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 :مقدمة 

، إعجابكمأنه لمن دواعي سرورنا أن نضع بين أيديكم هذا النتاج القيم والذي نـأمل أن ينال    

ة بهدف العمل مع أطفالنا في وأن يساهم في تطوير ولو القليل من خطط عملكم الموضوع

 .الخاصة خاصة  االحتياجاتالروضات والبساتين عامة وأطفالنا ذوي 

فعاليات والمضامين المشمولة في هذه الرزمة تتناغم وتتالءم مع طالبنا من الجدير بالذكر أن ال

 .ذوي األحتياجات الخاصة وتناسب كافة الطالب في ذات الفئة العمرية 

 .هذه الرزمة بمثابة قيمة أضافية ذات نوعية مميزة  بإصدارنأمل أن تكون فكرتنا وبادرتنا 

الروضات والبساتين في ماتيا وطاقم معلمات  إرشادلطاقم   واالمتنانومن هنا أود التقدم بالشكر 

من جهد في أعداد هذه الرزمة من الفعاليات واألفكار التطبيقية الباعثة الدمج على ما بذلوه 

 .للتعلم
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 النظافة :الفعالية موضوع

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 المواد
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 

 لعبة

 ذاكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-01 

 طالب

 -لوحة 

 بوليجال

 على تحوي

 شباك 02

  بداخلها

 بطاقات 

 لكلمات

 وصور

 لموضوع

 مثل النظافة

_  مكنسة: 

 صورة

 مع مكنسة

 . لحرفا

 النظافة موضوع تذويت 

 خالل من الطالب لدى

 وشيقة ممتعة فعاليات

 االطفال لدى

 -والمهارات الذاكرة تنمية 

 من الطفل لدى الذهنية

 لمكان الطفل تذكر خالل

  المناسبة والكلمة الصورة

 العالقات تنمية 

 الطفل لدى االجتماعية

 الجماعي اللعب خالل من

 -االستماع مهارات تنمية 

 خالل من كلموالت

  الدور على المحافظة

 ولو صوتية قراءة محاولة 

 لكلمات جزئي بشكل

 فرشاة,  مكنسة) جديدة

 .....أسنان

 والتي الصورة مالءمة 

 الحرف عليها يظهر

 المناسبة للكلمة

 الرياضي التفكير تنمية 

 عدد احصاء خالل من

 طفل لكل النهائية النقاط

 

 على اللوحة عرض يتم -

 االطفال

 شباكين يفتح أن فلالط على -

 صورة على حصل فإذا, 

 يفوز للكلمة مناسبة

 ينجح لم وإذا بنقطتين

 الشبابيك يغلق بالمالءمة

 مكان جيدا يتذكر أن وعليه

  بطاقة كل

 الذي هو الفائز الطفل  -

 البطاقات أماكن جيدا يتذكر

 عدد أكبر ويجمع المالئمة

 النقاط من ممكن

 

  

 اغباريه سامية :المعلمة اعداد
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 النظافة :الفعالية موضوع

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 

 بازل 

 نظافة

 االسنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة  طالب 0-3

 لموضوع

 األسنان نظافة

 لولد صورة)

 أسنانه ينظف

 بالمعجون

 والفرشاة

 على ملصقة

 (كرتون قطعة

 مطابقة صورة 

 01 ل قصها تم

 عةقط

 

 

 نظافة موضوع تذويت 

 من  عليها والحفاظ االسنان

 وشيقة ممتعة فعاليات خالل

 االطفال لدى

 الذهنية المهارات تنمية 

 من الطفل لدى والتفكير

 تركيب الى التوصل خالل

 كامل بشكل الصورة

 االجتماعية العالقات تنمية 

 اللعب خالل من الطفل لدى

 الجماعي

 

 

 

 

 

 

 النظافة صورة عرض يتم -

 االطفال أمام الطاولة لىع

 يقوموا أن الطالب على -

 تركيب على  بالتعاون

 المجزأة الصورة وبناء

 الكاملة للصورة وفقا لقطع

 كامل بشكل بنائها يتم حتى

 

 

  اغباريه سامية :المعلمة اعداد

 

 

 

 

 

 



4 

 

 النظافة :الفعالية موضوع

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 المواد
 المستعملة

 الفعالية رسي الفعالية اهداف

 فعالية

  حركية

 لتصنيف

 النفايات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-01 

 طالب

 سالل ثالث 

 على كتب

 واحدة كل

 بطاقة منها

: ألمادة السم

,  ورق

,  معادن

 بالستيك

 مواد 

 من مختلفة

 النفايات

 جرائد)

,  كرتون

 كاسات

 علب

 ...معدنية

 

 

 الطفل بتربية االهتمام 

 والحفاظ البيئة الحترام

 تجميع خالل من عليها

 من وتصنيفها النفايات

 تدويرها اعادة أجل

 ثم ومن واسترجاعها

 األخطار وتقليص تقليل

 تلوث في تسببها قد التي

 البيئة

 لدى الذهنية المهارات تنمية 

 فعالية خالل من الطفل

 ومالءمة للنفايات التصنيف

 الخام للمادة غرض كل

  منها انتج التي

 االجتماعية العالقات تنمية 

 اللعب خالل من فلالط لدى

 الجماعي

 المنافسة روح تنمية 

   الفوز لتحقيق

 من الجسم وتفعيل تنشيط 

 الحركية الفعالية خالل

 الرياضي التفكير تنمية 

 عدد احصاء خالل من

 سلة كل في أألغراض

 بين بالكميات والمقارنة

 واخرى فرقة كل

 

 مختلفة مواد وضع يتم -

 في النفايات من ومتنوعة

  الصف وسط

 في  سالل ثالثة وضع -

 كل على كتب واحد صف

 باسم بطاقة منها واحدة

 بالستك,  معادن:  المادة

 ورق

 لثالثة الطالب تقسيم يتم -

 والوقوف متساوية فرق

  منتظم صف في

 عن مسئولة فرقة كل -

 خام لمادة أغراض تجميع

 واحدة

 في يقف ولد كل على -

 فرقة كل من األول الصف

 مكانه من يتحرك أن

 ألغراضا  عن ويبحث

 بمجموعته الخاصة

 السلة في ووضعها

 الثاني الولد ثم المناسبة

 من االنتهاء يتم حتى.....

 باألغراض السلة تعبئة

  المناسبة

 التي هي الفائزة الفرقة -

 من أكثر عدد تجمع

   السلة في النفايات

  اغباريه سامية:المعلمة اعداد
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 النظافة:الفعالية موضوع

 عدد  الفعالية اسم

 تركينالمش

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 

 تدوير اعادة

 صنع)المواد

 علبة

 (لالدوات

 

 

 

 

 

 

 كبريت علب  طالب 8

 .فارغة

 ملون دهان. 

 دهان فرشاة. 

 ازرار 

 غير)مالبس

 (مستعملة

 سلكون فرد 

 انه المعنى ترسيخ 

 مواد صناعة يمكننا

 او التالفة المواد من

 المهملة

 العضالت تنمية 

 .الدقية

 على التعرف 

 االلوان

 يد عين مالئمة 

 علب تجميع يتم

 التي الفارغة الكبريت

 ثم ومن,  استعمالها نفذ

 بطالئها الطالب يقوم

 كل يحبها التي بااللوان

 .طالب

  الطالب يلصق ثم من

 بفرد باالستعانة)

 الكبريت علب( السلكون

 او البعض بعضها فوق

 بعضها بجانب

 بالشكل)البعض

 (لديهم المرغوب

 العلب تجف ان وبعد

 االزرار الصاف يتم

 .العلب لفتح

 

  

  جبارين اخالص:المعلمة اعداد
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 النظافة :الفعالية موضوع

 اسم

  الفعالية

 عدد

 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 غسل

  اليدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب

 في الصف

 مجموعات

 0.رسومات 

  ملونة

 2 .ماء 

 3 .صابون  

 تسلسل على التعرف 

 اليدين غسل

 الهيئة على التعرف 

 اليدين لغسل الصحيحة

 لدى المتعة ادخال 

 الطالب

 

 

 

 الى الصف بتقسيم المعلمة تقوم

 على الصور تعرض,مجموعات

 صورة لكل الشرح مع االطفال

 بتنفيذ الطالب يقوم ذلك بعد

 مع موجهة بطريقة المهام

 .المعلمة

 الفعالية المعلمة تجمل ثم ومن

 الصور)للتقييم كاداة عمل بورقة

 (المرفق في

 

 

  

  جبارين اخالص: المعلمة اعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جسم 
اإلنسان

7



8 

 

 ا ن ا     :الفعالية موضوع

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية أهداف المستعملة المواد

 رسم

  ذاتي

 

 

 

 

 

 

 

 أوراق   طالب4

 ألوان 

   مر 

 يت مل الطفل 

 جسمه ب عضاء

  المختلفة

 يتحدث الطفل 

 عن ويعبر

 التي الشخصية

.   رسمها

 نفسه يت مل الطفل

 ويقوم المر ة في

.  نفسه برسم

 قصة يسرد وبعدها

 التي الشخصية على

 يشعر ماذا , رسمها

  ولماذا 

 تعبير  يظهر وهكذا

 الجيدة مشاعر  عن

.  جيد  والغير

 

 

 

  

  حبايب نادر :المعلمة إعداد
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 ا ن ا      :الفعالية موضوع

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية أهداف المستعملة المواد

 التعرف

 على

 ضاءأع

  الجسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طالب او  0

مجموعة 
 طالب

 أوراق 

 ألوان 

 معرفته يطور الطفل 

 .لذاته

 مجال تنمية 

 .الدقيقة العضالت

 

 

 من نطلب أولى امكانيه 

 خطوط يرسم أن الطفل

 ثم ومن يديه كفات حول

 التي باأللوان تلوينها

 .يختارها

 أن يمكن ثانيه امكانيه 

 رسم الطفل من نطلب

 أشكال دةبع يديه كفات

 يد: مثال) ووضعيات

 (.  مفتوحة,  مغلقه

 طباعة ثالثه امكانيه 

 جماعية بصور  األيدي

 طفل وكل البرستول على

 رسمته على اسمه يكتب

 التي باأللوان يلونها ثم

 . يختارها

 

  

  حبايب نادر :المعلمة إعداد
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 ا ن ا     :الفعالية موضوع

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية أهداف المستعملة المواد

 الرسم

 بمجموعات

   زوجيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوراق   طالب6

 ألوان 

 

 يتعامل أن 

 مع الطفل

 واالنتبا  الغير

 لصفاته

 .  الخاصة

 مجال تنمية 

 .الفنيه التربية

 

 

 

 

 إلى األطفال تقسيم يتم

 وكل زوجيه مجموعات

 رسم ورقه ي خذ زو 

 أن الطفل وعلى , وألوان

 جيدا صاحبه في يت مل

 مع برسمه يقوم ثم ومن

 للون االنتبا 

 البشرة,الشعر,العينين

 الوجه وتفاصيل

 في أخرى وتفاصيل

. الجسم

  

  حبايب نادر :المعلمة إعداد
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     االن ا : موضوع الفعالية

 

 

 راغد  محاجنه: اعداد المعلمة

 

 

 

عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

المواد 
 المستعملة

 سير الفعالية أهداف الفعالية

العاب حركية 

عن جسم 

 االنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة لجسم   طالب 01 - 8

 .االنسان

  بطاقات ألسماء

 .األعضاء

  التعرف على أعضاء

 .جسم االنسان

  التعرف على وظائف

 .وأهمية كل عضو

  تمييز وتسمية أسماء

 األعضاء

 دة الوعي الصوتي زيا

 .لدى الطالب

  زيادة الثروة اللغوية لدى

 .األطفال

  تفعيل الجسم عن طريق

 .الحركات

  * تنمية التآزر بين

 .أعضاء الجسم

تقوم المربية بعرض صورة لجسم * 

االنسان، وتسمية كل عضو من أعضاء 

 .الجسم بالمشاركة مع الطالب

 

تضع الصقات ب سماء األعضاء * 

 .بجانب كل عضو

 

تقوم بالتركيز على كل عضو * 

 .وطريقة لفظ اسمه، وظيفته وأهميته

 

في النهاية ترتب المربية الطالب في * 

حلقة وتقوم بتسمية أي عضو من 

األعضاء وعلى الطالب أن يؤشروا 

 .على العضو المذكور
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     االن ا  :موضوع الفعالية 

 

 

 هراغد  محاج: اعداد المعلمة

 

 اسم الفعالية

 

عدد 
 المشتركين

 سير الفعالية هداف الفعاليةأ المواد المستعملة

 

لعبة تركيب 

أعضاء جسم 

 االنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب 5 -4

 

  برستول مقوى

مرسوم عليها 

 .جسم االنسان

  مواد من

المحيط القريب 

قماش، : مثل

نايلون، أزرار، 

برق، أنواع 

ورق مختلفة، 

 ...خيطان

  * ،دبق

مقص، 

ألوان 

 ... مختلفة

 

  تنمية العضالت

 .الدقيقة

 رف على شكل كل التع

 . عضو

  العضو ) مالئمة أشكال

المقصوص مع العضو 

في المجسم على 

 (.البرستول

 

 

 

 

تحضر المربية رسمة لجسم االنسان * 

 .على برستول مقوى كبيرة الحجم

 

تضع أمام الطالب أشكال األعضاء * 

 (.كل عضو على حدا) مقصوصة 

 

تطلب من الطالب أن يقوموا بمالئمة * 

عضاء حسب الرسمة كل عضو من األ

 .الموجودة أمامهم والصاقه

 

بعد االنتهاء من الصاق كل األعضاء * 

يقوم الطالب بتزيين الرسمة حسب 

 .ذوقهم من المواد الموجودة أمامهم

 

في النهاية تقوم المربية بتعليق * 

 .اللوحة، واجراء نقاش عن الفعالية
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     االن ا : موضوع الفعالية  

 

 راغد  محاجنه: اعداد المعلمة

 

 

 

عدد  اسم الفعالية
 المشتركين

المواد 
 المستعملة

 سير الفعالية أهداف الفعالية

 

لعبة بازل عن 

 أعضاء الجسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب 2 – 0

 

  رسمة

جسم 

 .االنسان

   بطاقات

في )بازل 

طرف منها 

صورة 

للعضو 

والطرف 

األخر اسم 

 (. العضو

 

 ماء األعضاءقراءة أس. 

