططططل األطعمططططة  –الطططططبخ )  

 –النلافة الشخصية  –والمالبس 
 (الخ ..  ري المزروعات 

أفالم وقصطص بمشالدة االستمتاع * 

 المصورة عن الماء 

بخشطططوع لطططبعض اآليطططات اإلنصطططات * 

القرآنيططططة التطططططي ت ططططت علطططططى عطططططدم 

 اإلسراف في الماء

لططططبعض إلططططى جمطططط  صططططور الميططططل * 

 الماء مصادر 

 بعض مصادرالماءعن االستفسار * 

بشططططرب المططططاء بكميططططات االلتمططططام * 

 مناسبة

الططططططزمالء فططططططي القيططططططام مشططططططاركة * 

 بتجارب علمية عن الماء

بعمططططططل أنططططططواع مططططططن االسططططططتمتاع * 

 العصائر باستخدام الماء 

إلططى القيططام بأنشطططة مختلفططة الميططل * 

 باستخدام الماء 

بالمتعطططة عنطططد ممارسطططة اإل سطططاس * 

 ألعاب الماء 

بططططال مالت اإلعالميططططة المشططططاركة * 

 لترشيد استهالك الماء 

بعطططططض اآليطططططات القرآنيطططططة  فطططططل * 

 للخبرة واألدعية المناسبة 

عططططن ألميططططة المططططاء فططططي الت ططططدت * 

  ياتنا اليومية 

بجرأة وطالقة عن مواقطف الت دت * 

وقفططططة )  ياتيططططة مرتبطططططة بططططالخبرة 

 (ت دت

ال ططرص علططى تقططديم المططاء لططبعض * 

 الكائنات ال ية 

 لبعض مصادر الماءصور جم  * 

بين الماء الصالح والغيطر المقارنة * 

 الصالح للشرب 

 تجارب علمية عن الماء إجراء * 
 طططاالت  –صططفات المطططاء النليطططف ) 

 (الماء

ال ططططرص علططططى اسططططتخدام المططططاء * 

 بصورة ص ي ة

بتعليمات ال مالت اإلعالمية التقيد * 

 لترشيد استهالك الماء

بالرسطططول عليطططه االقتطططداء * 

ال تسطرف ) الصالة والسطالم 

 (ولو كنت على نهر جار 

ألميططططططة العلططططططوم تقططططططدير * 

والتفكيططر العلمططي فططي تأليططل 

 علماء المستقبل

اتجطاه ايجطابي ن طو تكطوين * 

 الترشيد في استهالك الماء 

تعزيطططططططز قيمطططططططة الرفطططططططق * 

 بال يوان 
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 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 ال    ه     واء

 التلوت البيئي

الهطواء للكائنطات ال يطة ألمية * 

 (التنفس)

 ولنططا فططي كططل مكططان الهططواء * 

 (وال نراه بهغاز نشعر )

 خواص الهواء النقي * 

وال  ال لططططططون لططططططه وال طعططططططم ) 

 (رائ ة 

 :الهواء استخدامات * 
. الشطعر–المالبطس ) التجفيف  -

 (الخ 
 –العجططططالت ) األشططططياء نفططططخ  -

 (الخ..البالونات 

)  مططن  ولنططااألشططياء ت ريططك  -
السططفن الشططراعية  –الطططوا ين 

 (الخ .. 

بمشالدة أفطالم توضطح االستمتاع * 

 ألمية الهواء 

بعمطططل تجطططارب علميطططة المشطططاركة * 

 عن الهواء

فطي مشطاري  تعبطر عطن المسالمة * 

 فوائد الهواء

فططططي الهططططواء باللعططططب االسططططتمتاع * 

 الطلق

عن ألمية الهواء للكائنطات الت دت * 

 ال ية 

على متابعطة نشطرة األرصطاد التعود * 

 الجوية 

بططين األشططياء التططي ي ركهططا التمييططز * 

الهططططواء واألشططططياء التططططي ال ي ركهططططا 

 الهواء

علططى تجديطد لططواء المكططان ال طرص * 

 المتواجد فيه 
مراكططب  –مططراوح ورقيططة تصططميم * 

 الخ ...

بقيمة الهواء في الشعور * 

  ياتنا  

الخططالق علططى نعمططة شططكر * 

 الهواء 

ألميططططططة العلططططططوم تقططططططدير * 

والتفكيططر العلمططي فططي تأليططل 

 علماء المستقبل 

 التلوت البيئيأسباب * 
عوادم السيارات  –المصان  ) 

الغبار  –النفايات  –ال رائق  –

مخلفات ناقالت  –الدخان  –

 (النفط  الخ 

تلوت  الماء والهواء على أثر * 

 الكائنات ال ية

إلطططططى القيطططططام بطططططر الت الميطططططل * 

 جماعية للم افلة على البيئة

االقتطططراب مطططن األمطططاكن تجنطططب  * 

 الملوثة

على االبتعاد عن أمطاكن ال رص * 

 التلوت

توعويططة لو طات ومشطاري  عمطل * 

 البيئةعن 

فططي زراعططة السططا ات المشططاركة * 

 الترابية 

القيم المستمدة مطن تعزيز * 

 الشريعة اإلسالمية
 –ال طططططب  –التعطططططاون ) 

النلافة  –الطاعة  –الصدق 

 (الرفق  –

االتجططططاه اإليجططططابي ن ططططو * 

 الم افلة على البيئة 
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-اإلنسططططان) علططططى مفهططططوم الكائنططططات ال يططططة يتعططططرف * 

 ( .النبات -ال يوان 

 بين الكائنات ال ية والكائنات الغير  ية يميز * 
 (.تتكاثر –تنمو  –تت رك  –تتنفس  –تشرب  -تأكل )  

 .ألمية الماء للكائنات ال ية يلكر * 

 .لغويا عن ألميه الماء للكائنات ال ية يعبر * 
 (.ب ار  –أمطار ) الماء يعدد بعض مصادر * 

يتعططرف علططى بعططض طططرق نقططل وتخططزين الميططاه قططديما * 

 . و ديثا 

 :يتعرف على صفات الماء الصالح للشرب * 

 (.ليس له لون وال طعم وال رائ ة ) 
 (.صلبة –سائلة  –غازية ) على  االت الماء يتعرف * 

غسططل األطعمططة  –طططبخ ) اسططتخدامات المططاء يعططدد *  

المزروعططات  ري  –النلافططة الشخصططية  –والمالبططس 

 (.الخ

 .بين الماء الصالح والغير الصالح للشرب يقارن * 

 .على ألمية الهواء للكائنات ال ية يتعرف * 

غططاز ) علططى أن الهططواء  ولنططا فططي كططل مكططان يتعططرف * 

 (.نشعر به وال نراه 

لون له وال طعم  وال ال ) الهواء النقيخواص يتعرف * 

 (رائ ة 
 

 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  

 .بمشالدة أفالم عن الكائنات ال ية يستمت  * 

باسطططتخدام التكنولوجيطططا ال ديثطططة بمواضطططي  مرتبططططة يهطططتم * 

 .بالخبرة 

 .بمشالدة القصص المصورة واألفالم عن الماء يستمت  * 

لبعض اآليات القرآنية التي ت ت على عطدم ينصت بالتمام * 

 .اإلسراف في الماء

 .الماء للكائنات ال ية تقديم على ي رص * 

 .الماء لبعض مصادر إلى جم  صور يميل * 

 . على شرب الماء بكميات مناسبةي رص * 

 .على ترشيد في استهالك الماءي رص * 

 .زمالئه في القيام بتجارب علمية عن الماءيشارك * 

 .بعمل أنواع من العصائر باستخدام الماء يستمت  * 

 .بأنشطة مختلفة باستخدام الماء يشارك * 

 . باللعب بألعاب الماء يستمت  * 

بالمشاركة في ال مطالت اإلعالميطة لترشطيد اسطتهالك يبادر * 

 .الماء

 .على استخدام الماء بصورة ص ي ةي رص * 

ألميطططة العلطططوم والتفكيطططر العلمططي فطططي تأليطططل علمطططاء يقططدر * 

 .المستقبل

 .الهواءبمشالدة القصص المصورة واألفالم عن يستمت  * 

 .زمالئه في عمل تجارب علمية عن الهواءيشارك * 

 .صور مرتبطة بالخبرة يجم  * 

البططططرامج اإللكترونيطططة ال ديثططططة فطططي عمططططل يسطططتخدم * 

 .تطبيقات مختلفة

 . ركيا بعض المواقف المرتبطة بالخبرة يقلد * 

األلعاب التربويطة فطي تكطوين نمطال  مرتبططة يستخدم * 

 .بالخبرة

الخامطططات الفنيطططة للتعبيطططر عطططن موضطططوعات يسطططتخدم * 

 .مرتبطة بالخبرة 

 .بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية يردد * 

 .صور تعبر عن النشاط يركب * 

 .صور مرتبطة بالخبرةي وط * 

 .منالر قصة مرتبطة بالخبرةيرتب * 

 .على الخط المنقط الموضح لرمز العدديسير * 

 .كلمات مرتبطة بالخبرةيلون * 

 .مصادر الماءعن بعض صور يجم  * 

 .بعمل تجارب علمية عن الماء يقوم * 

 .ب ركات تنشيطية م  العد يقوم * 

 .بعض شخصيات القصة يقلد * 
 . مرتبطة بالخبرة ( أعداد  –كلمات ) ي وط * 

 .طائرات ورقية  -مراوح يصمم * 

 .بعض األدوار يمثل * 
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  

 (.ت ريك –نفخ  -تجفيف ) الهواءيعدد استخدامات * 

عططوادم  –المصططان  ) أسططباب التلططوت البيئططي يططلكر * 

 –الطدخان  –الغبطار  –النفايطات  –ال رائطق  –السطيارات 
 (.الخ .. مخلفات ناقالت النفط 

على أثر تلوت  المطاء والهطواء علطى الكائنطات يتعرف * 

 .ال ية

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التاليةيتعرف * 
 ( .مللة  -مطر  –غيمة   -شمعة   -مرو ة   -ماء ) 

 (.مللة  -غيمة   -مطر ) على كلمات الخبرةيتعرف * 

 ( .م  ) وال رف ( مطر) كلمه يجرد * 

 (.  المخروط)على أشكال الفراغ الثالثي يتعرف * 

 (خمسة ) فئة : الم لية النقود يتعرف * 

 .رمزا و مدلوال (  5) العدد يتعرف * 
 (.  Water)  والكلمة ( W ) يتعرف ال رف * 
 .NUMBER (5 )على العدد يتعرف * 

 .بعمل مشاري  تعبر عن فوائد الهواءيستمت  * 

 .الطلقيستمت  باللعب في الهواء * 

باسطططتخدام التكنولوجيطططا ال ديثطططة بمواضطططي  مرتبططططة يهطططتم * 

 .بالخبرة

 .البيئةإلى القيام بر الت جماعية للم افلة على يميل * 

 .االقتراب من األماكن الملوثةيتجنب * 

 .فيهعلى تجديد لواء المكان المتواجد ي رص * 

 .على االبتعاد عن أماكن الدخان ي رص * 

 .م  زمالءه في انجاز عمل يتعاون * 

 .متابعه نشرة األرصاد الجوية يتعود * 

 .على نلافة البيئة ي رص * 

 .زمالءه اللعبيشارك * 

 .في زراعة سا ة الروضة يشارك * 

 .في وض  ال لول لبعض مشاكل البيئةيبادر * 

 .المتنوعةبالخامات الفنية (  أعداد  –كلمات ) يشكل * 

 .عينات من أشكال الفراغ الثالثي يجم  * 
 .مرتبطة بالخبرة ( أعداد  –كلمات ) يلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 التصنيف وفق خاصية وا دة

 L( :   letter) ال رف  ( جم / طول / نوع / لون ) 

 المقارنة

 المجموعتين المتكافئتين/ المجموعة األقل / المجموعة األكثر  

 رمزا ومدلوالً ( 6) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

 (  6 ) (  :  Number ) العدد 

 Lemon ( :word) الكلمة 

 تجريد الكلمة و ال رف: ثالثاً 

 (م  )  -( موز)

 َويَۡخلُُق َما اَل تَۡعلَُموَن : )هللا تعالى قال  *
ۚ  (8)سورة الن ل اية (   َوٱۡلَخۡيَل َوٱۡلبِغَاَل َوٱۡلَ ِميَر ِلتَۡرَكبُوَلا َوِزينَةا

ا : )هللا تعالى قال  *  ا َونَبَاتا اٍت أَلۡ   ل ِنُۡخِرَ  بِِهۦ َ ب ا
 (15،16)سورة النبأ آية (   فَافًاَوَجنََّٰ

ا    َمفَاًزاإِنَّ ِلۡلُمتَِّقيَن : )هللا تعالى قال  * با  (31،32)سورة النبأ آية (       َ دَآئَِق َوأَۡعنََٰ

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 –موز  –سمك  – مامة  –ماعز  –نمر ) 

 (رمان 

 التصور البصري: ثانياً 

 (نمر – مامة  –موز )

 التعبير اللغوي: رابعاً 

لعطف كلمتين في سياق  رف الواو استخدام 

 جملة مفيدة 

 أبطأ من/ أسرع من / بطئ / سري  : السرعة

 المنطقة الدائرية/ المناطق المستوية 
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 ال يوانات متنوعة 

 مختلفةو 

 ال يواناتفوائد 

 ورعايتها

 :ال يوانات أنواع

لطططي ال يوانطططات ) يوانطططات أليفطططة * 

التططي تعططيش فططي ألفططة مطط  اإلنسططان، 

يربيهططططا لينتفطططط  بخططططدماتها ول مهططططا 

. وبيضطهاوجلدلا و  ليبها وريشطها 

 (الخ

لططي ال يوانططات )مفترسططة يوانططات * 

التططططي تططططططارد وتفتطططططرس  يوانطططططات 

أخرى، و تتغلى على الل وم وتشكل 

 (خطرا على اإلنسان إلا لاجمته

 :مختلفةال يوانات *

 –أصططواتها )ال يوانططات فططيتختلططف 
 -غطاء جسمها - ركتها  -أ جامها 

 مسكنها –تكاثرلا 

بمشططالدة أفططالم علميططة االسططتمتاع * 

 عن ال يوانات 

في عمل مشروع جماعي المشاركة *

 عن ال يوانات 

 بزيارة  ديقة ال يوان االلتمام * 

بسطماع بعطض القصططص االسطتمتاع * 

 المرتبطة بال يوانات 

مشطالد قصطة فطي تمثيطل المشاركة * 

 معبرة عن ال يوانات 

عططططن أسططططماء صططططغار االستفسططططار * 

 ال يوانات 

مسططاكن بعططض إلططى معرفططة الميططل * 

 ال يوانات

صطططططور ألنطططططواع مختلفطططططة مطططططن التقطططططاط * 

 ال يوانات 

 صور عن  يوانات المزرعة تجمي  * 

) أنواعهطططاال يوانطططات مطططن  يطططت تمييطططز * 
 (مفترسة –أليفة 

بعطططض ال يوانطططات عنطططد سطططماع تسطططمية * 

 (الخ. القطة-الدجاجة-الماعز)صوتها

بططططين ال يوانططططات مططططن  يططططت المقارنططططة * 

غطططاء  - ركتهططا  -أ جامهططا  –أصططواتها )

 (مسكنها –تكاثرلا  -جسمها

بطالقططططة وجططططرأه عططططن أنططططواع  الت ططططدت * 

 ال يوانات

  ركة وأصوات بعض ال يواناتتقليد * 

بطططين ال يطططوان ومالطططه عالقطططة بطططه الطططربط * 
 ( مأكله  –مسكنه  –غطاء الجسم )

بعلمة الخالق في الشعور * 

 تنوع ال يوانات

علطططططططى تربيطططططططة اإلقبطططططططال * 

ال يوانطططات األليفطططة والعنايطططة 

 بها

 –الغلاء)فوائد كثيرة لل يوانات * 
–الزينة  –ال ماية -الملبس

 (الخ..االستمتاع 

 بال يوانات ورعايتهااالعتناء * 

الم افلة ولهاتقديم الغلاء المناسب )

على نلافتها ونلافة المكان التي 

 (تعيش فيه

بعض األمراض التي تسببها بعض * 

-الربو) ال يوانات األليفة مثل 

 (الخ...ال ساسية 

مطن بعطض األمطراض طرق الوقاية * 

التطططططي تسطططططببها ال يوانطططططات األليفطططططة 

زيططططارة الطبيططططب )وال شططططرات مثططططل 

نلافططة ال يططوان ومكانططه  –البيطططري 

 (الخ ..... 

عن كيفية االستفادة من االستفسار * 

 جلود وأصواف ال يوانات 

توضطح فوائطد الميل لمشالدة أفالم * 

 ال يوانات 

بالمتعطططة عنطططد مشطططالدة اإل سطططاس * 

 بعض ال يوانات األليفة 

بتربيطططططة ال يوانططططططات االسطططططتئناس * 

 األليفة

بمشطططططططالدة قصطططططططص االسططططططتمتاع * 

مصطططططورة وأفطططططالم توضطططططح الرفطططططق 

 بال يوان

فططي تمثيططل أ ططدات قصططة المشططاركة * 

 مرتبطة بالخبرة

دمططططى ل يوانططططات مختلفططططة مططططن تصططططميم * 

 خامات متنوعة
ال قائططب  –المالبططس ) المقتنيططات ربططط * 

 ومصدرلا ال يواني ( الخ..

