
 ةمقدم
 

 

ٝنُ٘ ْٕاك تعااُٗ ٍتااا ه باِٞ اازما   أُٝجب   اىتعيَٞٞة اىتزب٘ٝة اىَسٞزةىنٜ تْجخ 

ٗاىتعياٌٞ ٗتمَاخ  اىتزبٞاةٕذا ٍا ّزآ ّذاِ مَزبٞااو ٍٗعيَااو تعَاو لاٜ  ايل ، اىعَو

 .اىتقدً ٗاىْجاح لٜ ٕذا اىَجاه  إىٚ

 

ّعَااو ٍعااا  األٍااوّٗذااِ ْٕااا لااٜ رٗ ااة ، ر اااىة ٍقد اأ ٗ اااٍٞٔ ر اااىة اىتعيااٌٞ إُ

ٍسات٘ٙ ٍاِ ا او  أعياٚ إىاٚىْصاو ٗبتعاُٗ ٍشتزك بِٞ ٍزبٞة اىصف ٍٗعيَة اىدٍج 

 اىتعيَٞٞاةٗطزٝقتٖاا ٍٗساٞزتٖا  أ اي٘بٖامو ٍعيَأ ىٖاا  ،األعشا  أطفاىْا عٌ ٍٗساعدة 

ٗمو ٗاددٓ ىٖاا دزٝاة اىقاا٘ه  ايختٞاار ،  ألنارٍا تزآ ٍالئٌ ٍِ  األخزٙعيٚ تمزح 

 اإلّسااُٗبأ اي٘   ٞاد ٝصاو  إدازا  أٗمو ٗاددٓ  ُٗ تقٞد ،تقاو اىزأٛ ٕذا ٍِ دق 

 .إىٍٞٔا ٝصا٘  إىٚ

 

، اٟرا تقاو ، ايدتزاً اىَتاا ه، لٜ اىعَو بِٞ اىَزبٞاو اىتعاُٗ أٗى٘ٝاوْٕاك  يٌ 

ٕذا ،  زٝة اىعَو ٍٗا ٝدٗر لٜ اىصف ،اٟخزِٝبَشاعز ايٕتَاً ، اىدعٌ، اىَساعدة

 . أطفاىْاجادْا ّٗجاح مئ ٍِ إتَاٍاتْا ٗٝدعٌ ّ

 

أعاِٞ  ٗأٍااً اىٍٞ٘ٞاةلٜ دٞاتْاا  ٍ٘ ٘ ة ٍختيفةتضٌ ٍ٘ا ٞع  ٗعدٝدة مثٞزةٍشارٝعْا 

ىاْااا   ٍٗ٘ اا٘ت اىذَضااٞاو باىااذاو، ٗىقااد تْاٗىْااا ٍ٘ اا٘ت اىشٝااو ٗاىشٝتااُ٘ ،أبْائْااا

اىَٖااراو اىذساا  ،، اىيغاة: بجَٞاع اىَجاايو  اىزٗ اةٍشزٗت تزب٘ٛ ٗتماٞقأ لاٜ 

لااٜ اىصااف  األٗي ٍااع  اىالسٍااة ااائو ٗقَْااا بعَااو مااو اى٘،ىعيااً٘ ٗرٞزٕاا، اىذٞاتٞااة

ىتميع٘ا عيٞٔ ٗعيٚ مٞفٞة اىعَو بِٞ ٍزبٞة اىصف ٍٗزبٞاة اىادٍج  أٍاٍنٌّٗقدٍٔ اىًٞ٘ 

ٗعيٚ ٍدٙ اىتعاُٗ اىَشتزك بِٞ ايثْتِٞ آٍيِٞ أُ ْٝاه ٕذا اىَشزٗت  عَنٌ ٗقا٘ىنٌ 

 .ٗىنٌ ٍْا خاىص اىتقدٝز ٗاىعزلاُ 

 

 

 اي٘ا لائق ايدتزاً    ٗتق

  َاح ّٝ٘س اىزٗ ةٍعيَة 

 ٍعيَة اىدٍج  ٖٞز خمٞب

 عزعزة –رٗ ة األٍو 

 

  

 

 

 



 

 احلمضيات
 

 