  تذكر أسماء األعضاء

 .وأشكالها

  مالئمة كل اسم للعضو

 .المناسب

 

 

 

تحضر المربية رسمة جسم * 

االنسان وتقوم بالمشاركة مع 

الطالب بالصاق اسماء 

االعضاء بجانب كل عضو 

 .من األعضاء

  

تحضر المربية بطاقات بازل 

في طرف منها صورة )

للعضو والطرف األخر اسم 

ى الطالب أن وعل( العضو

يطابق االسم مع صورة 

اذا كانت اجابة ) العضو  

الطالب صحيحة فان االشكال 

تتطابق مع بعض أما اذا كانت 

 .خاطئة فال تتطابق
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     االن ا : موضوع الفعالية    

 

 اسم الفعالية

 

 عدد المشتركين

 

 المواد المستعملة

 

 أهداف الفعالية

 

 ير الفعاليةس

 

هويتي )كتابي 

 (الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب 4 - 0

 

 برستول مقطع. 

 ألوان. 

  صورة

 .شخصية

 صور ألعضاء 

  الجسم

 .مقصوصة

 

 

 

  زيادة الثروة

اللغوية لدى 

 .الطالب

  زيادة القدرة

على تعريف 

 .الذات

  التركيز على

كل عضو من 

أعضاء 

 .الجسم

  تقدير الذات

من خالل 

 .تعريفها

 القدرة  تنمية

 .على االبداع

  * القاء الضوء

على كل ميزة 

من مميزات 

 .الشخص

 

تحضر المربية عدد من * 

البرستول المقطع وتقوم 

 .بعمل البوم لكل طالب

في الصفحة األولى من * 

األلبوم يقوم الطالب بلصق 

صورته الشخصية وكتابة 

اسمه، جيله، وزنه، طوله 

 (بعد أن يتم قياسها ) 

 ... وجنسه

ي الصفحة الثانية تكتب ف* 

المربية عبارات التي تمثل 

كل عضو وعلى الطالب 

أن يلصق العضو المناسب 

في مكانه الصحيح حسب 

 .المكتوب

في الصفحة الثالثة يقوم * 

الطالب برسم يد  ، تلوينها 

 ...وتزيينها

في الصفحة الرابعة يقوم * 

 .برسم كف قدمه وتزيينها

في الصفحة الخامسة * 

الب برسم يقوم الط

 .شخصيته

بعد االنتهاء من كل * 

الصفحات تقوم المربية مع 

الطالب بالتحدث عن كل 

البوم وابراز مميزات كل 

 .طالب من الطالب

 

 ةراغد  محاجن: اعداد المعلمة

 



الزيتون
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 الزيتو : موضوع الفعالية

اسم 
 الفعالية

عدد 
 المشتركين

المواد 
 المستعملة

 سير الفعالية فعاليةاهداف ال

كبس 

 الزيتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شفافيات  طالب 5-8

  شريط

 الصق

  سول مقطع

) باشكال 

زيتون ، 

ليمون ، 

 (فلفل 

  ورقة

مرسوم 

عليها 

مرطبان 

 بحجم كبير

  سلة تحوي

االرقام من 

1-31. 

  التعرف على المواد

 .لكبس الزيتون 

  تشغيل للعضالت

الدقيقة وتآزر عين يد 

في مرحلة القص 

 .تلصيقوال

  احصاء مواد بكميات

 .مختلفة 

  مالئمة عدد لكمية

 .معطاة

يطبع شكل المرطبان على 

. شفافة بنسختين ثم نقوم بقصهما

نثبت الشفافيتين بشريط الصق 

من جهة واحدة بحيث ينتج لدينا 

مرطبان قابل للفتح من الجهة 

 .االخرى

 

نحضر كمّية من السول 

المرسوم عليه حب الزيتزن 

ون والفلفل الحار ، وقطع الليم

يقوم الطالب بقص الكمية 

المالئمة ويثبتها داخل المرطبان 

 (.جونيكول ) الالصق 

 

قبل الصاق المواد على كل 

طالب أن يحصي الكميات التي 

قام بقصها ومالئمة العدد 

 .للكمية

 

 منى عويسات:اعداد المعلمة
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 الزيتو : موضوع الفعالية

عدد  اسم الفعالية
 ينالمشترك

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

االدوات في 

موسم 

 الزيتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور لالدوات   طالب 1-6

المستعملة في 

موسم الزيتون 

 سلم ،) 

شقشاقة، كيس 

خيش ، غلن ، 

 (سطل 

  بطاقات ألسماء

االدوات 

المستعملة ، 

بطاقات 

للحروف 

االولى 

واالخيرة من 

 .كل كلمة

  شجرة زيتون

صنعة أو م

غصن زيتون 

معلق بشكل 

 .افقي

  التعرف على المواد

واألدوات المستعملة 

 .في موسم الزيتون 

  تقطيع كلمات مختلفة

وتمييز الصوت 

االول واالخير منها 

 .سماعي وتطبيقي

تعرض  االدوات امام 

الطالب يكون حديث مسبق 

عن استعماالت هذ  

االدوات خالل موسم 

الزيتون، على كل طالب 

سم ختار بطاقة يذكر اان ي

االداة الموجودة في البطاقة 

ذكر و وم بتقطيع الكلمة يق

الحرف االول واالخير ثم 

يبحث بين البطاقات عن 

الكلمة المالئمة لألداة 

. والحرف االول واالخير 

يقوم بعدها بتعليقها على 

 .الشجرة أو الغصن

 

 منى عويسات:اعداد المعلمة
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 و الزيت: موضوع الفعالية

عدد  اسم الفعالية
 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 االنتماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بولجال  طالب 5-8

 سكوتش 

 21  صورة

) وكلمة 

ادوات 

تستعمل في 

كبس 

الزيتون 

وادوات ذات 

استعمال 

 خر كل اداة 

تكون منها 

صورة 

مثال ( وكلمة 

صورة : 

كيس ملح 

وبطاقة 

وكتوب 

. حعليها مل

وايضا 

صورة 

لكيس سكر 

وبطاقة 

مكتوب 

 عليها سكر

  التعرف على المواد

 .لكبس الزيتون 

  تقطيع كلمات

مختلفة وتمييز 

الصوت االول 

واالخير منها 

 .سماعي

  تصنيف ادوات

مختلفة والتعرف 

 .على استعماالتها

 

نعد مستطيل من البوليجال 

: اقسام متساوية  3ونقسمه 

على القسم االيمن نضع 

ضاحك وااليسر وجه وجه 

عابس واالوسط صورة 

 .تعبر عن كبس الزيتون

 

تقلب البطاقات ويختار كل 

طالب بطاقة ثم يصنفها اذا 

كانت تابعة للصورة توضع 

تحت الوجه الضاحك واذا 

كانت غير تابعة نضعها 

 .تحت الوجه العابس

 

ال نضع البطاقة دون 

الحديث عن استعمالها 

تقطيع الكلمة وذكر الصوت 

 .ول واالخيراال

 

 منى عويسات:اعداد المعلمة
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 الزيتو :الفعالية موضوع

 اسم
 الفعالية

 المواد المشتركين عدد
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية أهداف

صنع 

شجرة 

باستخدام 

 الجرائد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طالب 01

 
 

 جرائد 

 ملتينه 

 صمغ 

  أوراق

 زيتون

  حبات

 زيتون

 

 

  أن يتعرف الطالب

جرة على أقسام ش

 الزيتون

  أن يمرن الطالب

 العضالت الدقيقة

  التمييز البصري

 والسمعي

 

 

 

 

 

 بتجميع الطالب يقوم

 وعليهم الجرائد من كمية

 الحجم وفق تمزيقها

 لعمل منهم المطلوب

 .واألغصان الساق

 شكل على الجرائد لف*

 .ساق

 بوضع الطالب يقوم*

 ان وبعد فوقها، ملتينه

 بدهنها يقوم تجف

 لها طيليع بالصمغ

 .لمعانا

 بلف الطالب يقوم*

 ارفع بشكل الجرائد

 وكذلك األغصان لصنع

 عليها الملتينة بوضع

 .والصمغ

 الزيتون أوراق إلصاق*

 الطبيعية الزيتون وحبات

 شجرة لتبدو عليها

 طبيعية

  

 نسرين عثامنة:المعلمة إعداد

 

 

 



دورة المياه
في الطبيعة
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 ة في الطبيعةدورة الميا :موضوع الفعالية

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

التعرف 

على 

صفات 

 الماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدور للماء   طالب 1-5

ب حجام 

 مختلفة

  كؤوس

 بالستيكية

  عصير التوت

 البري المركز

 وان طعم ال

 سائلة

  التعرف على صفات

الماء ب ن للماء ال 

كن ويم.يوجد لون

رؤية ألوان الطعم 

خالله عندما تتواجد 

 .فيه

 

مكني األطفال من فعالية  -

اللعب ونقل ,حرة مع الماء

 .الماء من قدر إلى أخر

 : اس لي األطفال -

 أي طعم يوجد للماء 

هل توجد للماء 

 رائحة 

 أي لون يوجد للماء 

توصلوا سوية إلى  -

لماء ال االستنتا  ب ن ل

ويمكن رؤية . يوجد لون

لطعم خالله عندما ألوان ا

 .تتواجد فيه

هل :نس ل الطالب   -

تعرفون سوائل أخرى 

 شفافة 

ماذا يحدث للماء أذا  -

خلطنا  بعصير التوت 

 البري 

 

 هديه ناطور: إعداد المعلمة
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 دورة المياة في الطبيعة :موضوع الفعالية   

 

 

 هديه ناطور: إعداد المعلمة

 

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

ألي أين 

يذهب 

 الماء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبق  طالب 1-5

  كمية من

 الماء

  حوض

 زجاجي

 كوب زجاجي 

 قلم 

 

  التعرف على

الظواهر 

المختلفة في 

الطبيعة 

 .التبخير:مثل

 

 

بواسطة القلم ضع عالمة على  -

الكوب الزجاجي ضع في الكوب 

الزجاجي ماء حتى العالمة 

 .السابقة

ضع كمية الماء الموجودة في  -

 .الكوب داخل الطبق

 ضع مرة أخرى في الكوب -

 .الزجاجي ماء حتى نفس العالمة

غط الكوب الزجاجي بواسطة  -

الحوض الزجاجي واترك الطبق 

والكوب في مكان دافئ لعدة 

 . ساعات
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 دورة المياة في الطبيعة :موضوع الفعالية

 

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 

من أين 

ي تي 

 الماء 

 

 

 

 

 

 طالب الصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكعبات ثلج. 

  كوب زجاجي

 .له غطاء

 قطعة قماش. 

  التعرف على طريقة

 .تكون قطرات الماء

 

نت كد أن الكوب نظيف جدا من  -

 .الخار  بتنظيفه بقطعة قماش

نضع بكوب زجاجي 

ونقم .مكعبات الثلج 

والحظ .بتغطيته جيدا

التغيير الذي يحدث على 

 .جدران الكوب

 

 هديه ناطور: إعداد المعلمة
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 دورة المياة في الطبيعة :موضوع الفعالية  

 

 رهديه ناطو: إعداد المعلمة

 

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 

 شكل الماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب 

 الصف

  قدور وأدوات

 ب حجام مختلفة

  صحون

 .مسطحة

  زجاجات

 .طويلة

 طارةكؤوس ق. 