بطالقططططة وجطططططرأه عططططن فوائطططططد الت ططططدت * 

 ال يوانات

 األليفةعلى الرفق بال يوانات ال رص * 

بعطططد علطططى غسطططل اليطططدين جيطططداً ال ططرص * 

 ل يواناتامالمسة 

علططى مراجعططة الطبيططب بعططد أي ال ططرص * 

 خدش أو عض من أي  يوان

على تطعيم ال يوانات التطي يطتم ال رص * 

 تربيتها ضمن جدول زمني م د د 

علطى مراجعطة الطبيطب البيططري ال رص * 

 ال يوانفي  ال أي شكوك بمرض 

بعلمططططة الخططططالق فططططي شططططعور * 

 تسخير ال يوانات لإلنسان

القطططيم المسطططتمدة مطططن تعزيطططز * 
 –التعطاون ) الشريعة اإلسالمية 

 –الطاعططة  –الصططدق  –ال ططب 
 (الرفق  –النلافة 

قططططال :  ططططديت نبططططوي شططططريف) 

فططططي كططططل لات كبططططد : رسططططول هللا

 (رطبة أجر 

ألمية ال يوانات في تقدير * 

  ياة اإلنسان

المهن ا ترام بعض أص اب * 

راعي )المرتبطة بال يوانات 

 يوانات مدرب  -الماشية 
الطبيب  –السيرك 

 (الخ..البيطري
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 فوائد النباتات 

 وزراعتها 

فوائطد كثيطرة لإلنسطان للنباتات * 

/ زينطة/  مايطة/ غلاء)وال يوان 

 (الخ ...صناعات مختلفة

 النباتات واالعتناء بهازراعة * 

خططططططططوات  / أدوات الزراعطططططططة )

 (النباتنمو مرا ل / الزراعة 

األمراض التي قد تسببها * 

 - ساسية العين)بعض النباتات 

 (األمراض الجلدية/األنف 

الوقاية من بعض األمراض * 

التي قد تسببها بعض النباتات 
النلافة  –الطبيب زيارة )مثل 

 (إلخ.....الشخصية

عططن كيفيططة االسططتفادة االستفسططار * 

 من النباتات

فططي عمططل جمططاعي مطط  المشططاركة * 

 زمالئه

بمشالدة أفالم وبرامج االستمتاع * 

 توضح فوائد النباتات 

بالمتعطططة أثنطططاء قيامطططه اإل سطططاس * 

 بخطوات االستنبات لبعض البلور

بسطططماع قصطططص عطططن االسطططتمتاع * 

 الزراعة و ياة المزارعين

صور عن منتجطات الزراعطة جم  * 

 الكويتية

علططططى تشططططجي  المنططططتج ال ططططرص * 

 الوطني

 بصن  العطور البسيطة االستمتاع * 

 سلطة فاكهة أو خضارإعداد * 

إلططى قصططص توضططح فوائططد االسططتماع * 

 النباتات 

 الت دت عن ألمية النباتات في * 

 عمل المزارعتقليد * 

 بعض البلور التي يفضلهااستنبات * 

على غسل الوجطه بالمطاء بعطد ال رص * 

 بال دائقاللعب 

بعلمة الخالق الشعور * 

تنططططططوع النباتططططططات فططططططي 

 واختالفها 
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 النباتات متنوعة

 ومختلفة 

بالتمطططام آليطططات قرآنيطططة اإلنصطططات *

 وأ اديت نبوية مرتبط بالخبرة

االسطططططططتمتاع بمشطططططططالدة أفطططططططالم * 

 وبرامج عن أنواع النباتات 

بعض أسماء االستفسار عن * 

 النباتات

الميططططل إلططططى جمطططط  صططططور عططططن * 

 النباتات المختلفة 

 ال رص على االعتناء بالنباتات * 

-خارجية )طبيعية نباتات *

 نباتات صناعية  -( داخلية

 :النباتات مختلفة في *
ألوانها  –أشكالها  –أطوالها ) 

 –روائ ها  –أ جامها  –
 (ثمارلا

 قرآنية مرتبطة بالخبرة  فل أية * 
 –الروضطة  –الفصل ) إلى تزيين المبادرة *

 بالزلور والنباتات المختلفة ( البيت 

 باقة من الزلورتصميم * 

بطططططين أنطططططواع وأشطططططكال البطططططلور التمييطططططز * 

 المختلفة 

ال ططرص علططى غسططل الوجططه بالمططاء بعططد * 

 اللعب بال دائق

 تصميم مشروع فني مرتبط بالخبرة* 

بعلمة الخالق الشعور * 

فطططططي تسطططططخير النباتطططططات 

 لإلنسان 

ألميططة النباتططات تقططدير * 

 .في  ياة اإلنسان 

قيمطططة الزراعطططة تقطططدير * 

 والمزارعين

تعزيططز القططيم المسططتمدة * 

) من الشريعة اإلسالمية 
 –ال ططططب  –التعططططاون 
 –الطاعططططة  –الصططططدق 
 (الرفق  –النلافة 
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آداب وسلوكيات 

 زيارة ال دائق

 :آداب زيارة  ديقة ال يوانمن * 

عدم تخطي / عدم إلقاء المخلفات )

األسوار المانعة  ول أقفاص 

عدم إطعام ال يوانات أو / ال يوانات

..  المفرقعات عدم استخدام /إيلاءلا 

 (  الخ

 :آداب ارتياد ال دائق العامةمن * 

عططدم قطططف /عططدم إلقططاء المخلفططات ) 

الزلططططططور أو إتططططططالف األشططططططجار و 

عطططططدم العبططططت بمرافطططططق / النباتططططات 

ال ديقة والم افلة علطى الممتلكطات 

 (الخ..العامة

بمشططالدة األفططالم التططي االسططتمتاع * 

تعططططططططزز السططططططططلوكيات اإليجابيططططططططة 

 المرتبطة بالنشاط التعليمي

لتعليمطططات إدارة  ديقطططة االمتثطططال  * 

 ال يوان 

 للمشاركة في  ماية البيئة الميل * 

بتعليمطططات ارتيطططاد ال طططدائق التقيططد * 

 العامة

لو ططات معبططرة عططن موضططوعات تصططميم * 

 الخبرة

الخامططات الفنيططة المنوعططة فططي اسططتخدام * 

 تشكيل بعض التطبيقات المرتبطة بالخبرة

بعططططض الصططططور المعبططططرة عططططن تركيططططب * 

 ص ي ةسلوكيات وممارسات 

بطططبداب زيطططارة الت لطططي * 

  ديقة ال يوان

بتعططاليم الططدين االقتططداء * 

 اإلسالمي 

المهططططططططططططن ا تططططططططططططرام * 

 المرتبطة بالزراعة 
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 .على بعض أنواع ال يوانات األليفةيتعرف * 

 .بعض ال يوانات المفترسةيلكر * 

 .االختالف بين بعض ال يواناتيميز * 

 .عن بعض طرق رعاية ال يواناتيت دت * 

 .بعض فوائد ال يوانات يعدد * 

بعطططض ططططرق الوقايطططة مطططن األمطططراض التطططي يتعطططرف * 

 .تسببها ال يوانات األليفة وال شرات

 .على بعض أنواع النباتات الطبيعية يتعرف * 

 .بعض أنواع النباتات المزروعة يلكر * 

 .بعض االختالفات بين النباتات يصف * 

 .بعض فوائد النباتاتيعدد * 

 .عن بعض الطرق لزراعة النباتاتيت دت * 

 .يتعرف على خطوات زراعة النباتات * 

طططرق الوقايططة مططن األمططراض التططي قططد تسططببها يططلكر * 

 .بعض النباتات

 .لغويا عن آداب زيارة  ديقة ال يوان يعبر * 

عن السلوكيات الص ي ة عند ارتيطاد ال طدائق يت دت * 

 .العامة

 .أ دات قصة مرتبطة بالخبرة يلكر * 

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التالية يتعرف * 
 ( رمان  –موز  -سمك  - مامة  -ماعز   –نمر ) 

 ( .نمر  - مامة  -موز ) على كلمات الخبرة يتعرف * 

 .وال رف  م  ( موز ) كلمة يجرد * 
 –طططول  -نططوع  -لططون ) وفططق خاصططية وا طدة يصطنف * 

 (. جم

 .يستم  بخشوع آلية قرانيه مرتبطة بالخبرة * 

بسططططماع بعططططض القصططططص المصططططورة واألفططططالم يسططططتمت  * 

 .المرتبطة بالخبرة 

 .نباتات/ ال يواناتعمل مشروع جماعي عن يشارك في * 

 .بزيارة  ديقة ال يوان يهتم * 

 .على الرفق بال يوان ي رص * 

على غسطل اليطدين جيطداً بالمطاء والصطابون بعطد أي ي رص * 

 .مالمسة لل يوانات

على مراجعطة الطبيطب بعطد أي خطدش أو عطض مطن ي رص * 

 .أي  يوان

ي رص على مراجعة الطبيب البيطري فطي  طال أي شطكوك  *

 .بمرض ال يوان

 .بتعليمات زيارة  ديقة ال يوان يلتزم * 

 .االقتراب من ال يوانات الغير أليفةيتجنب * 

 .أص اب المهن المرتبطة بال يوانات ي ترم * 

 .ال يوانيي رص على شراء المنتج الوطني * 

 .المزروعاتعلى ري ي رص * 

 .بتجفيف بعض األزلاريستمت  * 

ي رص على غسطل اليطدين جيطداً بالمطاء والصطابون بعطد أي * 

 .النباتاتمالمسة 

 .أص اب المهن المرتبطة بالنباتات ي ترم * 

 .زمالءه  اللعب يشارك * 

 .زمالئه المسابقات المتنوعة يشارك * 

 .ي رص على شراء المنتج الوطني الزراعي* 

 .بعض الصور لل يوانات األليفةي وط * 

 .صورا لبعض ال يوانات المفترسةيستخر  * 

 .بين صور بعض ال يوانات وما له عالقة بهايصل * 

 . ركة بعض ال يوانات يقلد * 

 .أصوات بعض ال يوانات يقلد * 

 .صورا تعبر عن رعاية ال يوان واالعتناء بهي وط * 

 .بين صور ال يوانات والفوائد المرتبطة بهايصل * 

 .مصورات مرتبطة بالنشاط يجم  * 

 .أ دات قصة عن ال يواناتيمثل * 

يب ططت عططن صورتصططف طططرق الوقايططة مططن األمططراض * 

 .المرتبطة بال يوانات األليفة

 .بعض الصور للنباتات المزروعةي وط * 

 .بين النباتات وما يشابهها من نباتات أخرىيصل * 

 . ركة نمو النباتات في مرا لها المختلفة يمثل * 

 .صورا مرتبطة بالنشاط يركب * 

 .صورا لمرا ل نمو النباتيرتب * 

 .صورا تعبر عن طرق زراعة النباتي وط * 

عطن صطور تصطف ططرق الوقايطة مطن األمطراض يب طت * 

 .بالنباتاتالمرتبطة 

 .عمل بعض أص اب المهن يقلد * 

 . ركيا بمصا بة الموسيقى يعبر * 

 بالخامات الفنية المتنوعة يشكل * 
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 .بين المجموعات األكثر واألقل و المتكافئةيقارن * 

 .على المنطقة المستوية الدائريةيتعرف * 

 :مفهوم السرعة يتعرف * 

 ( .أبطأ من  -أسرع من  -بطئ  -سري  ) 

 .رمزا ومدلوال( 6)على العدد يتعرف * 
 (. ( Lemonوالكلمة (  ( Lال رف يتعرف * 

 .NUMBER (6)على العدد يتعرف * 

 .إتالف النباتاتو قطف يتجنب * 

 .رمي المخلفات باألماكن المخصصة لهايعتاد * 

بمشالدة األفطالم التطي تعطزز السطلوكيات اإليجابيطة يستمت  * 

 .المرتبطة بالنشاط التعليمي

 .في  ماية البيئة يشارك * 

 .بتعليمات ارتياد ال دائق العامةيلتزم * 

 .باقة من الزلورينسق * 

 .مشروع فني ل ديقةيصمم * 

 .نباتات منوعة في  ديقة الروضةيزرع * 

المنطقططططة ) عينططططات مططططن األشططططكال الهندسططططيةيجمطططط  * 

 (.الدائرية

 .على الخط المنقط الموضح لرمز العدديسير * 

 .بالخامات رمز العدديشكل * 

 .صورا لبعض كلمات ال صيلةي وط * 

 .مرتبطة بالنشاط( أعداد/كلمات)ي وط * 

 .كلمة مرتبطة بالخبرةيلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 Y( :   letter) ال رف 

 رمزا ومدلوالً ( 7) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

 (  7 ) (  :  Number ) العدد 

 Yellow ( :word) الكلمة 

ِت لََصۡوُت ٱۡلَ ِميِر : )هللا تعالى قال *   (19)سورة لقمان آية ( إِنَّ أَنَكَر ٱأۡلَۡصَوَٰ

ِلِريَن : )هللا تعالى  قال  *
 (69)البقرة آية سورة ( إِنََّها بَقََرٞة َصۡفَرآُء فَاقِٞ  لَّۡونَُها تَُسرُّ ٱلنََّٰ

 (ال مد هلل اللي بنعمته تتم الصال ات : )إلا رأى الشخص أشياء جميلة وي بها يقول: دعاء *

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 –أخضر  –أزرق  –رسام  –جرس ) 

 (كرة –عصفور 

 التصور البصري: ثانياً 
 (كرة –جرس  –رسام )

 تجريد الكلمة و ال رف: ثالثاً 
 (ر )  –( رسام)

 التعبير اللغوي: رابعاً 

 إليهالكر مصادر أصوات استم  

 (للا صوت جرس ) 

 لونين أوشكلين باستخدام / األنماط 

 المكعب/ أشكال الفراغ الثالثي  
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 األصوات

 األلوان

 الناس مختلفة أصوات * 
 (طفل –امرأة  –رجل )

 :األشياء من  ولنا أصوات *  
 –صطططططياح الطططططديك ):  يوانطططططات -

نبططططاح الكلططططب  –مططططواء القطططططة 

 (إلخ....

الرعططد،الريح،المطر ): الطبيعطة  -

 (إلخ....الشديد، الب ر، الشجر

اآلالت :)آالت وأدوات وأجهططزة  -

الموسيقية، الهاتف، الميكرفطون، 

 (إلخ.. الجرس، الملياع، التلفاز

الهطططططادي، : أنطططططواع األصطططططوات* 

 المزعج، ال اد، الغليل 

 :من  ولنا األلوان * 

السططماء ) طط  األلططوان فططي الطبيعططة 

األشططططجار، الزلططططور، ،الشططططمس ، 

 (الخ.. ألوان الطيف

   األشطياء مطن نطوع وا طد تختلطف 

الزلطططور، الطيطططور، )فطططي ألوانهطططا 

 (الخ...الفواكه، األسماك

 :األلوان في  ياتنا ألمية *

    أشياء ملونة من صن  اإلنسان

    التلوق الجمالي

 الخ....  ادخال البهجة والسرور

بالتمطام آليطات قرآنيطة اإلنصات * 

 بالخبرةمرتبطة وأ اديت نبوية 

بتسططجيل صططوته ثططم االسططتمتاع * 

 سماعه

 الميل إلى تقليد بعض األصوات* 

بطالعزف علطى اآلالت االسطتمتاع * 

 الموسيقية

إلطططططى مشطططططالدة أفطططططالم الميطططططل * 

 وبرامج مرتبطة بالخبرة

 إلى األصوات الجميلةاالنجلاب * 

باسططتخدام التكنولوجيططا االلتمططام * 

ال ديثطططططططة لمواضطططططططي  مرتبططططططططة 

 بالخبرة

بمشطططططالدة منطططططالر االسطططططتمتاع * 

 جلابةطبيعية لات ألوان 

الميططل إلططى مشططالدة بططرامج عططن * 

 األلوان واستخداماتها بالخبرة

فطي مشطروع أو عمطل المشاركة * 

 فني باستخدام األلوان

بعمطططل تجطططارب علميطططة االلتمطططام * 

 األلوانعن 

 بين األصوات المختلفةالتمييز * 

 .بين األصوات ومصادرلاالربط * 

آيات قرآنيطة وأ اديطت شطريفة  فل * 

 مرتبطة بالخبرة

 األصوات باختالفها تقليد * 

 على سالمة األلنال رص * 

بجطرأة وطالقطة عطن مواقطف الت دت *

  ياتية مرتبطة بالخبرة 

 ( وقفة ت دت)

 إصدار األصوات المزعجةاجتناب * 

بين األلطوان األساسطية ومطا التمييز * 

 ينتج عنها عند المز  

علطططى نلافتطططه الشخصطططية ال طططرص * 

ونلافطططة المكطططان أثنطططاء التعامطططل مططط  

 األلوان

ألوان جديدة عطن طريطق استكشاف * 

 المز 

 أدوار الصباغ أو الرسامتمثيل * 

علمططة الخططالق فططي تقططدير * 

 األلوان واختالفهاتنوع 

إلططططططططى تططططططططلوق االتجططططططططاه * 

 الرسم والتلوينجماليات 

ا تططططرام أصطططط اب المهططططن * 

الصطباغ ) المرتبطة باأللوان 
 ( الخ...الرسام –

 