، يطلب األهتمام والعمل على هذا وجود الحمضيات بكثرة في السوق في الشتاء

 .الموضوع في الصف

 .يتطلب التطرق اليه وشرحه لألطفال في صف البستان والروضة 

 ".عيد غرس األشجار"يفضل شرح هذا الموضوع بعد تعليم موضوع  

يشرح للطفل أهمية الشجرة لألنسان وللطبيعة، فوائد 

ار الشجرة  وأهمية األعتناء بها، الكثرة في وجود أشج

 .الحمضيات في بالدنا

يتم تعريف الطفل على أنواع الحمضيات الموجودة 

في بالدنا مهم أستعمال صور ووسائل موضحة عند 

 .شرح الموضوع

هنالك للحمضيات فوائد غذائية لألنسان فتتوفر فيها 

 .الفيتامينات المهمه لبناء جهاز المناعة في الجسم

فيعتني وللحمضيات يوجد كذالك فوائد أقتصادية، 

المزارعون ويهتمون باألشجار والثمار حيث يقومون بتصديرها الى الخارج، الى 

 .البلدان التي تفتقر وجود الحمضيات بها

قبل التوسع بهذا الموضوع يقوم الصف بزيارة البيارة القريبة، لكي يتعرف الطفل 

على مكان نمو أشجار الحمضيات على ترتيب األشجار فيها، وعلى نوعية 

ارها، هل هي تنتمي لمجموعة األشجار دائمة الخضرة أم المتساقطة والمقارنة أشج

 .بينهما

 .بعدها يتعرف الطفل بتوسع أن أقسام الشجرة، وأقسام الثمرة

 



 

 فعاليات
 

 تذوق احلنضياتفعالية 

 :عمر المشتركين

  شٌّاح 4-3

 :المواد المطموبة
اٌّاغ يً اهديطٌبح اهيلضرث، يلظؽج تدجى 

 .صغٌر
 .يٌدٌل
 :ف الفعاليةأهدا

 .اهلدرث ؼوى اهخؽرف ّخشيٌج اهديطٌبح تدشة ظؽيِب
 اهخرنٌز

 .اهخيٌز تًٌ اهظؽى اهدوّ ّاهدبيض ّاهّشظ
 :سير الفعالية
ٌز اهصتبدً، ٌظوة يً أدد األظفبل اهفؽبهٌج خالل اهخرن إجراءيً اهيينً 
 .ال ٌِيَ رتظ ؼٌٌٌَ اإذ فً اهفؽبهٌج االضخراماهيخظّؼًٌ 

أً  َذا ؼوٌبهجوّس ؼوى اهنرشً ّخغيض ؼٌٌٌَ ٌّضرح هَ يٌظوة يً اهظفل ا
 .ٌفؽل

 .دٌد خلدى هَ ضرائخ يً اهديطٌبح ّؼوٌَ يؽرفخِب ّخيٌٌز ظؽيخِب
 ايخدبً/ فً فؽبهٌج االضخرامفً اهفؽبهٌج ٌظوة  الضخرامنل يً ٌرٌد ...... ُّنذا
 .اهخذّق

 
 
 



  
 التعزف على مادة األثري فعالية

 :عمر المشتركين
 شٌّاح 4-3

 :المواد المطموبة
 .، ّالؼج(ظبزجج)ضيؽج، كضّر ديطٌبح يخخوفج 

 :الهدف من الفعالية
 .خؽرٌف األظفبل ؼوى يبدث األذٌر اهيضخؽوج

 .خيرًٌ األظفبل ؼوى خضغٌل اهؽطالح اهدكٌلج، أتِبى شتبتج
 .اهخرنٌز

 :سير الفعالية

خخوفج تؽد ضرح يّطّغ اهديطٌبح فً اهصف، خلضر األظفبل أٌّاغ ديطٌبح ي
ٌظوة يً األظفبل ؼصر اهلضرث فً أصبتؽِى ؼٌِب ٌدصل ؼوى يبدث، شبئل دًٌُ 

 .ذا رائدج كٌّج ّدبدث
 .هِتج اهضيؽج تبخجبٍاًٍ ٌضؽل اهضيؽج ّنل ظفل ٌؽصر اهلضرث 

 .اهيبدث ؼوى هِتج اهضيؽج ٍنويب ؼصرّا ُذ، أنذر جيضخؽو جفٌدصوًّ ؼوى هِت
، ّخطٌف االضخؽبلاهخً خشبؼد ؼوى " األذٌر"ٌخؽرف األظفبل يبدث جدٌدث ًُ يبدث 

يً كّث اهٌبر، نيب ٌّالدعًّ أً ٌُبهم خفبّح تنيٌج األذٌر اهيّجّدث فً كضّر 
 .اهديطٌبح ُّذا يخؽوق تشيم اهلضرث

 
 
 
 
 
 



 
 حتضري كعلة احلنضيات فعالية 

 

  :المقادير
 نأس شنر 1
 ٌبحنأس ؼصٌر ديط1
    تٌطبح 4
 نؤّس يً اهظدًٌ 3

 نأس زٌح ذرث 1
 ترخلبهج/ ترص هٌيٌّج

 يشدّق هوختز 2
 نٌس شنر فبٌٌوٌب 2
  

 :طريقة التحضير
 .ٌجّيئدرجج  222ٌشخً فرً تدرجج درارث 

ٌخفق تٌبض اهتٌض يػ ٌصف يً نيٌج اهشنر فً ّؼبء ّادد، خوظ تبكً اهيلبدٌر 
 .ػ خدرٌم خفٌفاهتٌض اهيخفّق ي إطبفجفً ّؼبء آخر ذى 