  رقائق من

: مواد مختلفة

خشب,بالستيك

ورق من ,

أنواع 

ورق ,مختلفة

 .ألمونيوم

  معرفة الطالب

ب ن الماء ال 

يحافظ على شكل 

 .ثابت

خالل نقل الماء من قدر إلى أخر نس ل -

 أي شكل يوجد للماء : الطفل 

ماذا يحدث عندما ننقل الماء من قدر إلى 

 أخر 

وتابعوا  انقلوا الماء خالل قدور مختلفة-

 .العملية

الماء تكون على شكل القدر  :ا تنتاج-

الذي نضعه فيه أما السطح يكون أفقيا 

 .دائما

اسكبي ك سا من الماء إلى أحد القدور 

اطلبي من األطفال التقدير إلى أين سيصل 

 .الماء عندما ننقله إلى قدر ذات شكل أخر

 .علموا بقلم تلوين تقديرات األطفال-

من قدر ألي أخر وتابعوا انقلوا الماء -

 .التغير في شكل الماء

 : ن أل األطفال -

 هل يحافظ الماء على شكل ثابت 

هل تعرفون مواد أضافية تشبه الماء تغير 

 شكلها 

ماذا يحدث للماء أذا سكبنا  على األرض 

 أو على سطح أخر  
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 دورة المياة في الطبيعة:موضوع الفعالية  

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

قطرة "قصة 

 "ماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أطفال 

 36البستان 

 طفل وطفلة

  القصة

كاملة 

تشتمل 

على 

النص 

والصور 

صور ,

القصة 

مرفقة 

 , على حد 

  لوح

خاص 

لعرض 

 .البطاقات

 رة الميا  في فهم دو

الطبيعة عن طريق 

 .القصة

  تطوير الثروة

اللغوية لدى 

 .األطفال

  تنمية جانب التعبير

الشفوي لدى 

 .األطفال

  تطوير القدرة لدى

األطفال على التذكر 

 والمالئمة

أقوم بسرد القصة لألطفال والتي 

بدورها تشرح لنا دورة الميا  في 

الطبيعة بصورة جميلة ومعبرة مع 

خالل السرد ليتسّنى عرض الصور 

لألطفال ربط كل صور  باألحداث 

ثم أقوم بعرض صور .المالئمة لها

القصة مبعثرة أمامهم على لوح 

العرض وهنا على األطفال المشتركين 

أن يقوموا بترتيب الصور حسب 

أألحداث  ويعبروا عنها بعد ذالك 

 .بكلماتهم

يمكننا أشراك اكبر عدد ممكن :مالحظة

يضع طفل الصورة من األطفال ب ن 

حسب الترتيب و خر يعبر عنها 

 .بكلماته

بما أن كل قطرة ماء في القصة  -

تحكي لنا قصتها نستطيع أن نجعل 

كل طفل هو بدور  قطرة ماء 

ليعبر عما حدث معه في 

كانت قطرة ماء في :مثال,القصة

البحر تلعب مع السمك وتخر  

بعد ذالك لتلعب مع األوالد على 

وهنا . بالماءالشط بحيث ترشقهم 

يستطيع طفل معين أن يكون هذ  

 (.تمثيل القصة)القطرة

 

 أفنان أبو مخ: إعداد المعلمة
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 دورة المياة في الطبيعة:موضوع الفعالية 

 

 

 أفنان أبو مخ: إعداد المعلمة

 

 

 

 

 

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

مراحل دورة 

الميا  في 

 الطبيعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

مجموعات 

تتكون كل 

مجموعة 

 6-5من

 أطفال

  أسهم من 

 تول بروس

مقوى مرقمة 

حسب  8-0من 

ترتيب مراحل 

دورة الميا  في 

 الطبيعة

  صورة لدورة

الميا  في 

الطبيعة على 

لوحة كبيرة 

كالتي ظاهرة 

في الصورة 

 .أعال 

  التعرف على مراحل دورة

الميا  في الطبيعة حسب 

 .الترتيب الصحيح 

  التعرف على الظواهر

المختلفة في الطبيعة 

التبخير التكثيف :مثل

 ...يرهاوغ

  تنمية مهارة العضالت

 . الدقيقة لدى األطفال

  تنمية القدرة لدى األطفال

 .على الفهم والتركيز

 

هذ  الفعالية ترتكز باألساس 

على المراحل المختلفة 

األساسية لدورة الميا  في 

الطبيعة والتي نود أن نمررها 

بصورة سهلة وسلسة لألطفال 

 .لكي يتمكنوا من فهمها بسهولة

ك فان ما عليهم القيام به وبذال

هنا هو اإلشارة باألسهم المرفقة 

مع الفعالية على كل مرحلة 

حسب الترتيب الصحيح من 

المرحلة األولى إلى األخيرة 

وذالك على اللوحة المعروضة 

    .               أعال  
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 دورة المياة في الطبيعة:موضوع الفعالية    

 

 ن أبو مخأفنا: عداد المعلمةا

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 

مصادر 

 الميا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقسم الصف 

إلى أربع 

مجموعات 

كل 

مجموعة 

تحتوي على 

 .أطفال  5

 

   قطرات ميا

 من بروستول 

  خيطان 

  صوف 

  أوراق 

 رسم 

  ألوان 

  صمغ وجريب

 . ملون

 

  تنمية مهارة

 العضالت الدقيقة

 . لدى األطفال

  التعرف على

مصادر الميا  

في الطبيعة 

الينابيع )

والبحار,األنهار,

 (.وغيرها... 

  تطوير القدرة

لدى األطفال 

 .على اإلبداع

على األطفال أن يقوموا بتصور مصادر 

الميا  في الطبيعة بمخيلتهم وتطبيقها في 

يمكن على سبيل المثال أن تقوم ,الفعالية 

جو من المطر بحيث  مجموعة أطفال بخلق

يربطوا خيطان الصوف بقطرات الميا  

ويعلقوها على أصابعهم ويحركوها معاً 

 .    ك نها قطرات مطر تنزل من الغيوم

يمكن لمجموعة أخرى من األطفال أن  -

تقوم برسم ينبوع أو نهر على أوراق 

الرسم مستخدمًة ألوان الجواش لذالك 

وإلصاق  قطرات ميا  على الورقة 

لوينها باللون األزرق ثم صنع بعد ت

ضفتين من الجريب  بني اللون حول 

وبهذا نحصل على . قطرات الميا  

 .نهر ك حد مصادر للميا  في الطبيعة 

أذا أرادت مجموعة أخرى صنع البحر 

يمكنهم أن يلونوا قطرات الميا  

إضافة أسماك على الصورة ,باألزرق 

من البروستول أو الصول الملون 

وكذالك يمكنهم ,ثر بالفعالية للمتعة أك

رسم الميا  وهي تتبخر من البحر إلى 

الجو كمرحلة من مراحل دورة الميا  

كذالك يمكننا إجراء حوار .في الطبيعة 

بسيط حول كل مصدر نقوم بصنعه أو 

  رسمه كتذكير لدورة الميا  بشكل عام



الشتاء
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 الشتاء: ضوع الفعاليهمو 

 

 

 ميساابو الهيجا محاجنه : اعداد المعلمه

 

 

 

 

 

 

 

االهداف م   المواد الم تعملة عدد المشتركي  ا   الفعالية

 الفعالية

  ير الفعالية

 طالب 4 الشتاء أزهار

 

 اقالم ملونة, 

 دبق, مقص 

  ,برستول , 

 عرض ورقه 

 الزهار الشتاء  ا

وبقية االزهار 

 .االخرى

   التعرف على

, ازهار الشتاء

, الوانها, انواعها

, رائحتها, شكالهاا

 .اسمائها

  تصنيف ازهار

الشتاء عن بقية 

 .االزهار

  تنمية وتطوير اداء

 .العضالت الدقيقة

  اكتساب ثروة

لغوية اال وهي 

معرفة اسماء 

 .االزهار

  استيعاب وتنفيذ

 .تعليمات

نقوم باثراء اللوح 

الشامل بصور ووسائل 

ايضاح خاصة 

ومن ثم , بالموضوع

يوزع لالطفال ورقة 

شمل صور عمل ت

الزهار الشتاء وازهار 

على الطفل ان . اخرى

يقوم بتصنيف  ازهار 

الشتاء عن بقية االزهار 

االخرى وتلوين هذ  

االزهار بلونها الطبيعي 

ومن ثم قصها والصاقها 

على برستول وتعريفها 

تحت مجموعة ازهار 

 .الشتاء
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 الشتاء: موضوع الفعاليه      

المواد  عدد المشتركي  عالية فا   ال

 الم تعملة

االهداف م  

 الفعالية

  ير الفعالية

 طالب 2 مالبس الشتاء

 

 اقالم ملونة 

  دبق, مقص 

  برستول  

  عرض ورقة

عمل لمالبس 

 الشتاء 

  مالبس

 .الصيف

  التعرف على

, مالبس الشتاء

 .اسمائها

  استيعاب وتنفيذ

 .ماتتعلي

  تنمية وتطوير

اداء العضالت 

 .الدقيقة

  اكتساب واثراء

لغة الطفل 

بمصطلحات 

خاصة بفصل 

معرفة : الشتاء

اسماء مالبس 

 .الشتاء

  تصنيق مالبس

الشتاء عن بقية 

المالبس 

 .االخرى

  تحفيز حب

االستطالع لدى 

الطفل ليعرف 

ويبحث عن 

التغييرات التي 

تطرا على بيئته 

 .خالل الفصول

اء اللوح نقوم باثر

الشامل بصور 

ووسائل ايضاح 

 .خاصة بالموضوع

ومن ثم يوزع 

لالطفال ورقة عمل 

تتضمن عدة صور 

مختلفة معروضة 

لمالبس الشتاء 

 .ومالبس الصيف

على الطفل ان 

يتعرف على مالبس 

الشتاء يميزها 

ويصنفها عن بقية 

, المالبس االخرى

يقوم بقص مالبس 

الشتاء وتلوينها بالوانه 

ومن ثم الجميلة 

الصاقها على برستول 

. 

 

 ابو الهيجا محاجنه ميسا: اعداد المعلمه 
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 الشتاء: موضوع الفعاليه  

 

 ميسا محاجنة ابو الهيجاء :معلمةالاعداد 

 

  ير الفعالية االهداف م  الفعالية المواد الم تعملة عدد المشتركي  ا   الفعالية

 اقالم ملونة  طالب 4 ظواهر الشتاء

  عرض لوحات

 .لفصول السنة

  التعرف على الظواهر

 .الخاصة بفصل الشتاء

  تحفيز حب االستطالع

لدى الطفل ليعرف 

ويبحث عن التغيرات 

التي تطرا على بيئته 

 .خالل الفصول

  تنمية وتطوير

 .العضالت الدقيقة

  استيعاب وتنفيذ

 .التعليمات

  اثراء لغة الطفل

بمصطلحات خاصة 

درجات )بفصل الشتاء

حاالت , الحرارة

 (.غائم ماطر: السماء

  ان يميز الطفل ظواهر

تاء عن في فصل الش

بقية الفصول مع 

 .المقارنة

نقوم باثراء اللوح 

الشامل بصور ووسائل 

ايضاح خاصة 

ومن ثم , بالموضوع

يوزع لالطفال اربع 

, لوحات للفصول االربع

وعلى الطفل ان يميز 

لوحة فصل الشتاء من 

بين اللوحات االخرى 

من خالل الظواهر الدالة 

: على فصل الشتاء مثل

, ةالمظل, المطر, الغيوم

ويقوم بتلوين هذ  اللوحة 

 .بالوانه الجميلة
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 لشتاءا: موضوع الفعالية

اسم 
 الفعالية 

عدد 
 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

مظلتي 

 الجميلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مظلة سوداء  طالب 2-3

  بطاقات لكلمات

مرتبطة 

بموضوع الشتاء 

, غيوم, مطر: 

, ثلج, رعد, برق

, معطف, مظلة

, قبعة صوف

جارزة , لفحة

 ..صوف 

   بطاقات لهذ

الكلمات مع 

 .صورتها

 - طبع منوعة ,

 برق ملون 

   قطن , صمغ

 . ابيض 

  مراجعة الطالب لكلمات

 . تتعلق بفصل الشتاء 

  تمييز الطالب بين

 . الكلمات تمييزا بصريا

  مالئمة الكلمة للصورة

 .المناسبة لها 

 -  تطوير  قدرات

العضالت الدقيقة لدى 

 .الطالب 

تعرض المعلمة أمام الطالب 

ثم تجري ,مظلة سوداء 

محادثة قصيرة كمراجعة 

لموضوع الشتاء وكل ما 

, يتعلق به من كلمات مختلفة 

ومن ثم تضع أمامهم بطاقات 

أنظر للمواد ) لهذ  الكلمات 

باالضافة , ( لةالمستعم

لبطاقات أخرى تحتوي على 

حيث يكون , الصورة والكلمة 

على الطالب أن يختار بطاقة 

صورة مع كلمة ويبحث عن 

, الكلمة المالئمة لهذ  البطاقة 

وعندما ينجح بذلك يقوم اما 

بالصاق طبع على المظلة 

المعروضة أمامه أو رش برق 

ملون أو الصاق قطن أبيض 

في ( ارلديه حرية االختي)

النهاية ترفع المعلمة المظلة 

المزينة بعمل الطالب وتنهي 

الفعالية بغناء أغنية عن فصل 

 .الشتاء

 

 فاطمة بيدوسي : اعداد المعلمة

 

 

 



33 

 

 

 الشتاء:موضوع الفعالية

اسم 
 الفعالية 

عدد 
 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 

مالبس 

الشتاء 

 وصوتي 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات لصور  البينط

 مالبس الشتاء. 

  صندوق

يحتوي على 

قطع لمالبس 

 .الشتاء

  وبداخله .مسجل

اسطوانة 

االجوبة 

 .الصحيحة

  التعرف على شكل كلمات

تتعلق بمالبس الشتاء من 

خالل عرض بطاقات لهذ  

 .الكلمات 

  ذكر الصوت األول لكلمات

تتعلق بمالبس الشتاء بعد 

 .لفظها 

 ل اعادة لفظ الصوت األو

 .للكلمات بعد سماعه

 

 

 

موضوع الصوت األول  بعد مراجعة

 :لكلمات مالبس الشتاء 

يتم عرض بطاقات لصور مالبس 

وعلى الطالب أن يذكر , الشتاء 

فان , الصوت األول لهذ  الصورة 

تمكن من ذلك يختار من الصندوق 

قطعة المالبس التي انتقاها ويقوم 

ه أما اذا لم يقم بذلك فان, بارتدائها 

فاذا , يعطي بطاقته لزميله لكي يجيب 

 أجاب يرتدي هذ  القطعة

واال  فانهما  يستمعا لالجابة الصحيحة 

 .من خالل المسجل

  

 فاطمة بيدوسي :اعداد المعلمة
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 الشتاء:موضوع الفعالية

اسم 
 الفعالية 

عدد 
 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

قطرات 

 لمطرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور/اترسوم  طالبين

 . لعشر غيوم 

  سلة بطاقات

 .قطرات المطر

  سلة بطاقات

 .0-01أعداد 

 

  عد قطرات المطر

 .0-01لالعداد 

  مالئمة الكمية للعدد

من خالل (0-01)لالعداد 

االستماع ألصوت 

قطرات المطر التي 

 .تصدرها المعلمة 

 -  تحسين قدرة التركيز

لدى الطالب من خالل 

 .تماع الجيد االس

صور لعشر /توضع  رسومات

ويمسك أحد , غيوم على الحائط 

الطالب سلة بطاقات قطرات 

وطالب  خر يمسك سلة , المطر 

 .0-01بداخلها بطاقات أعداد 

عندما يسمع الطالبين صوت 

والذي تقوم ) قطرات المطر 

يرفع أحد ( باصدار  المعلمة

والطالب , الطالب بطاقة الرقم

رات المطر أسفل اآلخر يضع قط

 .الغيمة 

  