علمططة الخططالق فططي تقططدير * 

 تنوع األصوات واختالفها

ألمية األصوات فطي تقدير * 

 ال ياة

مشططططاعر الفئططططات ا تططططرام * 

الخاصططة الططلين يعططانون مططن 

قصور فطي السطم  وصطعوبة 

 في النطق

القيم المسطتمدة مطن تعزيز * 

التعاون )الشريعة اإلسالمية 
الطاعطة –الصطدق  –ال طب –

 (الرفق  –النلافة  –
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 األشكال

) المرتبطططططة بططططاأللوان المهططططن * 
 (الخ...رسام  –صباغ 

نعبطرعن األلطوان مطن صطور جم  * 

  ولنا

الميل إلى عمطل لو طات فنيطة مطن * 

 ابداعه

باسطططتخدام التكنولوجيطططا االلتمطططام * 

 ال ديثة لمواضي  مرتبطة باأللوان 

 عن األلوان المفضلة لديهالتعبير * 

بططين األلططوان واألشططياء مططن الططربط * 

  وله

  العاملين بالتلوين والرسم  تسمية * 
 (الخ ...الصباغ –الرسام )   

 :من  ولنا مختلفة األشكال * 

    أشكال من خلق هللا   
 (المخلوقات  –الطبيعة ) 

مطططططططططططن صطططططططططططن  أشطططططططططططكال  -  

 (إلخ ..األدوات–اآلالت )اإلنسان

الهندسططية الموجططودة األشططكال * 

عجلطططططة )فطططططي  ياتنطططططا اليوميطططططة 

الطاولططططططة، السططططططيارة، الطبططططططق، 

 (إلخ.. ، الباص، السيارةالباب

مططططن االستفسططططار عططططن األشططططكال * 

  ولنا

فططططي عمططططل مشططططروع المشططططاركة  *

 باستخدام األشكال الهندسية

إلى جم  صور ومجسطمات الميل * 

عن األشكال الهندسية ومطا يماثلهطا 

 في ال ياة اليومية

بترديد أناشيد مرتبططة االستمتاع * 

 باألشكال الهندسية

إلى عمطل تصطاميم لندسطية الميل * 

 من إبداعه

تسططططمية األشططططكال الهندسططططية مططططن * 

  وله

تصطططاميم جديطططدة مطططن خطططالل إنتطططا  * 

 تركيب األشكال الهندسية

 أشكال من المكعباتبناء * 

بطين األشطكال الهندسطية ومطا الربط * 

 البيئةيماثلها في 

لعبططة التراكيططب الخشططبية اسططتخدام * 

 في بناء أشكال لندسية

األشططططكال الهندسططططية بمططططا مطابقططططة * 

 يماثلها

ألميطططططة األشطططططكال تقطططططدير * 

 الهندسية في ال ياة اليومية

بالفخر واالعتطزاز الشعور * 

 بانجازاته

 التوجيه الفني العام لرياض األطفال  54

 :تصنيف األلوان * 

 األساسية األلوان -

 (األ مر، األصفر، األزرق)

األلططططوان الثانويططططة تنططططتج مططططن  -

 مز  األلوان األساسية
 األلوان
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 .على األصوات في الطبيعة يتعرف * 

 .بين أصوات الناس المختلفة يميز * 

 . على أصوات بعض ال يواناتيتعرف * 

 .على أصوات األشياء من  ولنا يتعرف *
لطاد  )  –( عطالي ، مطنخفض ) بين مستويات األصطوات يقارن  * 

 (.مزعج، 

 .يتعرف على األلوان المختلفة من  وله* 

 .األلوان في الطبيعة يلكر * 

 .يتعرف على ألمية األلوان في  ياتنا*  

 (.الثانوية  -ألساسية  )تصنيف األلوان اعلى يتعرف * 

 .أن األلوان تتغير بالمز  يستنتج * 

 .على األشكال من  ولنا يتعرف * 

 .البيئة بعض األشكال الهندسية الموجودة في يلكر * 

  -جطططرس ) يتعطططرف علطططى مصطططورات ال صطططيلة اللغويطططة التاليطططة * 
 (.كرة -عصفور  -أخضر  –أزرق  –رسام 

 (.كرة -جرس  -رسام )  يتعرف على كلمات الخبرة * 

 ( .ر)وال رف ( رسام)يجرد كلمة * 

 .يعبر لغويا عن أ دات القصة تعبيرا سليما* 

 .يتعرف األنماط باستخدام  لونين أو شكلين * 

 .المكعب : يتعرف على أشكال الفراغ الثالثي* 

 .رمزا ومدلوال( 7)يتعرف على العدد * 
 (.yellow) والكلمة (Y ) يتعرف ال رف * 
 .NUMBER (7)يتعرف على العدد * 

 .يستمت  بمشالدة فيلم عن األصوات* 

 .إصدار األصوات المزعجةيتجنب * 

 .بالتمام عند سماع القرآن الكريمينصت *

يسططططططتمت  بططططططالعزف علططططططى اآلالت الموسططططططيقية * 

 .المختلفة

على المشاركة في عمطل فنطي مسطتخدما ي رص * 

 .األلوان

على نلافته الشخصية، ونلافطة المكطان ي رص * 

 .عند استخدام األلوان

 .ألمية األلوان في  ياتنا يقدر * 

 .بعمل تجارب علمية عن األلوانيهتم * 

 .ي ترم عمل الصباغ والرسام* 

على إتباع سطلوكيات ايجابيطة للم افلطة ي رص * 

 .على المرافق العامة في بلده

 .الخبرةفي بعض المسابقات التي تخدم يشارك * 

باسططتخدام التكنولوجيططا ال ديثططة بمواضططي  يهططتم * 

 .مرتبطة بالخبرة

إلططى جمطط  صططور ومجسططمات عططن األشططكال يميططل * 

 .البيئةالهندسية وما يماثلها في 

 .على بعض اآلالت الموسيقيةيعزف * 

 .الرسام -أدوار الصباغ يمثل * 

الرمطططل لتشطططكيل أشطططياء مرتبططططة يسطططتخدم * 

 .بالخبرة

 .أشكاال من المكعباتيبني * 

صطططططططور باسطططططططتخدام األجهطططططططزة يجمططططططط  * 

 . التكنولوجية ال ديثة

البطرامج اإللكترونيطة ال ديثطة فطي يستخدم * 

 .عمل تطبيقات مختلفة

 .األصوات المختلفةيقلد * 

األلعططططاب التربويططططة فططططي تكططططوين يسطططتخدم * 

 .نمال  مرتبطة بالخبرة 

الخامططططات الفنيططططة للتعبيططططر عططططن يسططططتخدم * 

 .موضوعات مرتبطة بالخبرة 

 ركيططططططططا بمصططططططططا بة األناشططططططططيد يعبططططططططر * 

 .والموسيقى 

بعططض األناشططيد بمصططا بة ال ركططات يططردد * 

 اإليقاعية 

 .صور تعبر عن النشاطيركب * 

 .صور مرتبطة بالخبرةي وط * 

 .منالر قصة مرتبطة بالخبرةيرتب * 

علططى الخططط المططنقط الموضططح لرمططز يسططير * 

 .العدد

 .كلمات مرتبطة بالخبرةيلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 K( :   letter) ال رف 

 (  8 ) (  :  Number ) العدد 

 Kuwait ( :word) الكلمة 

ۚا بَۡل أَۡ يَآٌء ِعندَ َرب ِِهۡم يُۡرَزقُونَ : )هللا تعالى قال * 
تََۢ ِ أَۡمَوَٰ  (169)سورة آل عمران آية (  َواَل تَۡ َسبَنَّ ٱلَِّليَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱّلِلَّ

 (7)سورة إبراليم آية ( َوإِۡل تَأَلََّن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرتُۡم أَلَِزيدَنَُّكۡمۖۡ َولَئِن َكفَۡرتُۡم إِنَّ َعلَابِي لََشِديدٞ : )هللا تعالى قال  *

 (اللهم اجعل للا البلد آمنا مطمئناً وسائر بالد المسلمين: )دعاء *

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 (ر ى–شعار –أمير –أبرا   –مركب  –سور)

 التصور البصري: ثانياً 
 (ر ى –شعار  –أمير )

 تجريد الكلمة وال رف: ثالثاً 

 (ر )  -( ر ى) 

 التعبير اللغوي: رابعاً 

لعطف ثالت كلمات في  رف الواو استخدام 

 سياق جملة مفيدة

 أشكال الفراغ الثالثي

 (المكعب / الكرة / المخروط / األسطوانة )

 لونين أو شكلينباستخدام :النمط 

 المربعةالمنطقة / المناطق المستوية 

 رمزا ومدلوالً ( 8) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

 استخدام الفئة الم لية: النقود
 (دنانيرخمسة  –دينار )
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 وطني الكويت

 كويت ال اضر

 

 :الكويتية الهوية * 

البطاقطة المدنيطة -شهادة المطيالد ) 
الجنسططططية  –جطططواز السططططفر  –

 (الكويتية

 دولة الكويترموز * 

دولطططططة شطططططعار  -الكويطططططت علطططططم )

األميطططططر وولطططططي أسطططططم  -الكويطططططت 

 (العهد

 -أبطرا  الكويطت )الكويطت معالم * 

  -المركطز العلمطي   -بر  الت ريطر 

 -الواجهطططة الب ريطططة   -المتطططا ف 
 –مراكز تجاريطة  – ديقة الشهيد 

 (الخ.... المدينة الترفيهية 
 –نفططططططططط )الكويططططططططت ثططططططططروات * 

 (الصناعات الوطنية

 

 كويتيبالفخر أنه اإل ساس *

الميططل لالستفسططار عططن كططل مايثبططت * 

 لويته الكويتية

الم افلططة علططى األوراق الرسططمية * 

 الشخصية 

بسماع األناشيد الوطنية االستمتاع * 

 المثيرة لل ماس

عن ألطوان علطم الكويطت  االستفسار * 

  ديثاً وقديما

 ب ماس في ت ية العلمالمشاركة * 

 بالفخر عند ت ية العلماإل ساس * 

إلططططى جمطططط  صططططور ل كططططام الميططططل * 

 الكويت

 بطاعة أولي األمر االلتزام * 

  عن أسماء معالم االستفسار * 

 كويت ال اضر  

 الكويتبزيارة معالم االستمتاع * 

في عمل مشطروع عطن المسالمة * 

 معالم الكويت 

فططططي ر ططططالت لمعططططالم المشططططاركة * 

 الكويت المختلفة

صطططور لمعطططالم االسطططتمتاع بجمططط  * 

 الكويت المختلفة

بمشططالدة أفططالم مناسططبة االلتمططام * 

 النفط والصناعات الوطنية عن 

باسطططتخدام التكنولوجيطططا االلتمطططام * 

 ال ديثة 

 عن لويته الكويتيةالتعبير * 

 شفهياً عن  به لبلده الكويتالت دت * 

اللهططم أجعططل لططلا البلططد )الططدعاء  فططل * 

 (آمناً مطمئناً وسائر بالد المسلمين

 النشيد الوطنيترديد * 

 ببداب ت ية العلمااللتزام * 

العلطططم الكطططويتي ووضطططعه فطططي ا تطططرام * 

 المكان الالئق

 على طاعة أولي األمرال رص * 

شطططفهيا عطططن انجطططازات بعطططض التعبيطططر * 

  كام الكويت 

بجططرأة وطالقططة عططن مواقططف الت ططدت * 

 (وقفة ت دت )  ياتية مرتبطة بالخبرة 

بعططططض معططططالم الكويططططت تسططططمية * 

 ال ديثة

نمال  لمعالم الكويطت مطن تصميم * 

 الخامات المتنوعة

علططططططى آداب الزيططططططارة ال ططططططرص * 

 لمرافق ومعالم الدولة

على نلافة معالم دولطة الم افلة * 

 الكويت 

 

 

 بالهوية الكويتيةاالعتزاز * 

 لدولة الكويت االنتماء * 

 علم بالده الكويتا ترام * 

 ل كام دولة الكويت الوالء * 

باسططططططططططتخدام االلتمططططططططططام * 

التكنولوجيطططططططططططا ال ديثطططططططططططة 

 بمواضي  مرتبطة بالخبرة 

 

القطيم المسطتمدة مطن تعزيز * 

 الشريعة اإلسالمية 
الصطدق  –ال ب  –التعاون ) 

 –النلافطططة  –الطاعطططة  –
 (الرفق 

علطططططى نلافطططططة الم افلطططططة * 

 معالم الكويت ال ديثة

الخططططالق علططططى يقططططدر نعططططم * 

 دولة الكويت 
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 كويت الماضي

 الوطنيةاألعياد 

 :القديم الترات * 
 األدوات الكويتية القديمة  –

مبخر  –مالله   - مهفة -ر ى ) 

صندوق مبيت  –برمة  –مرش –

 (الخ ... 

    األزياء الشعبية 

 الشعبية   األلعاب واأللازيج 

 

 االجتماعية المناسبات * 
 –العطططططرس الكطططططويتي القطططططديم ) 

 (الخ....  القرقيعان 

 

 :العيد الوطني* 

اسططططططططتقالل دولططططططططة الكويططططططططت  -

 فبراير25

 :عيد الت رير* 

يطططططوم الت ريطططططر مطططططن الغطططططزو  -

 فبراير26العراقي  

 إلى زيارة األماكن التراثية الميل * 

 بالفخر عند ارتداء الزى الكويتياإل ساس * 

 إلى معرفة مسميات األزياء الكويتيةالميل * 

 إلى اقتناء األزياء الشعبية القديمةالميل * 

علططططى ارتططططداء الططططزى الكططططويتي فططططي اإلقبططططال * 

 (المناسبات الدينية واالجتماعية)

عططن األلعططاب ( أوبريططت)بمشططالدة االسططتمتاع * 

 الشعبية القديمة

 على األلعاب الشعبية القديمةاإلقبال * 

عططططن أسططططماء األلعططططاب الشططططعبية االستفسططططار * 

 القديمة

اللعطططب باأللعطططاب الكويتيطططة االسطططتمتاع أثنطططاء  * 

 القديمة

  بعمل نمال  لبعض األلعاب القديمة  المشاركة *

 المشاركة بترديد األلازيج الشعبية* 

عن الترات الكويتي االستمتاع بسماع قصص * 

 القديم 

 إلى جم  صور عن الترات الكويتي الميل * 

إلطى معرفطة تطاريخ العيطد الطوطني وعيطد الميل * 

 .الت رير

بمشالدة أفطالم وبطرامج عطن األعيطاد االلتمام * 

 .الوطنية

 .في اال تفاالت باألعياد الوطنيةالمشاركة * 

بعمططططل لو ططططات فنيطططة تعبططططر عططططن االسطططتمتاع * 

 .المناسبات الوطنية 

 .بأعمال تطوعية وطنية المبادرة * 

 االلتزام باآلداب العامة عند اال تفال باألعياد*

أزيطططاء شطططعبية باسطططتخدام تصطططميم * 

 الخامات المتنوعة

على ارتداء الزى الشعبي ال رص * 

فططي المناسططبات والزيططارات )الكططويتي 

 (االجتماعية

بين الزى الكطويتي الشطعبي التمييز * 

 وأزياء دول الخليج

الشطعبي يبالزصطور لألطفطال التقاط * 

 الكويتي

علططى التمسططك بططالموروت ال ططرص * 

 الشعبي

بططين ألعططاب األوالد وألعططاب التمييططز * 

 ً  البنات قديما

علططى اللعططب فططي األلعططاب ال ططرص * 

 التي تناسب جنسه

 بعض األلازيج الشعبيةترديد * 

مجسططططططمات عططططططن األدوات عمططططططل * 

 الكويتية القديمة 

بططططرامج الكترونيططططة فططططي اسططططتخدام  *

 .التعبير عن المناسبات الوطنية

إلططططى قصططططص البطولططططة االسططططتماع * 

والشططططجاعة والتضطططط ية فططططي سططططبيل 

 .الوطن

بطاقطططططة تهنئطططططة لألعيطططططاد تصطططططميم * 

 .الوطنية

 .األناشيد الوطنيةترديد * 

عطططططن الفر طططططة باألعيطططططاد التعبيطططططر * 

الوطنيطططططططة بأسطططططططاليب وممارسطططططططات 

 .ايجابية

بطططالموروت االعتطططزاز * 

 الشعبي

  ب الوطنغرس * 

دور  مطططططططاة تقطططططططدير * 

 الوطن

تعزيطططز مبطططدأ قطططول هللا *

وتعططاونوا علططى ) تعططالى 
سطورة  – 2اآليطة ....( 

 (المائدة
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 .على الهوية الكويتية يتعرف * 

 .ًعلى علم الكويت قديما و ديثايتعرف * 

 .اسم أمير البالد وولي عهده يلكر * 

 .عن الجهات المسئولة عن  ماية الوطنيت دت * 

 .على األعياد الوطنية لدولة الكويتيتعرف * 

 .عن معالم الكويت ال ديثةيت دت * •

 .يتعرف على ثروات الكويت* 

 .الزي الشعبي الكويتي من بين األزياء األخرىيميز * 

 .بعض األلعاب الشعبية يلكر * 

 .األدوات الكويتية القديمة يسمي بعض * 

 يتعرف على المناسبات الكويتية * 

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التاليةيتعرف * 
 ( ر ى  –شعار  –أمير  –أبرا   –مركب  –سور ) 