اهخوٌظ ذى خختز فً اهفرً هيدث  إهٌَشى تزٌح ٌّطبف  32/22خدًُ صٌٌٌج تدجى 
 .دكٌلج خلرٌتًب 42

 
 .ى االظفبلاهتشخبً تّاشظج خّزٌػ اهيِبى ؼو فً صف جاهفؽبهٌ ٌٍينً أجراء ُذ

فؽبهٌج ييخؽج ٌضخرم األظفبل تخدطٌر نؽنج تٌفشِى ّاهخؽرف ؼوى ينٌّبح  ٍُذ
 .نتبراهنؽنج نيب ٌشخظٌػ اه

 .فؽبهٌج ضٌلج غٌر رّخٌٌٌج
 

 
 



 األغانيفعالية 

 هالبيارة 

 الزيج

 2×ضّ دوّث ُبهتٌبرث       هّ ٌلصدُب تزٌبرث 
 خطرث ّفً ّجدّل     يً ّذّق ّفً ّيِبرث

 
 2×ث ُبهتٌبرث ضّ دوّ

 
 2×ُبهتٌبرث صفّف صفّف      ّاهدتبح رفّف رفّف 
 ترخلبل ؼبل اهؽبل                نوج تِجج ٌّطبرث

 2×ضّ دوّث ُبهتٌبرث 
 

 2×ٌشوى هً دة اهوٌيًّ           ؼى ٌويػ تًٌ اهغصًّ 
 ؼظرث فبح شرث تبح             ّفِيٌب تبإلضبرث

 2×ضّ دوّث ُبهتٌبرث 
 

 

 الربتقال

 دالل َرتـض َألٌ رة ؼصٌر اهترخلبل       أض
 فً نل أّاً َأضرتصٌف ّضخب         َرتــأض
 ٌبفجـأظٌة يً اهن بفب        ــبهم ٌب ٌــرخلت

 داًـصدج هألت َألٌ ٌخؽبفى        َيً يٌــجش
 تبدــنل اهؽ َتخدت الدي       ـبهم ٌب تــترخل

 تم ٌب ترخلبليب أظٌ  بدي       ـنل اهيؽيّرث تخٌ



 الربتقال

 
 ألتداًــه ضراتَ يٌؽص لبل        ـلبل اهترخـاهترخ

 بًــفرد تخالكً دبهم        َنتبٌ أؼصر ّأضرة 
 ً أهّاًــفً أضنبل ّفذٌر      ـن أٌّاغ  َيٌ فً 
 بّيـــاهؽن  َّفً يٌ بفبّي      ــاهٌ  َيٌ فً 

 بّيــاهفرٌش  َّفً يٌاهزغوّل        دى  َّفً يٌ
 داّيــٌّ ٌضفً  َضرت ّنل نذٌر        ٌَأضرة ي

 أّ زارم تؽض األغراةهّ أجب ؼٌدم أصدبة       
 راةــض  جكدى هِى نبشتِى       ـأدشً ضًء خّج
 راةـاهض تغًٌ ؼً نل  لبل       ـيً ؼصٌر اهترخ

 
 

 

 

 



 

 فعالية سلطة احلنضيات

  :المقادير

  ترخلبالح يخّشظبح اهدجى 3
 هٌيٌّبح يخّشظبح اهدجى 3
 هٌيٌّبح ُخطر 3

 زٌح زٌخًّ
ـّظج اهدجى، ّيضردج خضرٌدًب رفٌؽًب 1  تصوج ّاددث ديراء، يخّش

ـّبزر اهيفرّى¼  ـّؽٌبغ اهظ  نّة يً اهٌ
ـّبزر اهيفرّىنّة يً اهت¼   لدٌّس اهظ

 يوخ 
 فوفل أشّد

 
 :التحضيرطريقة 

ـًٌّ دبد،  .ٌزال كضر اهترخلبل، ّاهّوٌيًّ، ّ اهّوٌيًّ األخطر  ـُلظػ اهفّانج تشن خ
ـّل ّ .اهتلدٌّس ٌُرص فّكِب .اهٌؽٌبغطبف إهً اهفّانَ ٌُ.ُّخّطػ فً صدً خخت

ـُّة  زٌح اهزٌخًّشوظج اه ىٌّطػ ؼوشوظج اهديطٌبح تبهيوخ  ـُلو شوظج اهخ
 .ّخلّدى شوظج اهديطٌبح هألنل. ترفق

 

 
 
 
 
 
 

 