 فاطمة بيدوسي :اعداد المعلمة
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 الشتاء: موضوع الفعالية

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 بازل

 

 

 

 

 

 

اكياس +برستول  طالب 2

 تغليف  

 .(למינציה)

  الوان 

 صورة 

   نبتة عصا

 الراعي

 

 الب على ان يتعرف الط

 زهرة عصا الراعي

  ان يتعرف الطالب على

صورة اسم عصا 

 الراعي

  ان يطور الطالب مهارة

 االستيعاب البصري 

  ان يطور الطالب مهارة

 االصغاء والتركيز 

 

تضع المعلمة اللوحة المرسوم 

عليها صورة زهرة عصا الراعي 

مع صورة كلمة زهرة عصا 

وعليه ان يجد ,الراعي امام الطالب

زهرة عصا الراعي وكلمة  اجزاء

 ويركبها ,عصا الراعي 

 مثل الشكل الموجود امامه 

الفائز الذي يركب :نهاية اللعبة 

 .الشكل اسرع 

 

  

 رائد  كبها  :اعداد المعلمة
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 الشتاء: موضوع الفعالية   

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

ة لعب

 الدومينو

 

 

 

 

 

 

 

 

اكياس +برستول  طالب 3_2

 (לימנציה)تغليف 

  صور ظواهر فصل

 الشتاء 

  ان يميز الطالب

ظواهر فصل 

الشتاء 

غيمة :مثال

 مطر _

  ان يتعرف

الطالب على 

الحروف 

 العربية 

  ان يتعرف

الطالب على 

االتجاهات 

المختلفة 

للبطاقات 

 (.يسار.يمين)

  ت زر )عين يد

 (بصري

  ان يميز

ت الصفا

المتشابهة بين 

ظواهر فصل 

المتشابه )الشتاء 

 (والمختلف

 

توزع المعلمة البطاقات 

بين المشتركين 

يضع الطفل .بالتساوي

االول بطاقة على 

باللعبة , ويبدأ,الطاولة 

حسب ظواهر فصل 

الشتاء والحروف 

 الموجود  على البطاقة 

يكون على البطاقة :مثال

صورة اول حرف من  

ظواهر فصل الشتاء 

يجب على الطفل ايجاد ,

بطاقة اخرى مشابهة 

لهذ  البطاقة ووضعها 

جنبها حتى نهاية 

وللتشجيع ,البطاقات

 .الجميع فائز

  

 رائد  كبها : اعداد المعلمة
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 الشتاء:موضوع الفعالية

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

مالءمة صور 

لشتاء مالبس فصل ا

 الى اسمائها

 

 

 

 

 

 

 برستول  طالب 2

  اكياس

 تغليف

 (למינציה) 

  صور

مالبس 

 فصل الشتاء

 

 

 

 

 

 

  ان يتعرف الطالب

على مالبس فصل 

 .الشتاء

  ان يطور الطالب

مهارة ت زر عين يد 

. 

  ان يتعرف الطالب

على صورة اسماء 

 مالبس فصل الشتاء 

 

تضع المعلمة اللعبة 

وعليهم ,امام الطالب 

 ا ان يجدو

 

اسماء مالبس فصل 

الشتاء ومطابقتها للشكل 

 الموجود

. 

 

  

 رائد  كبها  :اعداد المعلمة
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 الشتاء  :الفعالية موضوع   

 اسم

  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 المواد

 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 

 لعبة

 الذاكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب 2-1

 0-21 

 عن بطاقة

 فصل

 .الشتاء

 2-01 

 تبطاقا

 جمل عليها

 عن تعبر

 الصور

 في التي

 .البطاقات

 على لتعرف 

 فصل ظواهر

 .الشتاء

 -الذاكرة تقوية 

 .البصرية

 صور عن التعبير 

 .بسيطة بجمل

 عن جمل قراءة 

 .الشتاء فصل

 ينظرون الطالب وندع البداية في

 بجمل يعبر طالب وكل البطاقات الى

 .البطاقات عن بسيطة

 لىع البطاقات بقلب نقوم ثم ومن

 كل من ونطلب االخرى الجهة

 بطاقتين سحب بالدور طالب

 متشابهتين البطاقتين فإذا متشابهتين

 أما ثانية مرة ويلعب لجانبه يضعهن

 يرجعهن مختلفتين البطاقتين إذا

 حتى وهكذا, دور  ويخسر لمكانهن

 .البطاقات تنتهي

 من عدد أكثر لديه كان من هو الفائز

 .البطاقات

 بعرض نقوم انيةالث المرحلة وأما

 بقراءة المعلمة وتقوم بطاقات 01ال

 بسحب طالب كل يقوم بعدها, الجمل

 ونطلب الجمل بطاقات من بطاقة

 مساعدة مع قراءتها محاولة منه

 يحمل الذي والطالب المعلمة

 والدور البطاقة باخذ يقوم الصورة

 المرحلة هذ  في البداية, له يكون

 المرحلة في الفائز للمشترك تكون

 . االولى

  

  مصاروة - جبارين رامية -:المعلمة اعداد
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 الشتاء :الفعالية موضوع    

 اسم

  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية أهداف المستعملة المواد

 

 غيمة

 مطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات  21 طالب  8-6

 لفصل صور

 .الشتاء

 21 بطاقات 

 فصل كلمات

 .الشتاء

 21 بطاقات 

 وكلمة صور

 .الشتاء لفصل

 21 بطاقات 

 في األحرف

 الكلمات بداية

 عن تعبر التي

 الشتاء فصل

 البطاقات هذ )

 شكل على

 (.مطر قطرة

 كبيرة غيوم . 

 صندوق 

 .مفاجئات

 على التعرف 

 فصل ظواهر

 .الشتاء

 على التعرف 

 عن تعبر كلمات

 .الشتاء فصل

 على التعرف 

 .األحرف

 على التعرف 

 .األحرف صوت

 صورة بين مالئمة 

 .والحرف والكلمة

 

 ويجلس الطالب أمام الغيمة نعلق

 .حلقة بنصف األطفال

 التي البطاقات الغيمة على نضع

 .والكلمة الصورة على تحتوي

 المفاجئات صندوق في ويوضع

 .البطاقات باقي

 صندوق  بتمرير المربية تقوم

 المشتركين على المفاجئات

 وعندما بالغناء الطالب ويبدأوا

 الطالب يسحب األغنية تنتهي

 بطاقة الصندوق عند  استقر الذي

 البطاقة على العثور منه ويطلب

 وتعليقها الغيمة على لها المالئمة

 بقراءة الطفل يقوم وطبعا بجانبها

 حسب وذلك والحرف الكلمة

 بطاقة سحب اذا أما. الصورة

 الحرف الطالب يقرأ حرف

 أيضا الحرف وصوت والكلمة

 غيمةال تحت الحرف بطاقة ويعلق

 .مطر قطرة ألنها

 تنتهي حتى اللعب ويستمر

 .الصندوق من البطاقات

  

 

  مصاروة - جبارين رامية -:المعلمة اعداد
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 الشتاء مالبس :الفعالية موضوع

 اسم

  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 

 ألبسني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب 2

 ألسماء بطاقات 

 .الشتاء مالبس

 لولد األول مجسمين 

 لبنت والثاني

 مالبس قطع 

 من مصنوعة

 للجنسين بوليجال

 والبنت الولد

 من والمالبس

 صيفية الفصلين

 .وشتوية

 مالبس على التعرف 

 .الشتاء

 أعضاء على لتعرف 

 .الجسم

 المالبس تصنيف 

 وحسب الجنس حسب

 .الجسم

 كلمات على لتعرفا 

 الشتاء مالبس

, جزمة, معطف)

, صوف, كفوف

, لفحة, جوارب

 (. شمسية, جارزة

 طالب كل يقوم البداية في

 بريد الذي المجسم باختيار

 .المالبس الباسه

 قطع الطالب أمام نضع

 بتسمية ونبدأ المالبس

 بطاقة اظهار مع المالبس

 الطالب يتعرف كي االسم

 .الكلمة على

 طفل كل من نطلب وبعدها

 معه الذي المجسم الباس

 لوالفص الجنس حسب

 (.الشتاء فصل) المالئم

 المجسمين يلبسوا أن وبعد

 مرة البطاقات بقراءة نبدأ

 البطاقة ووضع أخرى

 المالبس قطعة بجانب

 ينهي الذي والطالب

 .الفائز هو أوال مجسمه

  

  مصاروة - جبارين رامية -:المعلمة اعداد

 

 

 

 

 

 



الحمضيات
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 الحمضيات :موضوع الفعالية   

اسم 

 لفعالية ا

عدد 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

 

مالئمة 

حبات 

الحمضيات 

للرقم 

الموجود 

على جذع 

 الشجرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب  5

عاديين مع 

طالب 

 مدمجين 

 

  الصقات

بلون 

برتقالي 

 واصفر 

  الصقات

 ارقام 

  الوان 

  كرب بني 

 برستول 

 صمغ 

 مقص 

 

 

  مجال التفكير

 يالرياض

  ان يعرف ويميز

 شكل واسم الرقم 

  ان يعد الكمية

 الموجودة 

  ان يقدر الكمية 

  ان يضيف كمية

مالئمة حتى 

يمثل صورة 

 العدد 

 

 

يتم اعطاء الطالب كمية اشجار معينة يقوم 

بتلوينها باللونيين االخضر والبني ثم 

ثم يتم , قصها وتلصيقها على البرستول 

يطلب اعطاء الطلب البحث عن رقم معين 

منه وتلصيقه على جذع الشجرة ويطلب 

منة ايضا اختيار الالصقات ذات اللون 

البرتقالي وتلصيقها على الشجرة حيث 

يقوم بإكمال الكمية الموجودة على 

 .الشجرة

يقوم الطالب بإضافة الكرب وإضافة     

( لون ازرق وإضافة شمس ) سماء 

 المقصود صورة تعكس الطبيعة 

  

 

 ابتسام اغبارية :اعداد المعلمة
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 الحمضيات :موضوع الفعالية    

عدد  اسم الفعالية

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

التعرف على 

الحرف االول 

واألخير 

والصوت 

االول واألخير 

في مجموعة 

 الحمضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب  5

عاديين مع 

 مدمجين

  بطاقات

 للحروف 

 الوان 

  بطاقات

 يات  للحمض

 اوراق عمل 

  م ال علو: 

  التعرف على شكل

الحمضيات اشكالها 

وأنواعها وطعمها 

 وألوانها 

 م ال تربية لغوية : 

  التعرف على شكل

الحروف التابعة 

) لمجموعة الحمضيات 

برتقال , ليمون , بوملي 

 (جريفروت , مندلينة , 

  التعرف على اسماء

الحروف التابعة 

للحمضيات والتركيز 

ف االول على الحر

 واألخير 

  التعرف على الصوت

 االول واألخير للكلمات 

    تقطيع مجموعة الكلمات 

 

تعرض اشكال الحمضيات 

المصنوعة من مبال ونقوم 

بالمناقشة حول الشكل واللون 

والحجم للحمضيات ويتم وضع 

مجموعة حروف ون خذ بداية 

كلمة برتقال ويتم البحث عن 

حروفها ويطلب من الطالب 

على الحرف االول  التعرف

واألخير شفويا وحسب اللفظ 

وبعدها البحث عن الحروف 

من خالل البطاقات المعروضة  

حيث يقوم بتلصيقها على 

صورة البرتقال ومن ثم يقوم 

بالتلوين وكل الوقت نقوم 

بتكرار الحرف وشكله وصوته 

من خالل لفظ الكلمة  مثال 

على ذلك برتقال الصوت 

 ر لاالول ُب والصوت االخي

المقطع االول بر والمقطع 

االخير قال وهكذا مع كل 

 مجموعة الحمضيات 

وبعدها فعالية تلوين شكل 

الحمضيات والحرف االول 

 واألخير

  

 ابتسام اغبارية :اعداد المعلمة



44 

 

 

 الحمضيات:موضوع الفعالية   

عدد  اسم الفعالية

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

التفكير  دمج

الرياضي مع 

الوعي 

الصرفي 

للحمضيات 

والتعرف 

على مصطلح 

 بيارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوان   طالب 3

 اوراق عمل 

  برستول 

  ارقام للتلوين 

  اسياخ خشب 

 مقص 

 صمغ 

 קל קר 

 

 مجال حركي 

  قص وتلوين

حبات 

الحمضيات 

ومجموعة 

 االشجار

  مجال التربية

 اللغوية 

  التعرف على

الوعي 

الصرفي 

والمقصود به 

مفرد مثنى 

 جمع و

بتلوين االشجار باألخضر والجذوع  نقوم

بالبني وحبات البرتقال باللون البرتقالي 

ثم يقوم الطالب بقص حبات البرتقال 

وأيضا يقوم بقص االشجار وتلصيقا على 

البرستول وأيضا يقوم بتلوين االرقام 

وقصها وتلصيقها على جذوع االشجار 

ويطلب منه اضافة حبات حمضيات 

ئمة للرقم واطلب منة البحث عن مال

الشجرة التي عليها حبة برتقال واحدة ثم 

البحث عن الشجرة التي تحوي حبتا 

برتقال ثم يقوم بالبحث عن الشجرة التي 

تحوي حبات برتقال ثم اطلب منه 

اعطائي شجرة واحدة ثم شجرتان ثم 

مجموعه شجرات حتى التوصل الى 

 مصطلح بيارة

 

 م اغباريةبتساا:المعلمةاعداد 
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 الحمضيات :  موضوع الفعالية    

عدد  اسم الفعالية

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

صنع سلة 

 حمضيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألوان   طالب  5 

 خشب 

  مقص 

 دبق 

  برستول

 مقطع 

  ورقة عمل

يرسم 

عليها ثمار 

حمضيات 

ب نواعها 

 الخمسة 

  ورقة عمل

يرسم 

عليها سلة 

 ارغة  ف

 :أهداف تربوية  

  التعرف على فاكهة

عائلة ) فصل الشتاء 

 . ( الحمضيات 

  التعرف على صفات

 .الحمضيات

  التعرف على فوائد

 . الحمضيات 

  تطوير العضالت

 . الدقيقة 

  تجسيد قصة  سلة

 . الحمضيات 

 

 : أهداف تعليمية 

  يلون الطفل ثمار

 .الحمضيات 

  يقص الطفل ثمار

 .الحمضيات 

  الطفل ثمار يلصق

 .الحمضيات 

  يصنف الطفل

 .ثمار الحمضيات 

 

 

 

سلة ) في البداية نسرد قصة 

عدة مرات حتى ( حمضيات 

يتمكن األطفال من فهم أحداث 

القصة والتعرف على أنواع 

الحمضيات وصفاتها من حيُث 

بعد ذلك , الحجم والشكل واللون 

نوزع ورقة عمل لألطفال يرسم 

مسة عليها ثمار الحمضيات الخ

وعلى األطفال بتلوين الثمار وبعد 

يقوم  االنتهاء من التلوين كل طفل

 بقص ثمار الحمضيات على حدى

بعد ذلك كل طفل يقوم بتلوين  .