 (.ر ى  -أمير  –شعار) الكلمات الثالثة يتعرف * 

 (.ر)وال رف ( ر ى  )  كلمة يجرد * 

 (.المنطقة المربعة ) المناطق المستوية يسمي * 

 (.لونين أو شكلين ) باستخداماألنماط الرياضية يميز * 

 .رمزاُ ومدلوال( 8)على العدديتعرف * 
 (.Kuwait) والكلمة (  ( Kال رف يتعرف *

 .NUMBER (8)على العدد يتعرف * 

 .بالتمام إلى اآلية القرآنية  ينصت * 

 .ي افل على األوراق الرسمية الشخصية* 

 .با ترام عند ت ية العلم يقف * 

 .ب ماس في ت ية العلم يشارك * 

 . ي رص على انشاد النشيد الوطني * 

 .على طاعة أمير البالد ي رص * 

 .يقدر نعمة األمن واألمان * 

 .على المشاركة في المناسبات الوطنيةي رص * 

 .بسماع األناشيد الوطنية يستمت  * 

 .على ممتلكات الدولة ي افل * 

 .يشارك بأعمال تطوعية وطنية * 

 يلتزم باآلداب العامة عند اال تفال باألعياد* 

 .دور رجال الجيش والشرطة يقدر * 

 ي رص على النلافة عند زيارته لألماكن السيا ية* 

 .بلباسه الوطني يعتز * 

بمشطططالدة أفطططالم وقصطططص عطططن تطططاريخ وتطططرات يسطططتمت  * 

 .الكويت

 .بالتمام إلى  قصص من الترات الكويتي القديم يستم  * 

 .زمالئه في األلعاب المختلفة يشارك * 

 .المناسبات المختلفة بارتداء الزي الكويتي في يهتم  * 

بمشططاركة زمالئططه عنططد اللعططب باأللعططاب الكويتيططة يسططتمت   * 

 .القديمة

 بعمل نمال  لبعض األلعاب القديمةيشارك * 

باستخدام التكنولوجيا ال ديثطة فطي الب طت عطن صطور يهتم * 

 .مرتبطة بالخبرة 

 .نشيد الخبرة بمصا بة  ركات تعبيرية يردد * 

 . بالخامات الفنية أشياء مرتبطة بالخبرةيشكل  * 

 .مصورات عن دولة الكويت يجم  * 

 . بطاقات تهنئة باألعياد الوطنيةيصمم * 

 .  لفنيةنمال  لمعالم الكويت باستخدام الخامات يصن  * 

 .بعض األلعاب الشعبيةيمارس * 

 .األلازيج الشعبية م  األداء ال ركي يردد * 

 .صور عن الترات الكويتي يجم  * 

 .أزياء شعبية باستخدام الخامات المتنوعةيصمم * 

 .  يلتقط صور أثناء زيارته لألماكن السيا ية* 

ً يلعب *   .ألعاب األوالد والبنات قديما

 .الكويتية القديمة يصن  مجسمات لألدوات * 

يصطططمم  لو طططات فنيطططة تعبطططر عطططن مواضطططي  الخبطططرة * 

 .باستخدام التكنولوجيا ال ديثة

 .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* 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 G( :   letter) ال رف 

 (  9 ) (  :  Number ) العدد 

 Goat ( :word) الكلمة 

 لونين أو شكلينباستخدام :النمط 

 رمزا ومدلوالً ( 9) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

ۡزقِِهۦۖۡ َوإِلَۡيِه ٱلنُُّشورُ : )هللا تعالىقال  * سورة الملك آية (  ُلَو ٱلَِّلي َجعََل لَُكُم ٱأۡلَۡرَض لَلُوالا فَٱۡمُشواْ فِي َمَناِكبَِها َوُكلُواْ ِمن ر ِ

(15) 

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 – فره  –خروف –عرفج  –عقرب  –رمل ) 

 (نوير 

 التصور البصري: ثانياً 
 ( فرة  –نوير   –رمل) 

 تجريد الكلمة و ال رف: ثالثاً 
 (ر ) -( رم ل ) 

 التعبير اللغوي: رابعاً 

لعطف ثالت كلمات في  رف الواو استخدام 

 سياق جملة مفيدة

 شبه المكعب/  الثالثيأشكال الفراغ 

 المسافة

 أبعد من/ أقرب من / بعيد / قريب 

 أبطأ من / أسرع من /بطئ / سري  : السرعة

  التوجيه الفني العام لرياض األطفال  60 .  التعبير الغوي يقدم ضمنياً في األنشطة التعليمية المختلفة  /مال لة 



 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 الكويتفي البيئة البرية 

  ياة البادية

 التلوت البيئي

 البيئة البرية في دولة الكويت ملالر * 

الخبيطططططز -الفقططططط -النطططططوير-العطططططرفج)نباتطططططات  -

 (الخ...

 (غير ضارة –ضارة ) يوانات  -

 : الناس البر في فصل الربي  ارتياد * 

 اال تياجات الالزمة عند الخرو  للبر  -

 (خيام، أمتعة، أدوات، ألعاب، أطعمة )  

 األماكن غيرالمسموح  التخييم بها-

المنشطبت  –المنشطبت النفطيطة  -الم ميطات  ) 

 (األماكن المسورة  –العسكرية 

 –الرعطي  –الصطيد  –القطنص ) البر أنشطة * 
 (إلخ ... ممارسة الرياضة  -التخييم 

 -صطططداقاتالترفيطططه، تكطططوين ) البطططر فوائطططد * 

 (التأمل-،استكشاف الطبيعة -الدواء –الغلاء 

 إلى آيات مرتبطة بالخبرة االستماع * 

 أثناء الخرو  للبراالستمتاع * 

 .إلى التقاط صور أثناء خروجه للبرالميل * 

صطططططططداقات وعالقطططططططات االلتمطططططططام بتكطططططططوين *

 اجتماعية

باالستفسططار عططن المنططاطق البريططة االلتمططام * 

 المسموح بها في التخييم 

علططى أفططالم وقصططص مصططورة عططن االططالع * 

 ال ياة في البر 

 ببداب الخرو  للبر االلتزام * 

الم افلططة  –الم افلططة علططى نلافططة البططر ) 

عطططدم إزعطططا   -البطططر وزلطططور علطططى نباتطططات 

 (اآلخرين 

 العضالت من خالل نصب خيام األطفالتنمية * 

 في نصب الخيام المشاركة * 

 بعض األنشطة التي تقام بالبر ممارسة * 

علطططى سطططالمته أثنطططاء القيطططام بأنشططططة الم افلطططة * 

 البر المختلفة

 مصورات مرتبطة بالخبرةجم  * 

 بعض اآليات القرآنية  فل * 

 واأل اديت الشريفة المتعلقة بالخبرة   

 في اللعب الجماعيالمشاركة * 

 على نلافة وجمال البرالم افلة * 

 مشروع عن البيئة البرية تصميم * 

باسطططططططتخدام التكنولوجيططططططا ال ديثطططططططة االلتمططططططام * 

 بمواضي  مرتبطة بالخبرة

بجطططرأة وطالقطططة عطططن مواقطططف  ياتيطططة الت طططدت * 

 (وقفة ت دت ) مرتبطة بالخبرة 

 

علمطططة الخطططالق فطططي ملطططالر تقطططدير * 

 خلقه

 .إلى االعتماد على النفساالتجاه * 

اإليجططططابي ن ططططو الم افلططططة االتجططططاه * 

 على البيئة

القطيم المسطتمدة مطن الشطريعة تعزيز * 

 –ال ططططب  –التعططططاون ) اإلسططططالمية 
الرفطق  –النلافطة  –الطاعطة  –الصطدق 

) 

 ملالر  ياة لبادية* 

المسططكن، الملططبس، المأكططل، المهططن، العططادات )

 (والتقاليد 

ال يطططاة فطططي البطططر عطططن ال يطططاة فطططي اخطططتالف * 

 المدن 

 في إعداد ركن عن  ياة الباديةالمشاركة * 

 بأداء رقصات شعبيةاالستمتاع * 

 (سامري،عرضة )   

 أفالم متعلقة بالبر و ياة الباديةمشالدة * 

 بسماع قصص عن كرم الضيافةاالستمتاع * 

    لالستماع إلى السيرة النبوية النجلاب *

 (مهنة الرعي)   

لمعرفة األشغال اليدوية أللل االلتمام * 

 –خياطة الخيام  –غزل الصوف ) البادية
 (إلخ..السدو 

 ملالر  ياة الباديةتمثيل * 

فططي الباديططة وال يططاة فططي ال يططاة بططين المقارنططة * 

 المدن

) بمعرفطططة بعطططض أدوات ألطططل الباديطططة االلتمطططام * 

 ( إلخ..المغزل، الر ى، الصميل 

قيمة الصبر في ت مل قسوة تقدير * 

  ياة البادية

 بمبدأ كرم الضيافةالت لي * 

 .والفخر بمهنة الرسولاالعتزاز * 

 التلوت البيئي أسباب * 

–الطدخان  –الغبطار  –النفايطات  –ال رائطق ) 
 (الخ 

 التلوت البيئي على الكائنات ال يةأثر * 

 البرية في دولة الكويت الم ميات * 

إلى القيام بر الت جماعية للم افلة الميل * 

 على البيئة

 في  ماية البيئة المبادرة * 

 االقتراب من األماكن الملوثةتجنب  * 

بمعرفطططططة م تويطططططات الم ميطططططات االلتمطططططام * 

 البرية 

 في أنشطة للم افلة على البيئةالمشاركة * 

 عن أماكن التلوتاالبتعاد * 

 عن البيئةتوعوية لو ات ومشاري  تصميم * 

 في زراعة السا ات الترابية المشاركة * 
مططن أجططل الم افلططة علططى التعططاون * 

 البيئة 

 بخطورة التلوت البيئيالشعور * 
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  
 .على ملالر البيئة البرية في دولة الكويت يتعرف * 

 .عن ارتياد الناس البر في فصل الربي  يت دت * 

 .ي دد اال تياجات الالزمة عند الخرو  للبر* 

 الكويت غير المسموح بها في األماكن يلكر * 

 .أنشطة البر يعدد * 

 .فوائد البر يلكر * 

 . يوانات البر يت دت عن * 

 .البرية يتعرف على النباتات *

 .ملالر  ياة الباديةيلكر * 

 بين اختالف ال ياة في البر و ال ياة في المدن يقارن * 

 .أسباب التلوت البيئي يلكر * 

 . ول أثر التلوت البيئي على الكائنات ال ية يت دت * 

 .على الم ميات البرية في دولة الكويت يتعرف * 

 .أ دات قصة مرتبطة بالخبرة يلكر * 

يت ططدت بجططرأة وطالقططة عططن مواقططف  ياتيططة مرتبطططة * 

 (.وقفة ت دت)بالخبرة

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التالية يتعرف * 
 (.نوير  – فرة  –خروف –عرفج  –عقرب  –رمل )

 (.   فرة –نوير  –رمل ) على كلمات الخبرةيتعرف * 

 .( ر)وال رف ( رمل )كلمة يجرد * 

 (.  شبه المكعب ) على أشكال الفراغ الثالثي يتعرف * 

 .رمزا ومدلوال(  9)  على العدد يتعرف * 
 (.(Goatوالكلمة ( G)على ال رف يتعرف * 
 .NUMBER (9)يتعرف على العدد * 

 .آيات مرتبطة بالخبرة يستم  بالتمام إلى * 

 .أثناء الخرو  للبريستمت  * 

 .إلى التقاط صور أثناء خروجه للبريميل * 

 .بتكوين صداقات وعالقات اجتماعيةيهتم * 

بهططا غيرالمسططموح باالستفسططار عططن المنططاطق البريططة يهططتم * 

 .في التخييم 

أفطالم وقصطص مصطورة عطن ال يطاة فطي يستمت  بمشطالدة * 

 .البر 

 .ببداب الخرو  للبر يلتزم * 

 .في أنشطة للم افلة على البيئةيشارك * 

 .على نلافة وجمال البري افل * 

 .بقوانين ارتياد البريلتزم * 

 .إتالف زلور ونباتات البريتجنب * 

علططى عططدم االقتططراب مططن أمططاكن تواجططد ال يوانططات ي ططرص * 

 .الضارة

 .على ممارسة بعض األنشطة التي تقام بالبري رص * 

 .على سالمته أثناء القيام بأنشطة البر المختلفةي افل * 

 .في إعداد ركن عن  ياة الباديةيشارك * 

 .بسماع قصص من السيرة النبويةيستمت  * 

 .بمعرفة م تويات الم ميات البريةيهتم * 

 .بفرق جماعية للم افلة على البيئةيشارك * 

 .االقتراب من األماكن الملوثةيتجنب  * 

 .بلكر موقف أعجبه في القصةيهتم * 

 .في العاب وتمارين للتعرف على الكلمات يشارك * 

 .خيام خاصة باألطفالينصب * 

 .مصورات مرتبطة بالخبرة يجم  * 

 .البيئة البريةيصمم لو ات ومشاري  فنية عن * 

 .صور تخدم الخبرةيلتقط * 

 .رقصات شعبيةيؤدي * 

 أدوار ومواقف تعبر عن  ياة الباديةيمثل * 

 .ببعض التجارب العلمية المناسبة للخبرةيقوم * 
 .باستخدام الخامات المختلفة ( أعداد –كلمات ) يشكل * 

 .مصورات بشكل مسلسل يرتب * 

 . المرتبطة بالنشاط( األعداد /الكلمات ) ي وط * 

صطططور مرتبططططة بالنشطططاط التعليمطططي باسطططتخدام يجمططط  * 

 . األجهزة التكنولوجية ال ديثة

البرامج اإللكترونية ال ديثة في عمل تطبيقطات يستخدم * 

 .مختلفة

األلعططاب التربويططة فططي تكططوين نمططال  مرتبطططة يسططتخدم * 

 .بالخبرة

الخامططططات الفنيططططة للتعبيططططر عططططن موضططططوعات يسططططتخدم * 

 .مرتبطة بالخبرة 

 . ركيا بمصا بة األناشيد والموسيقى يعبر * 

 .بعض األناشيد بمصا بة ال ركات اإليقاعية يردد * 

 .صور تعبر عن النشاطيركب * 

 .صور مرتبطة بالخبرةي وط * 

 .منالر قصة مرتبطة بالخبرةيرتب * 

 .على الخط المنقط الموضح لرمز العدديسير * 

 .مرتبطة بالخبرة( عدد /كلمة ) يلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 R( :   letter) ال رف 

 (  9 ) (  :  Number ) العدد 

 باستخدام لونين أو شكلين :النمط  Rice ( :word) الكلمة 

 رمزا ومدلوالً ( 0) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

َ : )هللا تعالى قال *  َۖۡ إِنَّ ٱّلِلَّ ِنۚ َوٱتَّقُواْٱّلِلَّ ۡثِم َوٱۡلعُۡدَوَٰ ۖۡ َواَل تَعَاَونُواْ َعلَى ٱإۡلِ َوٱلتَّۡقَوىَٰ  (2)سورة المائدة آية (َشِديدُ ٱۡلِعقَابِ  َوتَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡلبِر ِ

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 بوب  – الق  –ل م  – ليب  –م اسب ) 

 (تفاح   –

 التصور البصري: ثانياً 
 (تفاح  –ل م  – ليب )

 تجريد الكلمة وال رف: ثالثاً 
 (    )  –(  ليب) 

 التعبير اللغوي: رابعاً 

لعطف ثالت كلمات في  رف الواو استخدام 

 سياق جملة مفيدة

 المنطقة المستطيلة: المناطق المستوية

 استخدام الفئة الم لية: النقود
 (دنانيرخمسة  –دينار )

  التوجيه الفني العام لرياض األطفال  63 .  التعبير الغوي يقدم ضمنياً في األنشطة التعليمية المختلفة  /مال لة 



 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

مفهوم الجمعية 

 التعاونية

 :التعاونيةالجمعية * 

اسطططططم الجمعيطططططة ي مطططططل اسطططططم  - 

 المنطقة التابعة لها
 –شطركات:)يسالم فيهطاالجمعية  -

 (ألالي المنطقة

تبيططططططططططط  السطططططططططططل  الجمعيطططططططططططة  -

 االستهالكية 

ال ديثططة تضططم أسططواق الجمعيططة * 

 تجارية 

 : طرق دف  ثمن المشتريات * 
القسططططططططائم –البطاقططططططططات  -نقططططططططدا)

 (الشرائية

 :التعاونيةزيارة الجمعية آداب * 

ا ترام مواقف المخصصة ) 
 –للوي اال تياجات الخاصة 
الم افلة على ممتلكات 

  –( الخ..سلة  –عربة )الجمعية
دف  قيمة  -ا ترام الدور 

 (الخ ....المشتريات

 

بمعرفططة اسططم الجمعيططة االلتمططام * 

 التعاونية في المنطقة

أثنطططاء القيططام بر لطططة االسططتمتاع * 

 للجمعية التعاونية

إلطططى جمططط  صطططور لعمطططل الميطططل * 

 ألبوم عن الجمعية وأقسامها

بمشطططالدة فطططيلم عطططن االسطططتمتاع * 

 الجمعية التعاونية

لتشطططجي  شطططراء المنطططتج الميطططل * 

 الكويتي

بعمليططططططططة البيطططططططط  االسططططططططتمتاع * 

 والشراء

بالتمططام لقصططص عططن االسططتماع * 

 آداب زيارة الجمعية التعاونية

علطططططططى ممتلكطططططططات الم افلطططططططة * 
 (الخ..سلة  –عربة )الجمعية

بالتعليمطططات الصططط ي ة االلتطططزام * 

) عند اسطتخدام مواقطف السطيارات 

 ( الخ....مواقف المعاقين 

التكنولوجيططا  باسططتخدام االلتمططام * 

ال ديثطططططططة بمواضطططططططي  مرتبططططططططة 

 بالخبرة

بعططططططض اآليططططططات القرآنيططططططة  فططططططل * 

 واأل اديت الشريفة المتعلقة بالخبرة

أدوار العططاملين فططي الجمعيططة تمثيططل * 

 التعاونية 

 عملية البي  والشراءتمثيل * 

 بين العمالت النقديةالمقارنة * 

 دعاء دخول السوقترديد * 

علطططى إتبطططاع السطططلوكيات ال طططرص * 

  المرغوبة عند 

 الجمعيةزيارة     

بجرأة وطالقة عطن مواقطف الت دت * 

وقفططططة )  ياتيططططة مرتبطططططة بططططالخبرة 

 (ت دت

علطططططى الترشطططططيد وعطططططدم ال طططططرص * 

   اإلسراف في 

 ال اجات شراء     

علطططى اسطططتخدام عربطططة أو ال طططرص * 

  سلة الجمعية 

 المشترياتلوض     

الطططططدور وعطططططدم مزا مطططططة انتلطططططار * 

 .اآلخرين

ألميططططططة الجمعيططططططة تقططططططدير * 

 التعاونية

بمبطططدأ التعطططاون فطططي الت لططي * 

 األنشطة المختلفة

االتجاه اإليجابي ن و تكوين * 

 االقتصاد وعدم اإلسراف

 قيمة األمانةغرس * 

القطططيم المسطططتمدة مطططن تعزيطططز *

التعطاون ) الشريعة اإلسطالمية 
الطاعطة  –الصطدق  –ال طب  –

 (الرفق  –النلافة  –

 تعزيزمبدأ قول هللا نعالى * 
 2اآلية ....( وتعاونوا على ) 
 (.سورة المائدة –
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 أقسام الجمعية

العاملون في الجمعية 

 التعاونية

 الجمعية إدارة * 

خططططططدمات تقططططططدمها إدارة الجمعيططططططة 

مسططالمات ماديططة )أللططالي المنطقططة  

فططططي مختلططططف المناسططططبات وأربططططاح 

 (الخ...-الر الت الجماعية -سنوية

المركطططزي يضطططم األقسطططام  السطططوق * 
 –مثلجطات –أجبطان وألبطان )الداخليطة
فواكططططه  –منلفططططات  – معلبططططات 

 (.الخ.. وخضروات

 -لطططوازم العائلطططة)خارجيطططة أقسطططام * 

 –مطعطم  –القرطاسطية -مخبطز -الغاز
 ( الخ... خياط –صيدلية  - الق

) السوق التجاري التطاب  للجمعيطة * 
 -نلطططططططططططارات  –مالبطططططططططططس 

 (إلخ...عطورات

 

بالخططططططدمات التططططططي االسططططططتمتاع * 

المشططططططاركة *تقطططططدمها الجمعيطططططة  

 باألنشطة التي تقدمها الجمعية

 الميل لدعم المنتج الكويتي * 

بعمطل ركطن مسطت دت المشاركة * 

 ( جمعية الفصل) 

 بمعرفة سعر السل  االلتمام * 

عطن تطاريخ صططال ية االستفسطار * 

 السل 

بالمسطططططططالمة مططططططط  االلتمطططططططام * 

المسططتهلكات  الجمعيططة فططي  جمطط  

 إلعادة تدويرلا 

 ببداب زيارة الجمعية االلتزام * 

 بين السل  الغلائية المقارنة * 
 -معلبطططة  –مثلجطططة  –طازجطططة )  

 (مجففة

 م تويات جمعية الفصلترتيب * 

بطططططين أقسطططططام الجمعيطططططة المقارنطططططة * 

الداخليططططططة والخارجيططططططة واألسططططططواق 

 التجارية 

المسططتهلكات علططى  سططب تصططنيف * 

مططادة الصططن  ووضططعها فططي ال اويططات 

 المخصصة لها 

لتعزيطططز الوطنيطططة االتجطططاه * 

 في دعم المنتج الكويتي

بألميططططة إعططططادة التوعيططططة * 

 تدوير المستهلكات

فطططططططططي الجمعيطططططططططة العطططططططططاملون * 
 –الم اسططططططططبون  -المشططططططططرفون )

عامطل النلافطة  –مسئولي األرفطف 

 ( إلخ.. 

عطططن دور العطططاملين االستفسطططار * 

 في الجمعية التعاونية

للتعططاون مطط  العططاملين المبططادرة * 

 عند ال اجة 

دور العاملين في الجمعية تمثيل * 

 التعاونية

ألبوم صور عن ر لة  عمل * 

 الجمعية

ألمية دور العطاملين تقدير * 

 في الجمعية

العططططططاملين فططططططي ا تططططططرام * 

 الجمعية 
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  
 .على مفهوم الجمعية التعاونيةيتعرف *

 .طرق دف  ثمن المشترياتيلكر * 

بعض الم الت التجارية في الجمعيات يعدد * 

 .التعاونية

 .لغويا عن آداب زيارة الجمعية التعاونيةيعبر * 

بعض الخدمات التي تقدمها الجمعية التعاونية يلكر * 

 .أللالي المنطقة

التعاونية بعض األقسام الداخلية في الجمعية يعدد * 

 .قسموم تويات كل 

بين األطعمة الطازجة والمثلجة والمعلبة يميز * 

 .في السوق المركزيوالمجففة الموجودة 

 .بعض األقسام الخارجية للجمعية التعاونيةيعدد * 

على بعض أدوار العاملين في الجمعية يتعرف * 

 .التعاونية

 :ال صيلة اللغوية التاليةمصورات على يتعرف * 
 (تفاح  – بوب  – الق  –ل م  – ليب  –م اسب )

 (.تفاح –ل م  – ليب : )على الكلماتيتعرف * 

 .(   )وال رف (  ليب)كلمة يجرد * 

 .لغويا عن أ دات القصة تعبيرا سليما يعبر * 

 .المنطقة المستطيلة: المناطق المستويةيتعرف *

يتعرف عملية البي  والشراء باستخدام النقود * 
 .خمسة –الم لية فئة دينار 

 .رمزا ومدلوال( 0)على العدد يتعرف * 
 (.Rice)والكلمة (  R) يتعرف ال رف *  
 .NUMBER (9)على العدد يتعرف * 

 .بالتمام آليات قرآنية مرتبطة بالخبرة ينصت *

 . ي رص على ترديد دعاء دخول السوق* 

 .أثناء القيام بر لة للجمعية التعاونيةيستمت  * 

 .إلى جم  صور لعمل ألبوم عن الجمعية وأقسامهايميل * 

 .بمشالدة فيلم عن الجمعية التعاونيةيستمت   * 

 .على شراء المنتج الكويتيي رص * 

 .في عملية البي  والشراءيشارك * 

 .على الترشيد وعدم اإلسراف في شراء  ال اجات ي رص * 

 .بالتمام لقصص عن آداب زيارة الجمعية التعاونيةيستم  * 

 .على ممتلكات الجمعية التعاونية ي افل * 

 .يلتزم بالتعليمات الص ي ة عند استخدام مواقف السيارات* 

 .ال ديثة بمواضي  مرتبطة بالخبرةالتكنولوجيا باستخدام يهتم * 

 .التي تقدمها الجمعية يقدرالخدمات * 

 .باألنشطة التي تقدمها الجمعيةيشارك * 

 (. جمعية الفصل) بعمل ركن مست دت يشارك * 

السططل  مططن خططالل ممارسططة عمليططة علططى معرفططة سططعر ي ططرص * 

 .البي  والشراء 

 .السل  االستهالكية على التأكد من تاريخ صال ية ي رص * 

 .في جم  المستهلكات إلعادة استخدامها يشارك  * 

 .السلوكيات ال سنة عند زيارة الجمعية يتب  * 

 .العاملين في الجمعية التعاونيةي ترم * 

 .م  العاملين عند ال اجة يتعاون * 

 .على نلافة الجمعية التعاونيةي افل * 

 .على المشاركة في بعض األنشطة التي تخدم الخبرةي رص * 

 .أدوار العاملين في الجمعية التعاونية يمثل * 

 . البي  والشراءيمارس عملية * 

 .بعض الم سوسات المرتبطة بالخبرةينسق * 

بالخامططططات المختلفططططة للتعبيططططر عططططن موضططططوع يشططططكل * 

 .الخبرة

 ركيططا بمصططا بة الموسططيقى مططن خططالل األناشططيد يعبططر * 

 .المرتبطة بالخبرة 

 .مجسمات مرتبطة بالخبرةيبني * 

 .مشروع فني عن الجمعية يصمم * 

 .يجم  صور مرتبطة بالخبرة* 

 .صورا لبعض كلمات ال صيلةي وط * 

 .مرتبطة بالنشاط( أعداد/كلمات)ي وط * 

 .كلمة مرتبطة بالخبرةيلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 P( :   letter) ال رف 

 (  10 ) (  :  Number ) العدد 

 Plane ( :word) الكلمة 

 رمزا ومدلوالً ( 10) العدد :األعداد 

 العد الترتيبي/ العد التكراري 

 المسافة

 أبعد من/ أقرب من / بعيد / قريب 

لَا َوَما ُكنَّا لَهُۥ ُمۡقِرنِيَن : )قال هللا تعالى  َر لَنَا َلَٰ َن ٱلَِّلي َسخَّ  (13،14)سورة الزخرف آية (     14َوإِنَّآ إِلَىَٰ َرب ِنَا لَُمنقَِلبُوَن  13ُسۡبَ َٰ

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 – زام  –لو ة  –م طة  –شا نة  – افلة ) 

 ( صان

 التصور البصري: ثانياً 
 ( زام  – افلة  –لو ة ) 

 تجريد الكلمة وال رف: ثالثاً 

 (   )     (  افلة ) 

  ً  التعبير اللغوي: رابعا

لعطف ثالت كلمات في  رف الواو استخدام 

 سياق جملة مفيدة 

 (المكعب ) الثالثي  أشكال الفراغ 

 (المنطقة المربعة ) المنطقة المستوية  

 استخدام الفئة الم لية: النقود
 (دنانيرعشرة  –خمسة دنانير  –دينار )
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 باستخدام لونين أو شكلين :النمط 
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 :مفهوم المواصالت * 

لو االنتقال مطن مكطان إلطى مكطان -

 آخر برا ، جوا ، ب را

 

 :المواصالت ألمية * 

 (من مكان آلخر)سهولة التنقل  -

األفططراد :)نقططل األفططراد واألشططياء - 
األغليطططططة والمطططططواد –األمتعطططططة   -

 (إلخ ...

 توفير الوقت والجهد          - 

 : والمجتم األفراد مساعدة  - 
. النجططدة–المطططافئ  –اإلسططعاف )

 (إلخ 

 المواص  الت

اإلنصطططططططات بالتمطططططططام  لطططططططدعاء * 

 الركوب  

 إلى  فل دعاء الركوب الميل * 

ألميطططططططططة عطططططططططن االستفسطططططططططار * 

 المختلفة المواصالت 

إلططططططى مشططططططالدة أفططططططالم الميططططططل * 

 ألمية المواصالت وبرامج عن 

بجمطط  صططور ونمططال  االلتمططام * 

 لوسائل المواصالت المختلفة

بسططططططماع قصططططططص االسططططططتمتاع * 

 مرتبطة بالمواصالت 

بترديطططد أناشطططيد عطططن االسطططتمتاع * 

 المواصالت 

المسطططالمة فطططي عمطططل مجسطططم أو   *

 مشروع يخدم الخبرة

االلتمططام باسططتخدام التكنولوجيططا * 

ال ديثطططططططة بمواضطططططططي  مرتبططططططططة 

 بالخبرة 

 

إلططططططى آيططططططات قرآنيططططططة االسططططططتماع * 

 وأ اديت شريفة مرتبطة بالخبرة 

 دعاء الركوب  فل * 

بطططين أصطططوات المواصطططالت التمييطططز * 

 المختلفة

بططين سططرعة  المواصططالت المقارنططة * 

 المختلفة 

شطططططططفهيا عطططططططن ألميطططططططة التعبيطططططططر * 

 المواصالت

بجرأة وطالقة عطن مواقطف الت دت * 

وقفططططة )  ياتيططططة مرتبطططططة بططططالخبرة 

 (ت دت

قيمة العقل اإلنساني تقدير * 

فطططططططي اختراعطططططططه لوسطططططططائل 

 المواصالت   

بألميططططة وجططططود الشططططعور * 

 المواصالت في  ياتنا 

القيم المسطتمدة مطن تعزيز * 

) الشططططططططططريعة اإلسططططططططططالمية 
الصطدق  –ال طب  –التعطاون 

 –النلافطططة  –الطاعطططة  –
 (الرفق 
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 أنواع المواصالت
 : البرية المواصالت * 
 –ال صططان  -الجمططل) يوانططات   -

 ( إلخ...البغل

القطططارات  -السططيارات )مركبططات -
 (إلخ....الدراجات بأنواعها  –

 

عططططططططن وسططططططططائل االستفسططططططططار * 

 المختلفة المواصالت 

بقيطططططادة دراجطططططة أو االسطططططتمتاع * 

 سيارة في سا ة الروضة 

فططي عمططل مجسططم أو المسططالمة * 

تخطططيط شططارع أو مشططروع يخططدم 

 الخبرة

 

 

المواصطططالت تسطططمية بعطططض أنطططواع * 

 المختلفة

بططططين وسططططائل المواصططططالت الططططربط * 

 وأماكن سيرلا 

المرتبطططططة تسططططمية بعططططض المهططططن * 

 بوسائل المواصالت المختلفة 

أصطط اب المهططن تمثيططل أدواربعططض * 

 المرتبطة بالمواصالت 
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 تاب  

 المواصالتأنواع 

 :المركبات مختلفة * 

 – افلة  –صالون : )  يت النوع -
 (إلخ ..شا نة 

نجدة  –إسعاف : )  يت االستخدام -

 (سباق  -مطافئ –

المرتبطططططة بالمواصططططالت المهططططن * 

 :البرية

 –السططططططائق  -شططططططرطي المططططططرور ) 
  -عامطل م ططة الوقطود –الميكطانيكي 

 ( إلخ .غسال السيارات 

 قواعد اآلمن والسالمة * 

 االشارات المرورية ودالالتها -

 آداب الطريق-

 المواصالت الب رية  * 

قطوارب تسططير  –سطفن شطراعية )  -

 -عبطططططارات –بطططططواخر  -بالمجطططططداف 

 (إلخ ..غواصات 

المهططططن المرتبطططططة بالمواصططططالت * 

 الب رية 

عامطل الشط ن  –الب طار  –القبطان )

 (إلخ ..

 المواصالت الجوية
 –ططططائرة  ربيطططة  -ططططائرة ركطططاب) -

ططططططائرة لنقطططططل  -ططططططائرة مرو يطططططة 

 (إلخ ...–المنطاد  –البضائ  

المهططططن المرتبطططططة بالمواصططططالت * 

 :الجوية

مولطططف  –المضطططيف  –الطيطططار )

إلطخ ..عمال نقل األمتعة –الجوازات 

) 

 بناء أبرا  و جسور من المكعبات* 

المقارنطططة بطططين أنطططواع المواصطططالت * 

 المختلفة

القطططدرة علطططى  طططل وتركيطططب نمطططال  *

 لبعض وسائل المواصالت 

 :تجارب علميةتنفيل * 
السططططططح –االنسطططططيابية واالن طططططدار ) 

الشطارع  –المائل والسططح المسطتوى 

 ( المعبد والغير معبد 

مجسططم لطططائرة أو سططيارة أو عمططل * 

 سفينة 

لعبطططة التراكيطططب الخشطططبية اسطططتخدام * 

 في تشكيل أشياء مرتبطة بالخبرة 

الططططربط بططططين وسططططائل المواصططططالت * 

 وفوائدلا 

ال ططططططرص علططططططى التقيططططططد بططططططبداب * 

 : الطريق

إفساح الطريق لسطيارات اإلسطعاف  -)

عططططدم رمططططي  -، النجططططدة ، المطططططافئ 

 (إلخ.. المخلفات في الطريق 

االلتطططزام بقواعطططد األمطططن والسطططالمة * 

 أثناء ركوب وسائل المواصالت 

التمييطططططز بطططططين عالمطططططات المطططططرور * 

 اإلرشادية ودالالتها

التمسطططططك بطططططنلم ولطططططوائح ركطططططوب * 

 .المواصالت المختلفة
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المشططططططاركة فططططططي ر ططططططالت * 

 جماعية مرتبطة بالمواصالت 

الميطططل لجمططط  صطططور لطططبعض * 

 .أنواع وسائل المواصالت

االلتمططططام بالتقيططططد بقططططوانين * 

 اآلمن والسالمة

عططططدم اسططططتخدام الهواتططططف ) -
التقيططد  –النقالططة أثنططاء القيططادة 

 -بالسطططططرعة المسطططططموح بهطططططا 

 طزام األمططان  -إشطارة المطرور 
الجلوس في المقاعد الخلفيطة –

التقيططد بأمططاكن عبططور المشططاة –

االلتطططزام باللو طططات المطططرور –

 إلخ  ...اإلرشادية 

التقيططططططد بإرشططططططادات طططططططاقم * 

 الطائرة 

االلتمطططططططططططططام باسطططططططططططططتخدام * 

التكنولوجيا ال ديثة بمواضطي  

 مرتبطة بالخبرة

اإل سططططططاس بططططططالفرح عنططططططد * 

 .اللعب بالطائرات الورقية

 



 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  
 .المواصالت مفهوم على يتعرف * 

 .المواصالت المختلفة ألميةيلكر * 

 .البريةالمواصالت وسائل بعض على يتعرف * 

 : سب المختلفة المركبات بين يقارن * 
اسططتخداماتها  –أ جامهططا  –أشططكالها  –أصططواتها ) 

 (.الخ ....