ورقة عمل يرسم عليها سلة 

من تلوينها  ءفارغة بعد االنتها

ثم " سلة حمضيات " يكتب عليها 

يقص السلة ويلصقها على قطعة 

 برستول 

ار الحمضيات ويبدأ بتلصيق ثم

داخل السلة بالتسلسل الذي سرد 

من ثم يقص كل طفل , في القصة 

البرستول على شكل السلة كما 

يقص الفراغ الذي بقي داخل 

السلة بين الثمار حتى نحصل 

على سلة يستطيع الطفل أن 

 . يحملها 

 

 ميسون عسلي: اعداد المعلمة
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 الحمضيات :موضوع الفعالية    

عدد  اسم الفعالية

 كينالمشتر

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 

الحمضيات 

 والمقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2-3  

 طالب

 

 صور للحمضيا ت 

 صمغ 

 תפיית שקוף 

 קאפה 

 طبع, 

 مقص  

 ورقه,برستول 

 صور عليها  عمل

 .للحمضيات

 

  ان يتعرف

الطالب على 

شكل كلمات 

انواع 

 .الحمضيات

  ان يذوت

الطالب مفهوم 

 الوعي الصوتي 

من خالل 

 .المقاطع

  ان يتمكن

الطالب تقطيع 

الكلمات من 

خالل صور 

 . الحمضيات

  تقوية العضالت

الدقيقه لدى 

 .الطالب

 

بعد ان يتمكن الطالب من 

موضوع الحمضيات بتوسع 

بشكل تدريجي اضع امام ,

الطالب صور للحمضيات 

وعليها الكلمات كنظر  اولى 

ليتعرف الطالب على الشكل 

بعد ذلك , التصوري للكلمه

أقوم في تقطيع كلمة 

حمضيات من خالل اليدين 

بعدها من خالل البطاقات 

نقوم في تقطيعها حسب 

الصور هنا يقوم الطالب في 

بعد , العد بشكل تدريجي

االنتهاء من تقطيع جميع 

في , كلمات الحمضيات 

المرحله القادمه اعطي كل 

طالب ورقه عمل عليها 

صور الحمضيات وقبل 

مقص يقوم استعمال ال

الطالب في تقطيع الكلمه 

بعدها يقص الصور  حسب 

تقطيع الذي عد  على 

ويقوم في تلصيقها . اصابعه

 على البرستول

  

 زحالقه نهى : اعداد المعلمة
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   الحج واالعياد: موضوع الفعالية   

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية لفعاليةاهداف ا

الطواف 
حول 

 الكعبه 

 طالب 1_3

حسب عدد 

 المسارات

  مجسم

 الكعبة 

  حبال

 باطوال

مختلفة من 

 حبال 3_1

  تمكن الطفل من

العد بشكل 

-0متسلسل من 

01  . 

  التمكن من

المقارنة بين 

 . اطوال مختلفة 

  تمكن الطفل من

تمييز االعداد 

 .  01-0من 

 من  التمكن

معرفة مفهوم 

 . د وقريب بعي

 

تضع المعلمة مجسم الكعبة في مكان واسع 

وتقوم بعمل مسارات حول الكعبة من خالل 

حسب  3مسار ,  2مسار ,  0مسار , الحبال 

 . المساحة المتاحة 

تضع على مجسم الكعبة بطاقات مكتوب 

عليها  بطاقة مكتوب عليها نقطة البداية 

وبطاقة مكتوب عليها نقطة النهاية وتطلب 

اطفال الطواف حول الكعبة طبعا  3من 

تكون البدايه من نقطة البداية وحتى يصل 

, نقطة النهايه يكون قد عمل شوطا واحد 

عندما يصل نقطة النهاية تطلب من المعلمة 

 0ان يختار البطاقة المكتوب عليها رقم 

ويضعها في نقطة النهاية ومن ثم يبدا من 

وبهذا يقوم . مرات  7جديد حتى يصل الى 

وتقوم المعلمة  7الى  0بتميز االرقام  من 

من الطلب  اللذي ينهي , بلفت نظر الطالب

االقرب على الكعبة ام ) الطواف اسرع 

وهنا يالحظ الطالب ان المشترك ( البعيد 

القريب من الكعبة هو اللذي ينهي اسرع الن 

مسارة اقصر وبعدها تقةم بقياس الحبال التي 

ب ان يميزوا كونت المسارات وعلى الطال

ان الحبل ليست متساوية وبذلك يستنتجوا 

 كلما بعدت المسافة عن الكعبة يكون المسار

  .اطول 

 

 عديلة يونس  : اعداد المعلمة
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  االعياد والحج: موضوع الفعالية    

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

مجسم الكعبة 

 و الطواف

صندوق   البط 3

 كرتون

   صمغ 

   رسمة

لرجال 

يلبسون 

مالبس 

 اإلحرام

  كرتون. 

  أن يقص الطالب

 .صورالرجال 

  أن يلصق الطالب

ورق الكرتون 

األصفر و . األسود 

 .القاعدة 

  أن يطور الطالب

 .عضالته الدقيقة 

  

إحضار صندوق كرتون ثم 

إلصاق ورق كرتون أسود 

حتى يصبح مجسم كعبة ومن 

كرتون  ثم إلصاق قطعة

كقاعدة للصندوق ، بعدها 

نلصق إطار أصفر على 

و من ( الصندوق ) الكعبة 

ثم قص صور الرجال و 

كل صورة  إلصاق على

للرجال اسياخ لحمة حتى 

يكون الرجل على انه يطوف 

حول الكعبة من ثم الصاق 

قطعة الكرتون  الرجال على 

وهكذا يكون لدينا ( القاعدة ) 

 .لوحة جميلة 

 

 حنان مصري : معلمةاعداد ال
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 الحج واالعياد:موضوع الفعالية       

اسم 

 الفعالية

عدد 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

 

سرد قصة 

دعاء "

وعيد 

 "االضحى 

المدة "

 21الزمنية 

 "   دقيقة 

بناء مجسم 

 الكعبة

المدة "

 21الزمنية 

 "دقيقة

 

 

 

 

 

 

 طالب 5

 

 دعاء " قصة

يد وع

 "االضحى

  بطاقات

لشخصيات 

 القصة

  شريط ذهبي 

 قماش اسود 

 كرتون مقوى 

 

  ان يتعرف الطالب على

مناسك الحج من خالل 

القصة وعلى مبنى الكعبة 

بناء البوم مناسك الحج ,

 .بالترتيب 

  مناسك  1ان يذكر الطالب

 من الحج

 - ان يعرف الطالب اسم

العيد الذي ياتي في موسم 

 .الحج

 -ب ان يعرف الطال

المناسبة التي يضحي من 

 .اجلها المسلمين

 

بعد سرد القصة تجري -

المعلمة محادثة حول احداث 

 .القصة 

اجراء محادثة قصيرة حول -

 مناسك الحج 

اجراء محادثة حول المناسبة 

التي يضحي من اجلها 

قصة سيدنا "المسلمين 

 ".ابراهيم وابنه اسماعيل

فعالية ابداعية بناء مجسم -

رتون وقطع الكعبة من ك

قماش اسود وشريط زينة 

 .ذهبي لتزيين الكعبة

 

 

  فوز يونس : عداد المعلمةا
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 رمضا  وعيد الفطر:موضوع الفعالية 

عدد  اسم الفعالية

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

سرد -

هاله "قصة

وهالل 

 "رمضان

 

بناء فانوس -

 رمضان

 

 بناء-

 هالل رمضان 

 

اء بن-

شخصيات 

 قصة

 لقصةا  طالب 5

 بروستول 

 مقص 

 صقال 

 الوان 

 مواد زينه 

  عيدان خشب

 صغير 

  صور لشخصيات

 القصة غير ملونه

 قالب هالل 

  ورق سولوفان

 ملون

 شريط زينه 

 

 

 

 

 

  ان يتعرف الطالب

على شخصيات 

 القصه

  ان يتعرف الطالب

على العيد الذي 

ياتي بعد رمضان 

. 

  ان يتعرف الطالب

على مصطلحات 

ديد  من خالل ج

: القصه مثل 

هالل ,مسحراتي 

طبل ,فانوس ,

 .السحور ,

  تقوية العضالت

 الدقيقه

 التلوين بالمجال 

  تنمية القدرة على

التعبيرواالثراء 

 اللغوي

بعد سرد القصة تقوم 

المعلمهباجراء ا لمحادثه 

 .حول احداث القصة 

 فعاليات ابداعية

فعالية ابداعية بناء -0

س عرائ"شخصيات القصة 

باستخدام الوان " عصي

مقص عيدان خشب صور 

للشخصيات غير ملونه 

على الطالب ان يقص 

الشخصيات بعد تلوينها 

 .ويلصقها على عصي

بناء فانوس رمضان من -2

بروستول وورق سولوفان 

 .وشريط زينه

بناء هالل رمضان من -3

خالل قالب هالل وتلوينه 

وقصه ومن ثم تزينه بماد 

 .زينه والصاقه على عصي

  

 هبة يونس :اعداد المعلمة
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   حيوانات المرعى: موضوع الفعالية    

اسم 
 الفعالية 

عدد 
 المشتركين

 ةسير الفعالي أهداف الفعالية المواد المستعملة

تجسيد 

صورة 

 خروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورقة رسم يرسم    طالب  5

 عليها خروف 

 باندا ألوان  

  مقص 

  دبق 

 قطن ابيض ,

 صوف 

 2  عينان متحركة 

   

  تطوير العضالت الدقيقة

. . 

  تجسيد حيوان أليف. 

  تنمية الثروة اللغوية 

  تمييز الصوت األول من

 .كل اسم حيوان 

  كتابة الحرف وتلوينه  . 

 ى صفات التعرف عل

 الخروف 

  التعرف على فوائد

 الخروف 

 

يبدأ األطفال بتلوين وجه 

الخروف وأرجله ومن ثم 

يلصق عينان متحركة 

يدهن الدبق , للخروف 

على جسم الخروف ومن 

ثم يلصق القطن األبيض 

أو الصوف حتى يغطي 

 جسمه 

بعد ذلك يرسم الطفل 

السماء الصافية والعشب 

األخضر من حول 

بح الخروف حتى تص

 .لوحة جميلة

بعد تجسيد الخروف يبدأ 

الطالب التلوين بحرف 

الخاء الحرف األول من 

كلمة خروف وكذلك 

 .محاولة الكتابة

 

 

 ميسون عسلي : اعداد المعلمة
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 الدوا   :موضوع الفعالية   

عدد  اسم الفعالية

 المشتركين

 سير الفعالية فعاليةاهداف ال المواد المستعملة

كم  صوص 

 لدينا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 طالب

 

  صور

, للدجاجه

 ,والصيصان

 קאפה. 

 בולגל. 