 . يت دت عن بعض قواعد األمن والسالمة*

 .الب ريةوسائل المواصالت بعض  يعدد * 

 .المواصالت الجويةأنواع يسمي بعض * 

علطططططى بعطططططض المهطططططن المرتبططططططة بوسطططططائل يتعطططططرف * 

 .المواصالت المختلفة 

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التالية  يتعرف * 
 (. صان  – زام  –لو ة    –م طة  –شا نة  – افلة )

 (. زام  – افلة  –لو ة ) على الكلمات يتعرف * 

 ( .  )وال رف (  افلة )كلمة يجرد * 

عشططرة - خمسططة دنططانير)فئططة :الم ليططة قططود ناليتعططرف * 

 (. دنانير

 .رمزا ومدلوال( 10) على العدد يتعرف * 

 (.10 -1) العد التكراري من يعد * 
 . (Plane) والكلمة (  p) يتعرف ال رف * 
 .NUMBER (10 )العددعلى يتعرف * 

 .دعاء الركوب   –بالتمام لدعاء السفر ينصت * 

 .العاملين في المهن المتعلقة بالمواصالتي ترم * 

بقواعططططد األمططططن والسططططالمة أثنططططاء الركططططوب فططططي يلتططططزم * 

 .المواصالت المختلفة 

 . وسائل المواصالت المختلفة ركوب ببداب يت لى * 

 .على نلافة وسائل المواصالتي افل * 

علططى المشططاركة فططي المسططابقات المتنوعططة التططي ي ططرص * 

 .تخدم الخبرة

 .في عمل مجسم أو مشروع مرتبط بالخبرةيشارك * 

باسططتخدام األلعطططاب والبططرامج التكنولوجيططة ال ديثطططة يهططتم * 

 .المرتبطة بالخبرة 

باللعططب فططي سططا ة الروضططة باسططتخدام السططيارات يسططتمت  * 

 .والدراجات والطائرات الورقية 

 .بالخبرةبمشالدة أفالم وقصص مصورة مرتبطة يستمت  * 

 .بجم  صور ونمال  لوسائل المواصالت المختلفةيهتم * 

 على التقيد بإرشادات طاقم الطائرة ي رص * 

 . ركة وصوت بعض المواصالت المختلفةيقلد * 

الخامططططات الفنيططططة المختلفططططة للتعبيططططر عططططن يسططططتخدم * 

 موضوعات تخدم الخبرة

 ركيططططا بمصططططا بة الموسطططيقى واألناشططططيد عططططن يعبطططر * 

 موضوع الخبرة

 .سيارة في سا ة الروضةأو ،دراجة يقود * 

 .ببعض نمال  المواصالت المختلفةيلعب * 

 . أبرا  وجسور من المكعباتيبني * 

 .مشروع أو نمول  مرتبط بالخبرة يصمم * 

 .بعمل تجارب علمية مرتبطة بالخبرة يقوم * 

 .بعض صور ال صيلةيركب * 

صطططور مرتبططططة بالنشطططاط التعليمطططي باسطططتخدام يجمططط  * 

 . األجهزة التكنولوجية ال ديثة
  سب اتجالات ال روف (  رف  –كلمة ) يلون * 

 .نمال  باستخدام المناطق المستوية يركب * 

 .نمط باستخدام لونين أو شكلين يلون * 

 .(ال جم / السرعة ) األشياء  سب يرتب * 

 .يمارس عمليات البي  والشراء* 

 (10) رمز العدد يكتب * 

 (10) على الخط المنقط الموضح لرمز العدد يسير * 

 . األعداد ترتيبا تصاعدي وتنازلييرتب * 

 .رمز العدديلون * 
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 :واألدعية المرتبطة بالخبرات التربوية اآليات * 

 اإلنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية

 F( :   letter) ال رف 

 (   10-1 ) (  :  Number ) العدد 

 Fish ( :word) الكلمة 

 المسافة

 أبعد من/ أقرب من / بعيد / قريب 

 أبطأ من / أسرع من /بطئ / سري  : السرعة

 استخدام الفئة الم لية: النقود
 (دنانيرعشرة  –خمسة دنانير  –دينار )

 

ا َوتَۡستَۡخِرُجواْ ِمۡنهُ ِ ۡليَةا تَۡلبَُسونََهاۖۡ َوتَ : )هللا تعالى قال  * ا َطِري ا َر ٱۡلبَۡ َر ِلتَۡأُكلُواْ ِمۡنهُ لَۡ ما ٱۡلفُۡلَك َمَواِخَر فِيِه َوِلتَۡبتَغُواْ ِمن فَۡضِلِهۦ  َرىَوُلَو ٱلَِّلي َسخَّ

 (14)سورة الن ل أية ( َولَعَلَُّكۡم تَۡشُكُرونَ 

 ال صيلة اللغوية: أوالً 
 –ط الب  –ملح  – وت  –سبا ة  –ب ر ) 

 ( لرة 

 التصور البصري: ثانياً 
 (ط الب – لرة  –ب ر) 

 تجريد الكلمة و ال رف: ثالثاً 

 (   )    (  لرة) 

  ً  التعبير اللغوي: رابعا

لعطف ثالت كلمات في  رف الواو استخدام 

 سياق جملة مفيدة

 لونين أو شكلينباستخدام :النمط 

 10 - 0: مراجعة األعداد
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 (شبه المكعب ) الثالثي  أشكال الفراغ 

 (المنطقة المستطيلة) المنطقة المستوية  



 االتجالات والقيم المهارات والعادات االلتمامات والميول المفاليم الفرعية المفاليم األساسية

 البيئة الب رية

شطاطئ )البيئة الب ريطة مكونات * 

 (الب ر   قاع الب ر 

 بجمال الب ر ولدوئهاالستمتاع * 

في عمل مشروع عن البيئة المشاركة * 

 الب رية

أفطططالم عطططن البيئطططة بمشطططالدة االلتمطططام * 

 الب رية

ت مرتبططة بالبيئطة ر طالفطي المشاركة * 

شططططاطئ  -المركططططز العلمططططي  )الب ريططططة 

 (الخ...الب ر

بالمتعططة فططي جمطط  القواقطط  اإل سططاس * 

 واألصداف

 الب ريةالت دت عن البيئة * 

 الر لةبعض الصور أثناء التقاط * 

 فل بعض اآليات القرآنية واأل اديطت * 

 بالخبرةالشريفة المتعلقة 

علططى بنططاء بيططوت مططن الرمططال القططدرة * 

 القوالبوالتشكيل باستخدام 

 علمة الخالقتقدير * 

 فوائد الب ر

 ، الشربالغلاء * 

 والهواياتاألنشطة * 

 والتجارةالسفر * 

بمشالدة أفطالم عطن الب طر االستمتاع * 

 وفوائده

بمتابعة أفطالم عطن الهوايطات االلتمام * 
غطوص –سبا ة )والرياضيات الب رية 

 (الخ. ...-األلعاب المائية  –

بالمتعططططة عنططططد ممارسططططة اإل سططططاس * 

 األنشطة والهوايات الب رية المختلفة

عططططن قصططططص ل بالتمططططام  ماعتسططططاال* 

 السفر والتجارة الب رية

 الشرببين الماء المالح وماء التمييز * 

 الخليجتسمية بعض أسماك * 

     أطباق من األسماك والربيان إعداد * 

 (السلطة   الساندويش)   

 على السبا ة بمالبس الب رال رص * 

مططططن أنشطططططة  هيفضططططلعمططططا التعبيططططر * 

 ب ريةولوايات 

تنفيططل أعمططال فنيططة باسططتخدام القواقطط  * 

 واألصداف

بقططوانين األمططن االلتطزام * 

 والسالمة في الب ر

بططنلم ولططوائح التمسططك * 

 ارتياد الب ر

 المهن المرتبطة

 :المهن المرتبطة بالب ر* 
القططالف  –الغططواص  – داالصططي) 

 (الخ...

 

بمشططالدة أفططالم عططن المهططن االسططتمتاع * 

 بالب رالمرتبطة 

 الغوص-إلى معرفة أدوات الصيد الميل * 

في مشالد تمثيلية عن المهن المشاركة * 

 المرتبطة بالب ر

 عن الغواص وما يرتديهالت دت * 

 بين أدوات الغواص والصيادالتفريق * 

 أناشيد عن الخبرة فل * 

بكفطاح األجطداد االعتزاز * 

 واآلباء في الماضي

 :الب ري التلوت * 

 الب ر والتلوت (آثارهملالره   أسبابه   )

فططططططي  مططططططالت تطوعيططططططة المشططططططاركة * 

 للم افلة على شاطئ الب ر

بمشطالدة أفطالم علميطة عطن االنجلاب * 
 التلوت

 على نلافة وجمال الب رالم افلة * 

 مشروع عن البيئة الب ريةتصميم * 
ألميططة الم افلططة تقططدير * 

 على البيئة الب رية
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 المجال ال سي ال ركي/ ثالثاً  المجال االجتماعي الوجداني/ ثانياً  المجال العقلي المعرفي/ أوالً 
  
 .الب ريةعلى مكونات البيئة يتعرف * 

 .بعض فوائد الب ر يلكر * 

 يعدد بعض األنشطة والهوايات الب رية * 

 .بالب رعلى بعض المهن المرتبطة يتعرف * 

 .الب ريعلى مفهوم التلوت يتعرف * 

 .بين الماء المالح وماء الشربيميز * 

 .أ دات قصة مرتبطة بالخبرةيلكر * 

 :على مصورات ال صيلة اللغوية التالية يتعرف * 
 (. لرة -ط الب -ملح - وت-سبا ة -ب ر)

 (.ط الب – لرة  –ب ر)الخبرةعلى كلمات يتعرف * 

 .(   )وال رف (  لرة )كلمة يجرد * 

النقطططود الم ليطططة فئططة دينطططار وخمسطططة وعشطططرة يتططلكر * 

 .دنانير 

 (.10 -0) األعداد يتلكر * 
 (.Fish)والكلمة (  ( Fال رف يتعرف *  
 .NUMBER (1-10)األعداد  يتلكر * 

 .بالتمام إلى اآليات القرآنيةينصت * 

 بقواعد األمن والسالمة عند الللاب للب ر يلتزم * 

 .في جم  القواق  واألصدافيستمت  * 

 .في عمل مشروع عن البيئة الب ريةيشارك * 

 .على السبا ة بمالبس الب ري رص * 

 .بكفاح األجداد واآلباء في الماضييعتز * 

 .من أنشطة ولوايات ب رية هيفضلعما يعبر * 

 .بمشالدة أفالم عن الخبرةيستمت  * 

 .في  ملة تنليف شاطئ الب ريتطوع * 

 .في  مالت تطوعية يشارك * 

 .لمشالدة أفالم علمية عن التلوتينجلب * 

 .على المشاركة في المسابقات الجماعيةي رص * 

 .على تناول األسماك كغلاء مفيد لإلنساني رص * 

 .بمشالدة صور والتعبير عنهايستمت  * 

 .بلكر موقف أعجبه في القصةيهتم * 

 .بممارسة البي  والشراءيستمت  * 

 .صور تخدم الخبرةيلتقط * 

 .أشكاالً من الرمل باستخدام القوالبيبني * 

 .  ركياً بمصا بة الموسيقىيعبر * 

 .أعمال فنية باستخدام القواق  واألصدافينفل * 
الخامططططات باسططططتخدام  (األعططططداد –الكلمططططات ) يشططططكل * 

 .  المختلفة

 . مصورات مرتبطة بالخبرةيجم  * 

 .مشروع عن البيئة الب ريةيصمم * 

 .مصورات بشكل مسلسل يرتب * 

 .شخصيات القصة يقلد * 
 . المرتبطة بالنشاط( األعداد  –الكلمات ) ي وط * 

الخامططات الفنيططة بتشططكيل بعططض موضططوعات يسططتخدم * 

 .مرتبطة بالخبرة 

 .يمارس عمليات البي  والشراء* 

 (10) على الخط المنقط الموضح لرمز العدد يسير * 

 . األعداد ترتيبا تصاعدي وتنازلييرتب * 

 .رمز العدديلون * 
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  يمكن للمعلمة مراجعة بعض المفاليم الرياضية  من الخبرات السابقة /مال لة  . 



 .مطلق ال رية في إعداد جدول ت ضير أسبوعي ب يت يغطي جمي  جوانب الخبرةللمعلمة  -1

 .المعلمة تضمين التعبير اللغوي في جمي  األنشطةتراعي  -2

 .في نهاية الفترةاللغوية بالضرورة توليف جمي  مصورات ال صيلة ليس  -3

 .على مهارات االستماع في جمي  األنشطة المقدمة للطفلالتركيز  -4

 .بالضرورة التركيز على أصوات ال روف من  يت الرف  والفتح والكسرليس  -5

 (.    وليس ح ، م   وليس م ) نشاط تجريد ال رف تعرض المعلمة ال رف كما لو مكتوب بالكلمة المجردة في  -6

 :العربيةبالتسلسل المنطقي ألنشطة اللغة االلتزام   -7

 (كلمة و  رف تجريد  - (كلمات 3)بصري تصور  -  صيلة لغوية) *     

 .التسلسل المنطقي أثناء عرض المفاليم الرياضيةمراعاة  -8

 .بالضرورة وجود عنصر مخالف ما بين العناصر المراد تصنيفهاليس  -9

 .نشاط التصنيف والمقارنة قبل تقديم العدديقدم  -10

 .المقارنة ال بد أن يتضمن خطوة المقابلةنشاط  -11

يقططدم مفهططوم تكططافؤ المجمططوعتين فططي نشططاط منفصططل بعططد التعططرف علططى مفهططوم المقارنططة بططين المجموعططة األكثططر  -12

 .والمجموعة األقل

 .مطلق ال رية في إدرا  المفاليم الرياضية ضمن األنشطة المتعلقة بمفاليم الخبرات التربويةللمعلمة  -13

المناسططب للمنطقططة مططن مراجعططة وعططرض شططكل الفططراغ الثالثططي المنططاطق المسططتوية البططد تقططديم نشططاط مفهططوم عنططد  -14

 .في نفس النشاط تقديمها المطلوب المستوية 
  Comic Sans MSيسمى بطاقات كلمات اللغة اإلنجليزية بنوع معين من الخط تكتب  -15
وفطق تعليمطات توجيطه اللغطة العربيطة   TAHOMAبطاقات كلمات اللغة العربية بنوع معطين مطن الخطط يسطمى تكتب  -16

 .ى الخط اليدوي إلوللك ألن الخط المطلوب لو األقرب 
مط  مراعطاة الثوابطت فطي عمليطة تعلطيم طفطل الروضطة عرض األنشطة التعليمية بطرق مختلفة  ال رية في للمعلمة  -17

 )الخ... من السهل إلى الصعب ( )من القريب إلى البعيد( )من الم سوس إلى المجرد ) واالنتقال 
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 مفاليم اللغة العربية/ أوالً 

 اللغويةالمفاليم 

 . ال صيلة اللغوية* 

 .( التعرف على ثالت كلمات ) البصري  التصور * 

 .وال رفتجريد الكلمة  *

 .يدرس التعبير اللغوي ضمن األنشطة التعليمية طوال اليوم الدراسي / اللغوي التعبير *  

 

 الدراسيما يتعلمه الطفل من مفاليم خالل العام 

 . ال صيلة اللغوية عليه ما يطلق ولو ومعنى لغوي من خالل المصورات مصطلح * 

 .من خالل شكلها الكتابي باستخدام التصور البصري يميزلا كلمة لغوية  36* 

 .كلمة يقرألا ويجردلا من بين كلمات متشابه ومختلفة بالرسم الكتابي  12* 

 (.أ رف كلمة أمرح )  روف يتعرف على رسمها الكتابي و يقرألا ويجردلا من بين  روف مختلفة  4 *
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 تجريد الكلمة وال رف  التصور البصري  ال صيلة اللغوية

  .بمثير مناسب البدء * 
 .مناقشة األطفال فيما تم عرضه * 
باسططتخدام ال صططيلة اللغويططة عططرض مصططورات * 

طريطق عطن ( صطور أو مجسطمات) وسائل مناسطبة 
 .إل خ ... قصة أو أنشودة  أو لعبة  

نططططق المعلمطططة الكلمطططات الدالطططة علطططى ال صطططيلة * 
 .اللغوية م  اإلشارة إلى مايعبر عنها 

) المعلمطططة ترديطططد األطفطططال للكلمطططة شطططفهيا بعطططد * 
 (.فردي  –جماعي 

مططن )بسططيطةجمططل توليططف األطفططال الكلمططة فططي * 

  (خالل سؤال وجواب

تكططرار الخطططوات السططابقة مطط  جميطط  كلمططات يططتم * 
 . ال صيلة اللغوية 

خططالل تعزيططز مصططورات ال صططيلة اللغويططة مططن * 
 .لعبة أو تطبيق ورقي 

  

 .بمثير مناسب البدء *

  .عرضهمناقشة األطفال فيما تم *  

كلمططات التصططور عططرض إل ططدى صططور أو مجسططمات *
 .البصري بطريقة مشوقة 

 .مباشرة بالكلمة الصورة ربط المعلمة * 
الكلمطططة األولطططى أكثطططر مطططن مطططرة مططط  قطططراءة المعلمطططة *

 . اإلشارة إلى  روفها
جمطاعي ) المعلمطة ترديد األطفال للكلمطة شطفهيا بعطد * 
 (.فردي  –
خطالل مطن ) .بسطيطةتوليف األطفال الكلمة في جمل * 

  (وجوابسؤال 
  .الكلماتيتم تكرار الخطوات السابقة م  جمي  * 
  .لها ويرددلاالطفل الكلمات بالصور المناسبة يصل * 
الطفل الكلمات بالكلمات المطابقة لهطا ويرددلطا يصل * 

من كلمطات الخبطرات ) م  إمكانية عرض كلمات زائدة 
  (.السابقة التي تم تجريدلا 

وتطلططب مططن الططثالت معططا  المعلمططة الكلمططات تعططرض * 

تطططلكرلا المعلمطططة الكلمطططات التطططي رسطططم تمييطططز األطفطططال 

.... يوصطل أو يشير أو ي وط ) على التوالي ب  شفهياً 
 ( إلخ 
من الكلمات الثالت وتطلب مطن عرض المعلمة كلمة * 

 .ثم الثالثة عرض الكلمة الثانية األطفال قراءتها ثم 
  .وال روفالكلمات الكلمات في لو ة وض  *  

 . بمثير مناسب البدء * 
 . األطفال فيما تم عرضهمناقشة * 
المعلمططة الصططورة ثططم الكلمططة مكتوبططة بخططط واضططح علططى تعططرض * 

وسيلة مناسطبة وتقطوم المعلمطة بقراءتهطا بتطأن وبصطوت واضطح مط  
 . اإلشارة إلى  روفها 

 . الكلمة جماعياً و فردياً ترديد األطفال * 
الطفططل الكلمططة بالصططورة الدالططة عليهططا مططن بططين مجموعططة يصططل * 

 .  صور
 .الطفل الكلمة من كلمات مختلفة في الرسم يجرد *  

 –أطفطال  –أ مطر ) التجريطد مطن كلمطات مختلفطة  كلمطة أ مطر: مثال 
 (ألعاب 

 .الطفل الكلمة من كلمات متشابهة في الرسم يجرد * 
 –أصطفر  –أ مطر ) التجريد من كلمطات متشطابهة  كلمة أ مر: مثال 

 (أخضر 
الكلمة في جمل مفيطدة مطن خطالل سطؤال وجطواب والتعبيطر توليف * 

 . اللغوي ضمن النشاط 
 .بشكل ص يح الكلمة على اللو ة كتابة *  
قططراءة الكلمططة مطط  اإلشططارة إلططى  روفهططا مطط  نطططق ال ططرف يططتم *  

 .المستهدف واإلشارة إليه 
اإلشطارة  إليطه ) الطفل رمز ال رف في الكلمطة عطن طريطق  ي دد *  

 (. وله وض  دائرة أو 
 . وفردياً بطاقة ال رف ويردد األطفال جماعياً تعرض *  

ي ططوط علططى ) التططدريبات التاليططة  ططدى اال ططرف باسططتخدام تعزيططز * 

يوصططل ال ططرف بمططا يشططابهه  أوال ططرف مططن بططين  ططروف مختلفططة 
 ( إلخ ..–ال رف من بين  روف أخرى يجم  أو
الطفططل الكلمططة المجططردة بعططد مشططالدة المعلمططة ولططي تقططوم يلططون *  

 .بللك من خالل استخدام كراس الطفل 

77 
  (79ص )في صف ة إرشادات المعلمة ( 17)الرجوع إلى البند  /مال لة  . 



 مفاليم الرياضيات/ ثانياً 

 الرياضيةالمفاليم 

 (. جم / طول / نوع / لون ) وا دة وفق خاصية التصنيف * 

 .المتكافئتينالمجموعة األقل والمجموعتين / األكثر المجموعة :المقارنة * 

 .شكلينوفق لونين أو النمط * 
 .ومدلوالً رمزاً ( 10 – 0) األعداد من  *

 (.شبة مكعب  –مكعب  –مخروط  –أسطوانة  –كرة ) الفراغ الثالثي  أشكال * 

 (.المنطقة المستطيلة  –المنطقة المربعة  –المنطقة الدائرية ) المستوية  المناطق * 

 (.عشرة دنانير  –خمسة دنانير  –دينار ) فئة النقود  *

مطن خطالل أنشططة الطفطل تعطرف عليهطا أن يبعطد وللطك الموقطف التعليمطي المناسطب مايتطلبطه ضطمنياً وفطق الرياضطية المفاليم تقدم *

 . سابقةتعليمية 

 (.بعيد / قريب )  –( ت ت /فوق )  –( خلف / أمام )  –( خار  / داخل )المكانية العالقات * 

 (.مساًء  –صبا اً ) الزمن * 

 .أقرب من / أبعد من /قريب / بعيد : المسافة * 

 .أصغر من / أكبر من / صغير/ كبير :  ال جم * 

 .منأبطأ / أسرع من / بطئ / سري  : السرعة * 

 .منأقصر / أطول من / قصير / طويل : الطول *
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 النمط المقارنة  التصنيف 

 .مناسببمثير البدء * 
 .فيما تم عرضه األطفال مناقشة * 

 العناصر  سب الخاصية المطلوبة تصنيف * 
 (اللون أو الشكل أو ال جم أو النوع ) 

 من خالل طرح السؤال التالي 
 العناصر المتشابه في مجموعة ض  * 
 (   سب الخاصية المطلوبة ) 
 . متنوعة لتعزيز المفهوم مسابقات  *

   :التصنيفمال لات لامة عند تنفيل نشاط 
بدايات تنفيل أنشطة التصنيف ليس لناك م  * 

 اجة لعد العناصر ويمكن للمعلمة عد العناصر و 

ربطها برمز العدد بعد تمكن أطفالها من مفهوم 
 .التصنيف 

التدريب على مفهوم التصنيف وتثبيت يتم * 
 .الخاصية الم ددة طوال سير النشاط  

يشترط إضافة عنصر مخالف في نشاط ال * 
 .التصنيف 

 .مناسببمثير البدء *
 .فيما تم عرضه األطفال مناقشة *
العناصر  سب الخاصطية المطلوبطة مطن خطالل وضط  تصنيف *

 .العناصر المتشابهة داخل من نى مغلق وتكوين مجموعتين 
. ) األطفططال بططالمجموعتين أيهمططا أكثططر أو أيهمططا أقططل مناقشططة *

 (من خالل النلر 
 .األسهم باستخدام مقابلة بين المجموعتين عمل *
 األطفال أي المجموعتين أكثر وبكم عنصر سؤال *
 .األطفال أي المجموعتين أقل وبكم عنصرسؤال *
 . متنوعة لتعزيز المفهوم مسابقات *

 :التكافؤفي  الة 
 .المعلمة نفس الخطوات السابقة تتب  *

 .إضافة عنصر للمجموعة األقل لت قيق التكافؤ 
 :المقارنة مال لات لامة عند تنفيل نشاط 

 في نشاط المقارنةيشترط إضافة عنصر مخالف ال * 

الضططروري عمططل مقابلططة فططي النشططاط التعليمططي لمفهططوم مططن * 
 .المقارنة 

 بالخبرةبرمز العدد المرتبط ليس بالضرورة ربط المقارنة *

مططن الضططروري عنططد اسططتخدام األسططهم للقيططام بعمليططة مقابلططة *

 .بالمجموعة األكثر البدءالعناصر 

بعطرض المفطاليم أكثطر و أقطل ثطم أكثطر مطن وأقطل مطن التدر  * 

 .التكافؤ وأخيرا 

 .مناسببمثير البدء *
األطفال من خالل عرض نمطول  نمطط وفطق لطونين مناقشة *

 /أو شكلين م  طرح األسئلة التالية 
 مالا تال لون ؟  

 كم لوناً أو شكالً في النمول  ؟
 ؟بانتلام لل التغيير في اللون أو الشكل يتكرر 

المعلمة بتكوين نمط من جزأين ومن ثم يكمطل الطفطل تقوم *
 ( مسابقة  -لعبة )النمط من خالل 

 . النمط اللي تم تكوينه يقرأ *
 .على أن ما تم عرضه وتطبيقه يسمى نمط التأكيد *
متنوعططة لتعزيططز مفهطوم نمططط علططى  سطب مططا تططم مسطابقات *

 (.شكلين لونين أو ) تعلمه 
 :النمط مال لات لامة عند تنفيل نشاط 

ال يشططترط إضططافة عنصططر مخططالف أثنططاء عططرض مفهططوم * 

 النمط

لطونين يتم التركيطز فيطه علطى النمط للمستوى األول مفهوم *

أو شططكلين خططالل النشططاط التعليمططي الوا ططد مطط  عططدم إغفططال 
 .مختلفين في كل مسابقة عرض لونين 

استثارة تفكير الطفل عن طريق إتا ة الفرصة له لتكطوين * 

  .جديد نمط  
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 رمزا ومدلوال( 9-7)األعداد  رمزا ومدلوال( 6-2)األعداد  رمزا ومدلوال( 1)العدد

 .بمثير مناسب البدء *
 .فيما تم عرضه األطفال مناقشة *
علطططى المجموعطططة المكونطططة مطططن التعطططرف *

 [ اللفليمدلول العدد واالسم ]عنصر وا د  
م سوسطططططات ب سطططططب العطططططدد اسطططططتخرا  *

المطططططلكور أو يطططططلكر أمثلطططططة مطططططن ال يطططططاة 

أنطف ]لمجموعات مكونه مطن عنصطر وا طد 

 [وا د
 ( 1) على رمز العدد التعرف *
*  ً  .ترديد العدد الجديد جماعياً و فرديا
 .رمز العدد على السبورة كتابة *
 . ركياً لتعزيز العدد التعبير *

تكطططوين مجموعطططة مطططن العناصطططر  لتمثيطططل *
 (.لكل طفل)بالرمز مدلول العدد وربطه 

 . تدريبات تعزيزيه للعدد  عمل *

 .بمثير مناسب البدء *
 .فيما تم عرضه األطفال مناقشة *
العناصططططر إلططططى مجمططططوعتين علططططى  سططططب تصططططنيف *

 . الخاصية المطلوبة 
مقابلة بطين المجمطوعتين مط  اسطتخدام األسطهم عمل *

 .للتعرف على المجموعة األكثر واألقل
عناصططر المجموعططة األقططل وربطهططا برمططز العططدد عططد *

 .السابق 
 وا دعلى المجموعة األكثر بعنصر التعرف *
 [ مدلول العدد الجديد ] 
 .على رمز العدد الجديد التعرف *
 . العدد الجديد جماعي و فردي ترديد *
 .رمز العدد على السبورة كتابة *
 .ال ركي لتعزيز العدد التعبير *
تكوين مجموعطة مطن العناصطر  لتمثيطل مطدلول العطدد *

 (.لكل طفل)بالرمز وربطه 
 . تدريبات تعزيزيه للعدد  عمل *

 .بمثير مناسب البدء *
 .فيما تم عرضه األطفال مناقشة *
 .العناصر وربطها برمز العدد السابق عد *
 .عنصر جديد وإعادة عد العناصر إضافة *
 .على رمز العدد الجديد التعرف *
 . العدد الجديد جماعي و فردي ترديد *
 .رمز العدد على السبورة كتابة *
 .ال ركي لتعزيز العدد التعبير *
تكوين مجموعة من العناصر  لتمثيل مدلول العدد *

 (.لكل طفل)بالرمز وربطه 
 .تدريبات تعزيزيه للعددعمل *
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 أشكال الفراغ الثالثي رمزا ومدلوال( 10)العدد  رمزا ومدلوال( 0)العدد
 «شبه مكعب -مكعب  –مخروط  –أسطوانة  –كرة »

 .بمثير  مناسب البدء *
 .مناقشة األطفال فيما تم عرضه *

علططى المجموعططة مططن خططالل عططد التعططرف *
  .العناصر

عنصططر فططي كططل مططرة  تططى نصططل  إنقططاص *
 .الخاليةللمجموعة  

 على المجموعة  الخالية التعرف *
 (صفرالعدد مدلول )
 .صفرعلى رمز العدد التعرف *
 . العدد الجديد جماعي و فردي ترديد *
 .السبورةرمز العدد على كتابة *

العناصطططر  لتمثيطططل مطططن تكطططوين مجموعطططة *
 (لكل طفل)بالرمزالعدد وربطه مدلول 

 .للعددتدريبات تعزيزيه عمل *

 .بمثير مناسب البدء *
 .مناقشة األطفال فيما تم عرضه *
 .العناصر وربطها برمز العدد السابق عد *
مدلول )العناصرعنصر جديد وإعادة عد إضافة *

 (العدد
 (عرض بطاقة العدد) التعرف على رمز العدد الجديد*
   .فرديالعدد الجديد جماعي و ترديد *
 .السبورةرمز العدد على كتابة *
 .العددال ركي لتعزيز التعبير *
تكوين مجموعة من العناصر  لتمثيل مدلول العدد *

 (لكل طفل)وربطه بالرمز
 .للعددتدريبات تعزيزيه عمل *
 لامة  للمعلمة  مال لة *
بكتابة يجب البدء 10كتابة رمز العدد عند  *

 .الوا د ثم الصفرأوال  

 . بمثير مناسب البدء *
 .عرضه فيما تم األطفال مناقشة *

علطى الشطكل مططن خطالل تمريطر م سططوس التعطرف *

لشططكل الفططراغ الثالثططي بططين األطفططال لمعرفططة عططدد 

 .األوجه ومدى انتلامها و لمس كل وجه

 .التعرف على اسم الشكل الجديد *

 . ترديد اسم الشكل  جماعي و فردي *
خاصية مقارنة الشكل الجديد بالكرة للتعرف على *

 (أم اليتد ر  الشكل لل )للشكلالد رجة 
الفطططراغ الثالثطططي بطططالواق  وفطططي بيئطططة ربطططط شطططكل *

 .الفصل
 .للمفهومتدريبات تعزيزيه عمل *
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 المناطق المستوية
 «المنطقة المستطيلة  –المنطقة المربعة  –المنطقة الدائرية »

 النق   ود 
 «عشرة دنانير –خمسة دنانير –دينار »فئة 

 .بمثير مناسب البدء *
 . تم عرضه في ما األطفال مناقشة *
شططكل الفططراغ الثالثططي واإلشططارة إلططى أوجهططه وتمريططره بططين عططرض * 

 .األطفال 
المنطقة المستوية من شكل الفراغ الثالثي واإلشطارة إليهطا بأنهطا إزالة *

 ...منطقة 
 . اسم الشكل  جماعي و فردي ترديد *
 .المناطق المستوية بالواق  وفي بيئة الفصلربط *
 .تدريبات تعزيزيه للمفهوم عمل *

 (خبرة الماء والهواء  ) النشاط األول 
 .بمثير مناسب البدء *
 .األطفال في ما تم عرضه  مناقشة *
 .على الدينار التعرف *
 .أوراق نقدية م لية تمييز الدينار من بين مجموعة *
 . الدينار الكويتي من بين مجموعة عمالت خليجية من فئة دينار تمييز *
 .تدريبات تعزيزيه للمفهوم عمل *
تكرار الخطوات السابقة م  النقود من فئة خمسطة وعشطرة دنطانير / مال لة *

 :م  إضافة 
أوراق نقديططة مططن فئططة الططدينار بورقططة نقديططة وا ططدة مططن فئططة خمسططة  اسططتيدال*

 (بلدي الكويت خبرة .) الخمسة دنانير
أوراق نقدية من فئة الدينار أو ورقتين من فئة خمسة دنانير استبدال عشرة *

 (خبرة المواصالت . ) بورقة نقدية وا دة من فئة العشرة دنانير 
يمكن تطبيق للا النشاط بعد التعرف على كل عملة نقديطة فطي ) النشاط الثاني 
 (نشاط منفصل 

 .بمثير مناسب البدء *
 .األطفال في ما تم عرضه  مناقشة *
 :التالية يمارس عمليتي البي  والشراء من دكان الفصل بتتب  الخطوات *
 .شراء شيء وا د تكون قيمته مساوية لقيمة النقود التي معه-1
 .شراء أكثر من شيء يكون مجموع قيمتهما مساويا لقيمة النقود التي معه-2
 تدريبات تعزيزيه للمفهوم عمل *
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  في صف ة إرشادات المعلمة (17)الرجوع إلى البند  /مال لة.   