 عليها بطاقات 

 5-1من ارقام

  بطاقات عليها

 . صيصان

 

  ان يتعرف الطالب

على الدواجن 

 .وصفاتها

  ان يتمكن الطالب

من العد الشفهي 

 .5حتى العدد 

  يتعرف الطالب ان

على االعداد من 

0-5 

 تمكن الطالب ان ي

من مالئمة الكميه 

 .للعدد

 

في  البدايه يتم شرح عن الدواجن 

صفاتها طعامها وذلك خالل عدة ,

وكذلك يتم اشكال الدواجن .لقاءات 

وكذلك شرح عن الصيصان ,والوانها

وعند الت كد ان . وصفاتها وطعامها

, الطالب ذوتوا موضوع الدواجن 

وكل طالب . ننتقل للمرحله المتقدمه 

  5وم في العد الشفهي حتى العدد يق

واضع امام الطالب البطاقات عليها 

االعداد مع الطبع واضع بطاقه معينه 

وعلى الطالب ان يقول العدد واذا لم 

بعد ذلك اضع . يجاوب فالطبع تساعد 

امامهم بطاقتين للدجا  وفي االسفل 

اضع العدد وعلى الطالب ان يضع 

 .كمية الصيصان المالئمه

 

 

 

 نهى زحالقه:المعلمةاد اعد

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 حيوانات المرعى: موضوع الفعالية        

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية الفعالية أهداف المواد المستعملة

أهال 

بضيوف 

 المراعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4_6  

 طالب

  أقنعه للحيوانات

المذكورة الحصان 

 ,الجمل,الحمار,

, الخروف,الثور 

من مرقمه )التيس

0_6) 

  Cd يحوي أصوات

من الطبيعة في 

زقزقه )فصل الربيع

عصافير أصوات 

 ...(أغنام

  قطعه من العشب

األخضر 

 االصطناعي

  صندوق كرتون

مغطى منظر 

المرعى ومثقوب 

 .من النصف

  أن يتعرف الطالب

على أسماء 

الحيوانات المذكورة 

وإناثها مع تقطيع 

تربيه )أسمائها

 (لغويه

  أن يعد الطالب

ه الموجودة االقنع

عدا ترتيبيا 

تربيه )6_0

 (حسابيه

 . أن يقلد الطالب

أصوات حيوانات 

مهارات )المرعى

 (.حياتيه

  أن يقفز الطالب عدد

قفزات حسب العدد 

الذي يحمله القناع 

 (تربيه بدنيه)

  أن يصنع الطالب

أقنعه لحيوانات 

 (فنون)المرعى

األصوات   cdيشغل ال 

ويطلب من المشترك 

  داخل األول أن يمد يد

الصندوق ويختار أحد 

محتويات الصندوق 

وعندما يختار قناع عليه 

أن يلبسه على رأسه 

ويقرأ العدد المعلق 

وبعدها عليه أن يقفز عدد 

قفزات تالئم العدد ومن 

ثم عليه تقليد صوت 

الحيوان الذي اختار قناعه 

وأن يقف على مكان رقمه 

الموجود على قطعه 

العشب األخضر وهكذا 

مشتركين حيث بقيه ال

يظهرون في النهاية 

 .6_0مرتبين من 

  

  سماح امارة:المعلمة إعداد
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 الدوا  : موضوع الفعالية    

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

فعاليات 

ابداعية حول 

ثمار "قصة 

البطيخ 

 "والشمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورق برستول  طالب 1

دبوس   ابيض

فرنسي  صورة 

صوص مطبوعة 

 على ورق برستول

صورة بيضة 

مكسورة وصورة 

 "نغش"صوص 

 

 

 

 

 

 :للفعالية اهداف عديدة

في مجال التربية 

 :اللغوية

  تطوير

وتوسيع الثروة 

اللغوية فيما 

يتعلق 

بالدواجن 

بشكل عام 

والدجاجة 

 بشكل خاص

  تطوير  الوعي

الصوتي 

, صوت اول)

, صوت اخير

 (مقاطع

 تخدام افعال اس

 جديدة مثل 

 تفقس البيضة 

  في مجال

 :التربية البدنية

    تقليد حركات 

تقوم المعلمة بسرد القصة وبعد *

) التطرق للحيوانات المذكورة  

, فائدة الدجاجة, صوت الدجاجة

ابن , بيت الدجاجة, ذكر الدجاجة

 (الدجاجة

باجراء محادثة حول الوعي *

, الصوتي تقطيع كلمات من القصة

لصوت االول في الكلمة والصوت ا

تقليد , االخير بعدها تتطرق للدجاجة

صوت الدجاجة تقليد صوت الديك 

تقليد حركات الديك والدجاجة 

 وبعدها ننتقل الى مجال الفنون 

تقوم المعلمة برسم شكل بيضوي *

كانه بيضة على البرستول وترسم 

 بوسط الشكل البيضوي خط منكسر 

ل قص تطلب المعلمة من االطفا

البيضة  وبعدها قص الخط 

المنكسر فيصبح لدينا جزئين 

للبيضة وم ثم ننتقل للصوص تطلب 

المعلمة من االطفال تلوينه باللون 

االصفر بعد عرض صورة طبيعية 

للصوص وبعد ذللك نقوم بالصاق 

الصوص باحدى اقسام البيضة 

بحيث  يظهر راس الصوص من 

جهة الخط المنكسر بعدها تاتي 

بالقسم الثاني للبيضة تضع  المعلمة

طرف الخط المنكسر على االخر 

وكانها بيضة مكسورة تثبت 

القسمين بدبوس فرنسي وتصبح 

البيضة وكانها تفقس ويخر  منها 

 صوص

  

  شيرين محاجنة:اعداد المعلمة                                                                                       
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  حيوانات المرعى:  وضوع الفعاليةم   

عدد  اسم الفعالية 
 المشتركين

المواد 
 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

 صديقتنا البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קאפהلوحة   طالب 1-6
 كبيرة 

  دبابيس للشك
 بلون اسود

  اعين
 متحركة 

  رموش 
  قلم طوش

01 

  مقص كبير 

 :من التربية اللغوية
 ت التعرف على الصو

االول االخير واالوسط 
, حليب, في كلمة بقرة

 ثور, عجل
  التعرف على حروف

, ع)الكلمات المذكورة 
, ل, 
 (ي,ح,ة,ر,ق,ب,ر,و,ث
  تقطيع الكلمات المذكورة

 اعالة 
  كتابة الكلمات المذكورة

 ( حسب الجيل)او قسم منها
  التعرف وتوسيع الثروة

اللغوية في مجال حيوانات 
المرعى ومنتوجات 

 بالحلي

تقوم المعلمة برسم بقرة كبيرة 
وترسم ايضا , على لوح القابا

 بقع للبقرة 

 

 

 

بعد ذلك تقوم المعلمة باجراء 
اسم ) محادثة حول البقرة 

, ذكر البقرة, ابنها, بيتها
 (استخدام البقرة, صوت البقرة

ناكل مثل , نقلد صوت البقرة
البقرة نسير على اربع قوائم 

 مثل البقرة

بشكل مشترك  يقوم االطفال
بشك خرز اسود في بقع البقرة  

وتلصيق العيون والرموش 
بعدها تقص المعلمة البقرة 

نقوم . لينتج لدينا مجسم بقرة
بكتابة اسماء الطالب الذين 
شاركوا في الفعلية ونعلق 

 . اللوحة في الصف

ممكن ان ياخذ الطالب صورة 
 وهم بجانبها

  

 شيرين محاجنة:اعداد المعلمة
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 الدوا  + حيوانات المرعى:لفعاليةموضوع ا   

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

فعاليات حول 

ثمار "قصة 

البطيخ 

 "والشمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برستول   طالب  1

 مقطع

  ورق ابيض

مطبوع عليه 

صورة 

 ارنب 

 قطن ابيض 

  اعين

 متحركة

  صور

حقيقية 

, لالرنب

صغار 

, نباالر

مكان عيش 

, االرنب

طعام 

 االرنب 

 

 

للفعالية عدة اهداف من 

التربية اللغوية والفنون 

 :والتربية البدنية

  توسيع الثروة

اللغوية بما يخص 

 االرنب 

  اثراء الطفل

بمعلومات جديدة 

 حول االرنب

  التعرف على المبنى

 القصصي 

  استخدام استراتجية

دعم الذاكرة عن 

طريق تحضير 

جل االرنب من ا

مساعدة الطالب 

 على تذكر االحداث

قبل الفعالية نقوم بسرد القصة 

للطالب واعادتها من اجل تذويتها 

عن طريق استخدام مركبات المبنى 

, المكان, المقدمة)القصصي 

شخصيات , المشكلة والحل, الزمان

 (القصة

, بعد ذلك نشرح القليل عن االرنب

وذلك بواسطة اشراك الطالب 

نقوم بادارة بمساعدة الصور 

صوت , ابن االرنب)محادثة 

بيت , ماذا ياكل االرنب, االرنب

 ( استخدام االرنب, االرنب

بعد المحادثة نقوم ببعض الحركات 

الرياضية ونقلد حركات االرنب 

نقفز مثل : ونستخدم االفعال

نتفز مثل االنسان من اجل , االرنب

تذويت الفرق بين كلمة القفز عند 

 أياالنسان او  االرنب والقفز عند

 حيوان اخر

بعد ذلك نقوم بتلوين اذنا االرنب 

نقصها , في الرسمة وجهه وقدما 

ونلصقها على البرستول نلصق 

العيون ونلصق القطن على جسد 

 . االرنب

  

 شيرين محاجنة:اعداد المعلمة
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 اق ا  الش ره: موضوع الفعالية   

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 شتركينالم

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

انا 

 الشجر 

تعرفوا 

علي يا 

 اوالد

 

 

 

 

 

 

 

0-1     نموذ

 لشجر  ا

  اسماء اقسام

الشجر  

على 

 بطاقات

 

 

 

  التعرف على

 اقسام الشجر 

  تقطيع الكلمات

 الى مقاطع

  تسميه ومعرفه

االحرف 

 واسمائها

   محاوله قراء (

( قراء  صوتيه

 يبشكل جزئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضع البطاقات جانبا ويطلب من 

نطلب , الطالب تسميه القسم المطلوب

منه ان يقطع الكلمه ويذكر الحرف 

ثم يطلب منه , االول من الكلمه

التعرف على الكلمه ويلصقها في 

 .على نموذ  الشجر  مكانها المناسب

 

  

 شيرين بدران:اعداد المعلمة
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 ار الربيعازه: موضوع الفعالية

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 

 من يشبهني

 

 

 

 

 

 

 طالب 1 -0

 

 طاقات مزدوجه ب

عليها صور 

ازهار الربيع 

 التي تعلمناها

  تقويه وتطوير

 الذاكر  

  التعرف على شكل

 واسم االزهار

  تقويه العضالت

 الدقيقه

  التعرف على

 المتشابه

رتب البطاقات امام ت

. الطالب ينظر ويتمعن بها

بعدها نقلب البطاقات 

وعليه ان يتذكر اين 

يتواجد كل زوجين 

متشابهين من الصور مثال 

اذا قلب صور  زهر  

البرقوق عليه ان يتذكر 

اين البطاقه االخرى التي 

تتواجد عليها صور  

 .البرقوق

 

 

  

 شيري  بدرا  :المعلمةإعداد 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 ش رة اللوز ضوع الفعاليةمو  

عدد  الفعالية اسم

 المشتركين

 سير الفعالية أهداف الفعالية المواد المستعملة

 

 

 زهرة اللوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب 3

 

 

 

 

 

 كرتون. 

 بروستول. 

  معجونة

 .أصابع

  ابيضصمغ. 

 فرشاة دهان 

  تعريف الطالب

على أنواع 

 .األشجار

  تعويد الطالب على

المحافظة  على 

ذوق األشجار وت

 .جمال الطبيعة

 فهم أقسام الشجرة. 

  نخطط على سطح قطعة

كرتون صورة شجرة 

خالية من األوراق 

 .واألزهار

  ندهن  معجونة على

الشجرة التي قمنا 

بتخطيطها ونختار اللون 

البني للساق واألغصان 

وبذلك ينتج لدينا ساق 

 .وأغصان من المعجونة

  نقوم  بإضافة معجونة في

ها اللون األخضر وندهن

 .حول الشجرة

  بعد ذلك ندهن قطعة

أغصان الكرتون أي حول 

الشجرة بطبقة خفيفة من 

 .األبيض  ألصمغ

  ونصنع شكل كرات

صغيرة من المعجونة 

ب لوان األبيض والزهر أي 

على شكل زهر اللوز، 

 .ونتركه حتى  يجف

  

 رنا كبها: إعداد المعلمة
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 الربيع:موضوع الفعالية

عدد  اسم الفعالية 

 شتركينالم

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

صنع ورد  

 .من معجونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معجونه   طالب +2

بالوان 

 مختلفه 

  عيدان

 ,اسكيمو

  ادهان

خضر ا

لساق 

الورد  

عود )

(االسكيمو

, 

  دبق

ابيض 

 .سائل 

  ان يطور الطالب

 لديه االبداع والفن 

  ان يطور

 العضالت الدقيقة 

 ان يتعرف على 

 اقسام الزهر 

  ان يتعرف على

 االلوان المختلفة 

  ان يعد

العدد )االوراق

 (والكميه

  ان يربط بين

ا االزهار 

وظواهر خىمؤ1

 .الربيع 

على كل طفل ان يختار الوان 

المعجونه التي يريد استعمالها 

 6على كل طفل ان يقطع , 

قطع صغير  من المعجونه 

يصنع منها االوراق ويثبتها 

كيمو على ان على عود االس

يضع كر  صغير  من 

المعجونه في وسط االوراق 

ويدهن عود االسكيمو 

باالخضر ويضع على الساق 

ورقتين من المعجونه باللون 

 .االخضر 

 

 

 

 عرعر  -وفاء يونس-:اعداد معلمه الدمج

 

 

 

 

 

 



العائلة

64



65 

 

 

 العائلة:الفعالية موضوع      

 اسم

  الفعالية

 عدد

 المشتركين

 المواد

 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 

 قصة

 محوسبة

+ 

 فعالية

 عائلتي

 محوسبة

 

+ 

 قعالية

 مالءمة

 كلمة

  للصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاسوب  طالب 2

 مكبرة صورة 

 .العائلة الفراد

 صورة 

 .الطالب

 

 على التعرف 

 افراد اسماء

 العائلة

اخ,اخ,ام,أب)

 (. جدة,جد,ت

 حب تنمية 

 االستطالع

 في رحوالم

 استعمال

 .الحاسوب

 على التعرف 

 افراد وظائف

 . العائلة

 قصة تجسيد  

 .عائلتي

 الثروة تنمية 

 . اللغوية

 معرفة 

 االول الحرف

 من واالخير

 .كلمة كل

 حروف تمييز 

 من كلمة كل

 افراد اسماء

 العائلة

اخ,اخ,ام,أب)

 (. جدة,جد,ت

 

 عائلتي قصة بعرض اقوم البداية في*

 على التركيزو,الحاسوب على مبرمجه

 وطريقة العائلة افراد من فرد كل اسم

 حورا (.جدة,جد,أخت,أخ,أم,أب) قراءته

 الذين األشخاص حول األطفال مع

 . المنزل في معه يسكنون

 .  الطفل عائلة أفراد تسمية

 لعبة بعرض نقوم القصة قراءة بعد*

 شخصيات عرض خالل من حاسوب

 بتخمين يقوم ان الطالب وعلى القصة

 الكلمات قراءة مع يةالشخص

 وتميز,(جدة,جد,أخت,أخ,أم,أب)

 .الكلمه حروف

 بعرض اقوم تقييم كوسيلة النهاية وفي*

 وعلى العائلة الفراد مكبرة صور 

 كلمة كل بمالءمة يقوم ان الطالب

 المالءمة للصورة

ع,اختي,اخي,امي,ابي,جدتي,جدي.)لها

 (عمتي,مي

 صورته يحضر ان الطالب من ونطلب

 .أنت,كلمة تحت ووضعها

 

 محاجنة اسراء:المعلمة اعداد
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 العائلة:الفعالية موضوع      

 عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 
 فعالية
 فعالية+بازل
 بيت

 .الحروف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بيتي بازل  طالب

 بطاقات 

-أ من حروف

 .ي

 صورة  

 .مكبرة بيت

 عمل ورقة . 

 كلمة تذويت 

 . بيت

 العضالت تنمية 

 . الدقيقة

 الثروة تنمية 

 . اللغوية

 بعض يذكر 

 العائلية األدوار

 داخل تتم التي

 البيت وخار 

   اسماء تركيب  

 من عائلته افراد

 .الهجاء حروف

 صورة تلوين  

 .البيت

 بيتي كلمة كتابة. 

 

 

 بعرض اقوم البداية في*

  مكبرة بيت  صورة

 نقوم,(بيتي)عليها مكتوب

  الكلمة بقراءة

 حوار واجراء,وتقطيعها

 واهميته البيت حول

 .به يسكن ومن ومحتوا 

 بازل قطع عرض ثم*

 بيتي وكلمة  البيت لصور 

 .لتركيبها  الطالب ومساعدة

 البازل تركيب بعد*

 الطالب على اعرض

 وبداخل,مكبرة بيت صورة

 على,شبابيك عدة البيت

 بكتابة يقوم ان الطالب

( لتهعائ افراد اسماء)كلمات

 داخل الحروف بطاقات من

 .البيت شبابيك

 تقييم وسيلة:النهاية في* 

 صورة تلوين– عمل ورقة

 . بيتي كلمة كتابة مع بيت

 

 محاجنة اسراء:المعلمة اعداد
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 العائلة:الفعالية موضوع   

 عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

 المواد
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 
 

 تيعائل فعالية
  محوسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاسوب  طالب 2

 صور 

 مكبرة

اخ,اخ)ل

-ت

(بنت,ولد

. 

 بطاقات 

 .حروف

 بطاقات 

 .صور

 ورقة 

 .عمل

 

 افراد اسماء تذويت 

 العائلة

جد,اخت,اخ,ام,أب)

 (. جدة,

 مفهوم تذويت 

  الصوتي الوعي

 .المقاطع خالل من

 اللغوية الثروة تنمية  

 العضالت تقوية 

 .الطالب لدى الدقيقه

 كتابة 

-اخت,اخ)ماتكل

 (.بنت,ولد

 التلوين 

 داخل)بالمجال

 (اطار

 

 

 اسماء العائلة موضوع  تذويت بعد

 افراد

اعر,(جدة,جد,أخت,أخ,أم,أب)العائلة

 مع الكلمات بطاقات الطالب امام ض

 الشخصيات وصور للكلمات عرض

 .الحاسوب على

 مطابقة فعالية اعرض ذلك بعد

 الكلمات

-أخت,اخ صور اعرض:اولى مرحلة

 يديها في تحمل صور  كل  بنت,ولد

 يقوم البداية في الطالب على.مربعين

 صورة كل فوق المناسبة الكلمة بنسخ

  بمالئمة  الطالب يقوم الكلمة نسخ بعد

 .به تبدأ الذي للحرف الصورة

 على ذاكرة فعالية اجراء:ثانية مرحلة

 النهاية وفي. والصور الحروف نفس

 تخطيط عمل ورقة تقييم وسيلة

 .جدتي,جدي,امي,ابي,كلمات

 

 

 محاجنة اسراء:المعلمة اعداد
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 العائلة :الفعالية موضوع

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 
 نجمع هيا

 أفراد

 العائلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتضمن بطاقات  طالب 2-1

 إلفراد صور

 صورة لكل العائلة

 وجمع مفرد يوجد

 أطفال طفل المث

  أعمام عم

 الصورة خالل من 

  والكلمة

 جمع إعطاء 

 للمفردات

  جيدا واستخدامها

 صورة بعرض المربية تقوم

 الطالب وعلى المفرد في

 المناسب الجمع أحضار

 وهناك دواليك وهكذا للكلمة

 من للعب اخرى امكانية

 المفرد الى الوصول الجمع

 .  أيضا

 

  

  غباريةأ خالد هزار:المعلمة اعداد
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 العائله: الفعاليه موضوع     

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 

 نكون هيا

 العائلة أفراد

 مقاطع من

 

 

 

 

 

 

 تتضمن بطاقات  طالب 2-1

  صورة

 وبطاقات

 مقاطع تتضمن

 المقاطع الى تقطيع 

 المقطع وتمييز

 الكلمة من االول

 االخير المقطع

  ايضا

 تجميع الطالب على

 على ليحصل المقاطع

 لصورة المنسبة الكلمة

 . العائلة فراد أ من الفرد

 عدد اكبر يركب من الفائز

 .العائلة أفراد من

 بصور مرفقة الفعالية

 

  أغبارية خالد هزار :المعلمة اعداد
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 العائلة : ألفعالية موضوع       

 عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

 موادال
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 
 االفراد نعد هيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور  طالب 2

 الفراد

 العائلة

 بطاقات

 من لالرقام

0-01 

 االحصاء 

 01 ال بمجال

 العدد ومالئمة 

  للكمية

 

 بطاقة الطالب يختار

 االفراد بعد ويقوم

 الصورة في الموجودين

 الرقم يختار وبعدها

 فراداال لعدد المالئم

 مرفقة الصور

 

 

 أغبارية خالد هزار:المعلمة أعداد
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 العائله:  الفعالية موضوع   

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 تحليل

 وتركيب

 الكلمات

 ألحرف

 .ومقاطع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طالب 2

 
 لكلمات بطاقات 

 نطاق في

 العائله موضوع

, امي, ائلهالع)

, اخي, ابي

, عمي, اختي

, خالي, عمتي

 ..(خالتي

 اخرى بطاقات 

 الكلمات لنفس

 لمقاطع مقطعه

 مقطع كل)

 (ببطاقه

 لنفس بطاقات 

 مقطعه الكلمات

 .الحرف

 صورة على التعرف 

 .الكلمه

 الكلمه تقطيع 

 .لمقاطع

 الكلمه تقطيع 

 .الحرف

 المقاطع تركيب 

 .كلمه لتكوين

 االحرف تركيب 

 .هكلم لتكوين

 طالب كل على. 0

 التي بطاقه سحب بالتناوب

 تخص كامله كلمات تحمل

 التعرف ويحاول, العائله

 للصور ومالئمتها عليها

 على المعروضه والكلمات

 .الشامل الموضوع زاوية

 على التعرف بعد. 2

 الكلمه يقطع الكلمات

 يجمع ثم ومن, شفهيا

 بطاقات خالل من مقاطعها

 كلمه تصبح حتى المقاطع

 كل اسم الى ويشير ملهكا

 .. مقطع

 الكلمه تقطيع محاولة. 3

 ثم ومن, شفهيا الحرف

 خالل من االحرف تجميع

 لتصبح االحرف بطاقات

 الى واالشار  كامله كلمه

 .بالكلمه حرف كل

  

 

 

  اغباريه عثامنه سماهر: المعلمة اعداد
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 العائله:  الفعالية موضوع

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 دالموا
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 شجرة

 العائله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب   2

 واكثر

 

 

 رسمة 

 شجر 

 مع كبير 

 فروع

, واوراق

 اماكن وفيها

 فارغه

 اللصاق

 .البطاقات

 بطاقات 

 لكلمات

 العائله افراد

, امي, انا) 

, جدي, ابي

 ...(جدتي

 

 

 صورة على التعرف 

 تخص التي الكلمات

 .العائله

 بينه القرابه صلة ذكر 

 .عائلته افراد وبين

 على العائله افراد ترتيب 

 منه ابتدأ العائله شجرة

 .االخير الشخص حتى

 لصلة االسم مالئمة 

 القرابه

 

 

 بالتناوب طالب كل على.0

 ابتدأ العائله شجرة يرتب ان

 جذع في انا كلمة من

 الى يصل حتى الشجر 

 .اجداد 

 يذكر ان الطالب على. 2

 يلصق له قريب كل اسم

, سمير خالي) مثال بطاقته

 (.محمد جدي

 الذي المعلم على: مالحظه

 يذكر ان الفعاليه يمرر

 البطاقه في المكتوبه الكلمه

 فرصه يعطيه ان بعد

,  وحد  عليه للتعرف

 معرفة في ومساعدته

 أي القرابه وصلة الترتيب

 ..(امك انجب من)

 

 

  اغباريه عثامنه سماهر: المعلمة اعداد
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 العائله:  الفعالية موضوع      

 عدد  الفعالية اسم

 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 الذاكر  لعبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتراضيه صور  طالب 2

 مع العائله الفراد

 .كلمات

 فرد لكل صورتين. 

 

 

 الذاكر  تنشيط. 

 على التعرف 

 افراد كلمتن

 .العائله

 

 البطاقات كل تقلب

 الطاوله على

 بدون معين بترتيب

 ما الطالب يرى ان

 هذ  تحوي

 ان على البطاقات

 نفس على نحافظ

 فترة خالل الترتيب

 ..اللعب

 طالب كل على

 يقلب ان بالتناوب

 كلتا وعلى بطاقتين

 تكونا ان البطاقتين

 كان اذا شبيهتين

 ان عليه كذلك

 اخرى مر  يلعب

 كذلك يكن لم وان

 الطالب يعطي

 هكذاو دور  االخر

 البطاقات باتقالب

 يتعرفوا الخط 

 اماكن على

,  الشبيهه البطاقات

 هكذا ويستمروا

 كل تقلب حتى

 ونعد,  البطاقات

 كانت من معا

 اختياراته

 اكثر الصحيحه

 ..الرابح هو يكون
  

 اغباريه عثامنه سماهر: المعلمة اعداد

 

 

 



عيد األم
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  عيد اال : موضوع الفعالية         

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 برستول   طالب 2 بطاقة معايدة

  مقص 

   الوان 

  يمارس االطفال

 2بدايات الكتابة 

  يحاولون كتابة بعض

 . الكلمات 

   يكتبون كلمات

كتابة "مستعملين 

 "  صوتية 

تقوم المعلمة بقص 

بطاقات مثال على شكل 

وتطلب , زهرة , قلب 

من كل طفل ان يزين 

البطاقة من الخار  بما 

يريد وكيفما يشاء وبعدها 

تضع بطاقات مكتوب 

عليها عبارات بمناسبة 

,  امي الحنونة : عيد مثل 

ست , امي الحبيبة 

عيد سعيد يا , الحبايب 

وتطلب من , امي  

االطفال محاولة كتابة 

الكلمات المكتوبة على 

طالب  كل, البطاقات االم

وحسب قدراتة وبذلك 

يعبر عما يجيش بداخلة 

من احاسيس وعواطف 

من خالل كتابة هذة 

 العبارات

 

 عديلة يونس  : اعداد المعلمة
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 عيد اال : موضوع الفعالية    

اسم 

 الفعالية 

المواد  عدد المشتركين

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

صنع 

 برواز لالم 

ورقة   طالب 4

 ورةمص

تعبر عن 

محبة 

ة /الطفل

 ها /ألمه

 ورقة شفافة 

  ورق

 ألومنيوم 

  ألوان 

  صمغ. 

 أن يلون الطالب الرسمة 

  أن يطور الطالب

 .عضالته الدقيقة 

  أن يعبر الطالب عن

 الصورة

ورقة مصورة تعبر نحضر 

 ة /عن محبة الطفل

ضع يقوم الطفل بوها /ألنه

أي  فوقها الورقة الشفافة

ورة يحاول الطفل طبع الص

بعدها  على الورقة الشفافة 

نلصقها فوق ورق األلومنيوم 

بالوان جميلة ومن  ثم نلونها

ثم نضع عالقة للصورة حتى 

 . تصبح برواز جميل لالم 

 

 حنان مصري : اعداد المعلمة
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 عيد اال :موضوع الفعالية

اسم 

 الفعالية

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية يةاهداف الفعال المواد المستعملة

سرد 

قصة 

هدية "

 "امي

 

تحضير 

بطاقة 

 لعيد االم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصة  طالب  1

  مقص 

 بروستول 

 الوان 

  الصق 

 مواد تزين 

  تقييم وتقدير يوم االم. 