 مفاليم اللغة اإلنجليزية / ثالثاً  

 المفاليم اللغوية 

 . تجريد ال رف والكلمة * 

 المفاليم الرياضية 

 .رمزاً ومدلوالً ( 10 – 1) من األعداد * 

 

 الدراسييتعلمه الطفل من مفاليم خالل العام ما 

 . ومعنى لغوي من خالل المصورات مصطلح * 

 .يتعرف على رسمها الكتابي و يقرألا ويجردلا من بين  روف مختلفة  رف 12* 

 .كلمات مختلفة على رسمها الكتابي و يقرألا ويجردلا من بين كلمة يتعرف  12* 
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 العددطريقة عرض 

(Number ) 

 طريقة عرض ال رف م  الكلمة 
  (Letter + Word )   للغة اإلنجليزية     

 بمثير مناسبالبدء *
مجموعه من العناصر لمراجعة األعداد السطابقة ثطم عرض *

 .  إضافة العنصر األخير للتعرف على العدد الجديد
مطططن ملطططف الصطططوتيات  للنططططق الصططط يح للعطططدد االسطططتماع *

 .الخاص باألعداد
 (.فردي –جماعي  –مجامي  )العدد تكرار *
علططى مفهططوم رمططز العططدد وقراءتططه باسططتخدام أي التعططرف *

 . وسيلة تعليمية مناسبة
 .بين رمز العدد والمجموعة الدالة عليهالربط *
 .تعزيزيه  ول مفهوم العددأنشطة *
 .تطبيق*

 .بمثير مناسب لل رفالبدء *
لصطططوت ال طططرف مطططن ملطططف الصطططوتيات الخطططاص االسطططتماع *

 .باأل رف
 (.فردي –جماعي  –مجامي  )ال رف ترديد *
 .ال رف باستخدام أي وسيلة تعليمية مناسبةقراءة *
 .وتدريبات لتعزيز ال رفأنشطة *
مططن للكلمططة المرتبطططة بططالخبرة للنطططق الصطط يح االسططتماع *

 .ملف الصوتيات الخاص بالكلمات
 .جماعي فرديتكرار *
مططن خططالل عططرض صططورة، )علططى مفهططوم الكلمططة التعططرف *

 (.الخ..مجسم 
 (.بطاقة تصور بصري)الكلمة جماعي قراءة *
بطططال رف مططط  مراعطططاة كتابطططة ال طططرف بلطططون ربطططط الكلمطططة *

 .مختلف
 .الكلمة في جملة مفيدة عن طريق سؤالتوليف *
 . الكلمةتعليمية متنوعة لتعزيز أنشطة *
 .تطبيق*
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 التوجيه الفني العام لرياض األطفال 



 من ب رية األركان اختيار أن على المعلمة ت رص الفصل إلى والعودة الفرصة فترة من االنتهاء بعد -1

 عن بعيداً  منلم بشكل األطفال توزي  مراعاة م  ال اسوب ركن عدا المعلمة تدخل دون األطفال قبل

 . الفوضى

 عند مراعاتها يجب التي القوانين و األنلمة على معهم فتتفق  للفترة األطفال بتوجيه المعلمة تبدأ -2

ً  األطفال على والقوانين األنلمة تلك تكرار للك يستدعي وال األركان بين االنتقال عند أو ال ر العمل  يوميا

ً  ينطبق ما وللا  .األركان م تويات على أيضا

 .للك في وأطفالها المعلمة لرغبة يعود األركان نشيد ترديد -3

 مازال طفال وجدت وإلا ومنتج ممت  عمله وأن، به للعمل ركنا اختار قد طفل كل أن من المعلمة تتأكد -4

   .سيختاره اللي للركن بالنسبة القرار اتخال على تشجعه و إليه تتقدم األركان بين  ائرا

 أو آخر ركن عن ركن تفضيل وعدم األلمية في متساوية األركان تكون أن على المعلمة ت رص -5

ً  وللك األخرى األركان من أكثر ألمية ركن إعطاء  .  التعليمية األنشطة وتنوع الخبرات لتعدد وفقا

 ال قد اختياره بأن اللن لمجرد واختياره الطفل رغبة في نعدل أو نبدل أن األركان نلام في يجوز ال -6

 . قيمة له كشيء لوايته نتقبل بل بفائدة عليه يعود
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المعلمة العدد اللي يستوعبه الركن من خالل توفير بطاقات يعلقهطا األطفطال علطى صطدورلم أثنطاء ت دد  -7

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

تشطعر فيطه المعلمطة ال رية ليس معناه عدم توجيه الطفل  فالتوجيه مطلوب ولكن في الوقت الطلي مبدأ  -8

 .أن الطفل ب اجه إليه 

المعلمططة أو تجلططس فططي مكططان تسططتطي  أن تططرى األطفططال لتراقططب أعمططالهم وتططوجههم فططي الوقططت تقططف  -9

المناسب وفقاً للموقف التعليمي  وألدوارلا المتعددة فقطد تكطون المعلمطة مدربطة أو مال لطة أو مشطاركة أو 

 .الخ.... موجهة 

توفر المعلمة أدوات وخامات كل ركن و تضعها في مستوى رؤية األطفال  وتناولهم ، ويكطون الطفطل  -10

 .مسئوالً عن إعادتها إلى مكانها بعد االنتهاء من العمل بها

المعلمة لألطفال فرص للتجريب واالختيار من خالل تزويد األركان بنمال  ثرية وغنيطة وأشطياء توفر  -11

 .تخدم الخبرة م  مراعاة مبدأ التنوي  والتجديد بم تويات األركان

 .المعلمة اسم الطفل و تاريخ اليوم على كل عمل أنتجه الطفل بمرأى منه تسجل  -12

 .األلعاب واألدوات والخامات التي تتوافر فيها شروط األمن والسالمة اختيار  -13
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تقيطيم  أداء  تطتمكن المعلمطة مطن على معرفة جمي  مهطارات األركطان و علطى كيفيطة ممارسطتها   تطى ال رص  -1

سطهال وال ي تطا  إلطى  واألطفال بشكل دقيق وموضوعي  فالمهارات عديدة و متنوعة بعضها قطد يكطون واضط ا 

إلطى فهطم عميطق كمطا أن لنطاك مهطارات ي تطا  توضيح مثل التلوين و القص و اللصق و بعض تلك المهارات قطد 

بعضها يكون مترابط وله  عالقة  بمهارات أخرى  مثل مهطارة  المقارنطة و التصطنيف ،  مهطارة  ومنفردة تقاس 

 .الخ ...... التوازن و البناء ،  النلم و الللم 

نمو المهارة لكل طفل من أطفطال الفصطل علطى  طدة مط  عطدم إغفطال ت ديطد مسطتوى المهطارة االلتمام بمتابعة  -2

الممارسطة العمليطة أو اللعطب بدايطةً مر لطة المرا ل الثالت في اكتسطاب المهطارة ولطي المعلمة بللك بدقة مراعية 

 .االستكشافي  ثم مر لة التمكن أو اللعب العملي وأخيراً مر لة المعنى 

التأني وعدم التسطرع فطي إصطدار ال كطم علطى األطفطال فيمطا يخطص التفاعطل االجتمطاعي وقيطاس ال رص على  -3

 .للك يكون بعد مرور عدة خبرات وفي جمي  األركان

لناك وقت م دد لتدوين مهارات األطفال فقد تال ل المعلمطة أداء جيطد ومهطارة متقنطة مطن قبطل األطفطال ليس  -4

فتقططوم بتططدوينها مباشططرة أو ترجططأ للططك لوقططت آخططر  يططت أن المجططال مفتططوح للمعلمططة لفصططل دراسططي كامططل  أول 

أوثططاني مطط  االلتمططام بتططدوين التقططارير الوصططفية التططي تعطططي صططورة مختصططرة عططن أداء الطفططل ومططدى اكتسططابه 

 .لجمي  األركان للمهارات المختلفة 

الموجودة باألركان ليس من الضروري ت قيقها جميعطاً يوميطاً إنمطا تراعطي المعلمطة تطوفير األدوات المهارات  -5

 .والخامات التي ت قق بعض المهارات والبعض األخر في أيام أخرى وللك على مدى الخبرات التربوية

لنططاك مططا يططدعو لتقسططيم األركططان علططى معلمططات الفصططل وإنمططا عمليططة المال لططة والمتابعططة وتططدوين لططيس  -6

بططين معلمططات الفصططل ت قيقططاً للعمططل بططروح الفريططق المال لططات فططي سططجل المهططارات والممارسططات تططتم بالتعططاون 

 .  الوا د
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  -:في جمي  األركان وللك من خالل إتباع التاليواألمان توفير األمن ال رص على 
 

 .أي مواد خطرة من جمي  األركاناستبعاد  *

 .ال واف ال ادة واألدوات المكسورةاستبعاد  *

 . استخدام المقصاتمراقبة  *

 .أغطيه لركن الرمل والماءاستخدام  *

 .الماء المراق والرمل المتناثرتنليف  *

 .صال ية األطعمة في ركن المطبخمال له  *

سططماعات خارجيططة بططدل السططماعات الداخليططة لططركن االسططتماع أو ركططن ال اسططوب تفاديططا لنقططل اسططتخدام  *

 .الميكروبات

أيطدي من تثبيت كيبل الكهرباء وأن تكون  أسالك التوصيل الكهربائيطة لطركن ال اسطوب بعيطدة عطن التأكد  *

 . األطفال وعن مصادر المياه

عالقات المالبس ال ادة وال رص على وضعها في مكان عالي وآمن تفاديا ألي إصطابات م تملطه استبعاد •

 .في ركن المنزل
 

تطلكري عزيزتطي المعلمطة بطأن الهطدف مطن التربيطة لطم يعطد نقطل المعلومطات و شطو األللطان لطلا فطإن وختاماً 

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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 روضتي
 من انا

 أسرتي وأقاربي وجرياني
 صحتي وسالمتي

 املاء واهلواء
 حيوانات ونباتات

 أصوات وأشكال وألوان
 بلدي الكويت

 البــر
 اجلمعية التعاونية

 املواصالت
 البحــر

 أ مر -ألوان  -أبواب  -أطفال –ألعاب  -أركان 

 أقدام –إصب     –أسنان  –ألن  –أنف  –رأس 

 ةأسر –أصدقاء   –إ خوة   –توأم    -أب  – أم 

 مستشفى -ملعب  –مطعم  -مشارب   –مرآه  –مالبس 

 مللة –مطر  -غيمة –شمعة  –مرو ة  –ماء 

 رمان –موز  –سمك   – مامة  –ماعز  –نمر 

 كرة –عصفور  –أخضر  –أزرق  –رسام  –جرس 

 ر ى -شعار   –أمير  –أبرا   –مركب  –سور 

 نوير - فرة  –خروف  –عرفج  –عقرب  –رمل 

 تفاح - بوب  - الق –ل م  – ليب  –م اسب 

  صان – زام  –لو ة  –م طة  –شا نة  – افلة 

  لرة -ط الب –ملح   – وت   –سبا ة   –ب ر 

 أ مر -ألوان  –أطفال 

 أسنان   -ألن  –أنف 

 أسرة -أصدقاء  –أب 

 مرآة -ملعب   –مالبس 

 مللة -غيمة  –مطر 

 نمر - مامة  –موز 

 كرة -جرس  –رسام 

 ر ى -شعار  –أمير 

  فرة -نوير   –رمل 

 تفاح -ل م  – ليب 

 م زا - افلة  –لو ة 

 ط الب – لرة  –ب ر 

 أ مر

 أنف

 أب

 ملعب

 مطر

 موز

 رسام

 ر ى

 رمل

  ليب

  افلة

  لرة

 أ

 أ

 أ

 م 

 م 

 م 

 ر

 ر

 ر
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 روضتي
 من انا

 أسرتي وأقاربي وجرياني
 صحتي وسالمتي

 املاء واهلواء
 حيوانات ونباتات

 أصوات وأشكال وألوان
 بلدي الكويت

 البــر
 اجلمعية التعاونية

 املواصالت
 البحــر

 أطفال 

 أسنان

 أب 

 مالبس

 مطر

 موز

 رسام 

 أمير

 رمل 

  ليب

 لو ة

 ب ر

 ألوان 

 ألن

 أصدقاء

 ملعب

 غيمة

  مامة

 جرس

 شعار

 نوير

 ل م

  افلة

  لرة

 أ مر

 أنف 

 أسرة

 مرآة

 مللة

 نمر

 كرة

 ر ى

  فرة

 تفاح

  زام

 ط الب

 أ مر

 أنف

 أب

 ملعب

 مطر

 موز

 رسام

 ر ى

 رمل

  ليب

  افلة

  لرة

 أ

 أ

 أ

 م 

 م 

 م 

 ر

 ر

 ر

   

   

   

 التوجيه الفني العام لرياض األطفال  90



 روضتي
 من انا

 أسرتي وأقاربي وجرياني
 صحتي وسالمتي

 املاء واهلواء
 حيوانات ونباتات

 أصوات وأشكال وألوان
 بلدي الكويت

 البــر
 اجلمعية التعاونية

 املواصالت
 البحــر

 أ مر

 أنف

 أب

 ملعب

 مطر

 موز

 رسام

 ر ى

 رمل

  ليب

  افلة

  لرة

 أ

 أ

 أ

 م 

 م 

 م 

 ر

 ر

 ر

   

   

   

 أ مر -ألوان  –أطفال 

 أسنان - ألن  –أنف 

 أسرة -أصدقاء  –أب 

 مرآه -ملعب  –مالبس

 مللة -غيمة  –مطر 

 نمر - مامة  –موز 

 كرة -جرس –رسام 

 ر ى  –شعار –أمير 

  فرة -نوير -رمل 

 تفاح -ل م  – ليب 

  زام - افلة  –لو ة 

 ط الب – لرة  –ب ر 

 أخضر –أصفر  –أ مر 

 ألف -أنس  –أنف 

 أخ  –أم   -أب 

 مصعب -مكعب  –ملعب 

 مخفر –ملهر  -مطر 

 مهر  –مو   –موز 

 ر ال –رمال  –رسام 

 روى -رمى  –ر ى 

 ر ل -رجل  –رمل 

  ديد  – بيب  – ليب 

 قافلة – املة  – افلة 

  مزة - فرة  – لرة 
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 روضتي

 من انا

 أسرتي وأقاربي وجيراني

 ص تي وسالمتي

 الماء والهواء

  يوانات ونباتات

 أصوات وأشكال وألوان

 بلدي الكويت

 الب  ر

 الجمعية التعاونية

 المواصالت

 الب   ر

Plane 

School 

Head 
 Mother 
 

Lemon 

Bread 

Water 

Yellow  

Kuwait 

Goat 

Rice  

Fish 

P 10 

F 

G 

R 

Y 

K 

W 

L 

M 

B 

S 

H 

10 

9 

8 

9 

6 

7 

4 

5 

2 

3 

1 
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 ما لو تاريخ اليوم؟

 صباح الخير

 إلى اللقاء –م  السالمة 

 كيف  الك؟

 شكرا، أنا ب الة جيدة 

 تعال إلى لنا

 اللب إلى لناك

 اجلس

 قف

 ما للا؟ 

 ....للا 

 ما للا العدد؟

 .....للا

 ....للا رمز العدد

 ....الرجاء الصمت

 لل أستطي  الللاب إلى دورة المياه؟

 أتسمح لي بشرب الماء؟

 ينلف -أنلف 

 ...ليا نلعب لعبة

 ...ليا نغني أغنية

 ...ليا نشالد فيديو

 ...لنصل –ليا نصل 

 ...ليا نلون

 ليا نتب  النقط

 الترجمة العبارة  الترجمة العبارة 
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 ليا نلعب بالصلصال

 ليا نلعب بالرمل

 فترة القصة

 ليا نللب إلى ركن المطبخ 

 ليا نزور ركن المكتبة 

 ليا نزور ركن المنزل 

 ليا نللب إلى ركن ال اسوب

 ليا نزور ركن األلعاب

 ليا نزور ركن الفنون

 ...من يساعد

 طابور الصباح

 أيام األسبوع

 ....خريطة

 ...الفرصة

 ...عندي –معي 

 أ ب 

 ....أرني

 كرر من بعدي

 ...معا في مجموعة

 .استم  الا سم ت

 أريد

 ما صوت للا ال رف؟

 من يستطي  أن يلكر لي؟

من يستطي  ان يستعرض لي 

 .رمز العدد –ال رف 

 الترجمة العبارة  الترجمة العبارة 
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  وط ال رف

 ما لله الكلمة؟

 من يستطي  ان يخمن؟

 صل الكلمة باللل المناسب

 لله مسابقة

 من الرابح؟

 ما أوجه االختالف؟

 ما اوجه الشبه؟

 من يريد ان يعد؟

 من يريد ان يلعب م  المعلمة؟

 انلر الى لله الصورة 

 سأعطيك نجمة، أنت ممتاز 

 ..كرر

 مالا ترى؟

 ...اسمعوا

( فعلنطا ) لل تتلكرون مالا أخطلنا 

 في الدرس السابق؟

 المسجل -استمعوا للقرص 

 ...فردي

 .م  بعض –معا 

 اشر الى الصورة

 استم  مرة اخري

 ..لل كل شيء واضح

  ان وقت االنتهاء

 لل انتهيتم؟

 الترجمة العبارة  الترجمة العبارة 
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