  ان يتعرف الطالب على

اهمية االم واالعمال التي 

 .تقوم بها واحترامها

  اهداف حسية وحركية

 (عضالت دقيقة)

 -يقة تقوية العضالت الدق

التلوين في المجال من 

خالل بناء بطاقة لعيد 

 .االم

تقوم المعلمة بسرد القصة -

بواسطة استخدام وسائل 

االيضاح لشخصيات القصة 

 (عرائس دمى)

اجراء محادثة حول احداث -

 القصة 

 محادثة حول يوم االم-

 محادثة حول هدية عيد االم -

توضيح كيفية بناء بطاقة عيد -

 االم 

لة لبطاقات من خالل امث

مختلفة على الطالب ان يقوم 

 . باختيار البطاقة التي يريدها

  

  فوز يونس :اعداد المعلمة
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 اال   عيد: موضوع الفعالية      

اسم 

 الفعالية

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

تصنيف 

صور 

مالئمه لعيد 

 االم

 

 

بناء بازل 

لصور  

كبير  

ن مشتركه م

الطالب 

صورة ام )

تحتضن 

 ( ابنها

 

 

 

 

 

عدة صور   طالب 1

لمواضيع 

مختلفة مثل 

 ,حمضيات

 اثاث

ماكوالت 

 حيوانات,

  صورمالئمه

ليوم االم مثل 

ام تحتضن ابنها 

ولد يحتضن -,

ضمة يحمل 

 ...ضمة ازهار

 - بروستول

 كبير

  ان يصنف

الطالب الصور 

ويميز الصور 

التي تتعلق 

 .بعيد االم 

  ان يلون

لب الصور الطا

التي تتعلق 

بعيد االم 

تقوية "

عضالت 

 " .دقيقة

  كل طالب ياخذ

جزء من 

صورة االم مع 

 .ابنها ويلونها

   تنمية القدر

 .على التعبير

تضع المعلمة امام الطالب جميع 

الصور المختلفة على الطالب ان 

يختار صور المالئمة ليوم االم 

على ,من بين الصور المختلفه

  الصورة الطالب ان يلون هذ

ويلصقها على 

تطلب المعلمة ,البروستواللكبير

من كل طالب ان يعبر عن 

الصورة التي لونها بجمله قصير  

 .وتكتبها بجانب الصور 

  

 هبة يونس   اعداد المعلمة
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 عيد اال : موضوع الفعالية      

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

كرت  صنع

لعيد االم 

وكتابة 

االرقام 

 21حتى 

داخل 

 .الكرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واكثر  2

 طالب

  الوان 

  برستول, 

 رسمة قلب 

عليها دوائر لكتابة  

 االرقام

  بطاقات عليها

كلمات جميلة 

( للنسخ ) لالم 

 .اشياء للتزيين 

  21كتابة االرقام حتى . 

  نسخ كلمات وعبارات

 تتعلق باالم 

 ية تقوية العضلالت الدقيق

. 

  االبداع الفني في صنع

 .كرت معايد  

يكتب الطفل داخل  .0

-0الدوائر االرقام من 

 بتسلسل 21

ينسخ كلمات داخل  .2

القلب مثل امي الحبيبة 

. عيد سعيد , ماما , 

 ثم يلون القلب 

يقص القلب ويلصقه  .3

على برستوله يزيينها 

بالبرق والورود 

ويطويها بالنصف 

 لتصبح كرت معايد  

 

 وفاء يونس: مةاعداد المعل

 

 

 

 

 

 



النحل
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 النحل:  موضوع الفعالية          

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 عمل باقة ورد

ونحالت من 

خالل الرسم 

, والقص

 والتلصيق

 

 

 

 

 

 

 

 

2_3 

 طالب

  عيدان خشبية

 ( سياخ لحمة)

 صول كرب 

 لحديث مبادرة با

عما يعرفه االطفال 

 . عن النحل 

  يعيدون سرد احداث

 . قصة عن النحل 

  ينتجون قصص

متنوعة بواسطة 

استعمالهم 

للشخصيات التي 

قاموا بصناعها 

 . بموضوع النحل 

 

يقوم الطفل بتلوين النحالت ومن ثم 

قصها وبعدها يقوم بصناعة 

, الكرب, االزهار من الصول 

 ويقوم بالصاق النحالت على

 .الزهرات لكي تلتقط منها الرحيق 

تطلب المعلمة من الطالب ان يؤلف 

قصة عن النحل واالزهار وتقوم 

ماذا عملت :بطرح االسئلة مثل 

النحلة عندما ذهبت الى الحقل 

 بمن التقت في طريقها  ماذا 

اخبرت النحلة صديقتها بعد عودتها 

 من الحقل  

وبعد ذلك يتم التطرق الى مصطلح 

يق وانتا  العسل وبهذا جمع الرح

يفتح المجال امام الطالب لعبر عما 

يجول في داخلة وبعدها تقوم 

 .المعلمه بتدوين ما قاله الطالب 

يقول الطالب النحلة : مالحظه 

تكتب المعلمة ما , جابت رحيق 

قال الطالب وتقول جمعت النحلة 

يقول عملت النحلة عسل ,رحيق 

 وتقول المعلمةالنحلة تنتج عسل في

 .الخلية 

 

 عديلة يونس: اعداد المعلمة
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  النحل : موضوع الفعالية     

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 قنينة شوكو  طالب 4 صنع نحلة

  ألوان 

  ملح 

   كلكل

 بيضوي

  نحلة  عيون

 .من كرتون 

  أن يلون الطالب القنينة

. 

  أن يضع الطالب الملح

 .خل القنينة دا

  أن يؤازر الطالب عين

 .يد 

  أن يلصق الطالب الكرة

من كلكل و عينين ، 

 .المجسم 

 5 . خيط من النيلون

 .الشفاف 

  سيخ من الخشب . 

إحضار قنينة شوكو و 

تلوينها من الخار  و وضع 

الملح بداخلها و وضع مكان 

الغطاء كرة من كلكل و 

 .عينين 

إحضار النحلة التي من 

لصاقها على كرتون و إ

 .مجسم القنينة 

وهكذا تصبح نحلة جميلة 

كمجسم وباالمكان وضع 

اوالصاق سيخ خشب في 

وسط الجسم حتى يتمكن 

الطفل من االمسلك بها او 

بامكاننا ان نثقب النينة من 

الوسط وذلك من فوق 

وربط خيط من النيلون 

الشفاف حتى نعلقها بالسقف 

 . كانها طائرة 

 

 ن مصري حنا: اعداد المعلمة
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 النحل  :موضوع الفعالية  

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

 سرد قصة 

النحلة )

 (الغاضبة

 ( دقيقة21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,قصة  طالب 5

  وسائل ايضاح

لشخصيات 

 القصة

  ان يميز الطالب

 .شخصيات القصة

 الطالب ان يعرف 

 .صةمصطلحات من الق

المعلمة تسرد القصة للطالب 

بعد االستماع للقصة اجراء ,

محادثة حول مفهوم القصة 

من خالل طرح اسئلة حول ,

 ,شخصيات القصة

اسئلة حول تصرف النحلة في 

 (النحلة الغاضبة)القصة 

 تلوين صورة الغالف للقصة 

عرض بطاقات للمصطلحات 

الجديدة الموجودة في القصة 

 ".غاضبة"مثل 

 

 

 

  

 فوز يونس :عداد المعلمةا
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 النحل :موضوع الفعالية

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

 لعبة مسار

 

 

 

 

 

 

 

 طالباربعة 

 

 

 مكعب أرقام 

    طبع

 لصور نحل

  ورقة طبع

عليها دوائر 

فارغة 

عشرة 

دوائر لها 

بداية ولها 

 .نهاية

 ى أن يتعرف الطالب عل

 .5-1األرقام من 

 أن يميز بين األرقام. 

 أن يطور قدرة العد. 

 

في البداية ي خذ كل مشترك 

ورقة طبع عليها مسار له بداية 

وبعد ذلك أطلب , وله نهاية 

من المشترك االول أن يرمي 

مكعب األرقام وحسب الرقم 

الذي حصل عليه يضع طبع 

النحل على المسار وكذلك 

لثاني الحال بالنسبة للمشترك ا

وفي النهاية . والثالث والرابع

الذي ينهي المسار أوال هو 

الذي يفوز ويعد كم طبعة من 

 . النحل حصل عليها

  

 جيهان عارضة :اعداد المعلمة
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 النحل  : موضوع الفعالية     

عدد  ا   الفعالية

 المشتركي 

  ير الفعالية اهداف الفعالية المواد الم تعملة

فعالية ابداع 

ل بناء خلية حو

 نحل

 بناء خلية نحل 

 

 المدة الزمنية

 (دقيقة 21)

 

 

 

 

 

 

قطع سداسية   طالب 4

الشكل باللون 

 البرتقالي 

  قطعة بروستول

 3Aاسود بحجم 

 الصق 

  صور لنحل

 بحجم صغير

 الوان 

  ان يتعرف الطالب على

 مبنى خلية النحل

 - ان يتعرف الطالب على

 الشكل السداسي

 - ان يتعرف الطالب على

 ان الخلية والنحلالو

تعطي المعلمة لكل طالب -0

قوالب بشكل سداسي على 

اشكال 5الطالب ان يطبع 

 .سداسية ومن ثم يقصها 

 

تعطي المعلمة لكل طالب -2

قطعة البروستول االسود على 

الطالب ان يلصق القطع 

السداسية على البروستول 

 االسود واحدة بجانب االخرى

 

تعطي المعلمة لكل طالب -3

للنحل وعلى الطالب صور 

ان يلون النحلة بالوانها 

الطبيعية ويقصها ويلصقها 

 بداخل كل عين سداسية

  

 هبة يونس  : اعداد المعلمة
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 النحل:  موضوع الفعالية

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

عملية الجمع 

ومقارنه 

 كميات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكعب ارقام  طالب +2 

  مكعب رسومات (

 (خلية عسل, نحل

 3  صحون لكل

 طالب

  رسومات لنحل

 عسل وخاليا ,

   خلية نحل عسل 

  مقارنة كميات ,

, اصغر , اكبر 

في حدود . يساوي 

01 . 

  جمع كميات في

 . 01حدود 

 

يرمي الطالب االول مكعب 

الرسومات ثم مكعب االرقام 

ياخذ كمية حسب مكعب 

لرسمة التي نتجت االرقام ا

عند  ياتي دور المشترك 

الثاني وياخذ الكمية الناتجه 

عند  ويضعها بالصحن 

المخصص للرسمه يكرر 

الالعب االول ثم يجمع 

الكمية الناتجه في كل صحن 

اي عدد الخاليا وفي الصحن 

الثاني عدد النحل وفي 

الصحن الثالث عدد بطاقات 

رسمات العسل ويسجل على 

لحاصلة في ورقة النتيجة ا

كل صحن بعد كل دورين 

 .من اللعب 

 

 وفاء يونس : اعداد المعلمة

 

 

 

 

 



منتوجات
األلبان
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 منتو ات األلبا :  موضوع الفعالية    

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية أهداف الفعالية

صنع قالب 

من الزبدة 

بالكريما 

 الحلوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع طالب 

 الصف 

  قنينة ماء

 فارغة 

  علبة كريما

 حلوة 

  سكين 

  صحن 

  خبز 

  مرطبان

 مربى   

  التعرف على

 .  األلبانمنتوجات 

  التعرف على فوائد

 . األلبانمنتوجات 

  العد بالترتيب من

01-0 . 

  العد بالترتيب

الصحيح بعشرات 

 . 01-011كاملة من 

  تحضير ساندويش

 . صحي لوحد  

 

بعض من  األطفال نعرض على

والتحدث عنها  األلبانمنتوجات 

من تسمية وعن فوائدها ومن ثم 

التطرق لكيفية صنع هذ  

المنتوجات وبعدها نتطرق للفعالية 

صنع قالب الزبدة بطريقة جداً 

بسيطة نحضر قنينة الماء الفارغة 

ونسكب في داخلها علبة الكريما 

بخض  ونبدأالحلوة ومن ثم نغلقها 

رة مرات ونطلب من القنينة عش

يخض كل طفل عشر  أن األطفال

تطلب المعلمة من  أومرات 

الطالب العد خالل الخض 

بعشرات كاملة وذلك يتبع حسب 

هدف المعلمة وعند االنتهاء من 

الخض لمدة نصف ساعة نضع 

 أنالقنينة داخل صحن ونحاول 

نقص القنينة من الطرفين ونسكب 

قالب الزبدة داخل الصحن أي بعد 

خض لمدة نصف ساعة تصبح ال

الكريما الحلوة قالب من الزبدة 

نعطي لكل طفل خبز , الصحية 

حتي يمرح الزبدة والمربى 

 . ويحضر ساندويش صحي له 

 

 ميسون عسلي  : إعداد المعلمة
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 منتو ات  االلبا  :موضوع الفعالية    

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 لفعاليةسير ا اهداف الفعالية

مراحل أنتا  

 الحليب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب  2-3

 

  صور

لمراحل 

 انتا  الحليب

 קאפה-

תפית -דבק

 שקוף

 مقص, 

 برستول 

  ورقه عمل

لمراحل 

انتا  

 .الحليب

 

  ان يتعرف الطالب

على مراحل انتا  

 .الحليب

  ان يتمكن الطالب

من انتا  قصه عن 

مراحل انتا  الحليب 

من خالل ثروته 

 .اللغويه

  طور لدى ان ن

الطالب الثرو  

 .اللغويه

   تقوية العضالت

 الدقيقه  لدى الطالب

من خالل عدة لقاءات يكون 

هنالك شرح وافي عن منتوجان 

االلبان وبشكل خاص عن مراحل 

في البدايه أضع , انتا  الحليب

أمام الطالب  البطاقه االولى 

لمرحله االولى النتا  الحليب 

وكل طالب يتحدث عن الصور  

ونستمر حتى المرحله ,ي امامه الت

االخير  وقبل االنتهاء من البطاقه 

, اقوم بالشرح الوافي عن البطاقه

وبعدها نقوم في ترتيب مراحل 

وعند الت كد ان ,انتا  الحليب 

الطالب ذوتوا وفهموا مراحل 

بعد ذلك ي خذ كل , انتا  الحليب

طالب ورقه عمل عليها مراحل 

في  انتا  الحليب ويقوم كل طالب

تلوين الورقه بعد ها يقول 

المرحله االولى يقوم في قصها 

ويلصقها على البرستول على 

حتى ينتهي من جميع , شكل قصه

يشرح كل طالب ما , المراحل 

يرى في الصور  واقوم في كتابت  

كلماته تحت الصور  وكل طالب 

 .يسمي القصه ب سم الذي يريد 

 

  

 نهى   زحالقه:اعداد المعلمة
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 منت ات األلبا :ع الفعاليةموضو    

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

هيا ن كل 

من صحن 

 الفوائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كبير صحن   طالب5_2

من الكرتون 

أوراق 

 القصدير 

  صور

م كوالت 

مختلفة ومن 

ضمنها 

مشتقات كثيرة 

من الحليب 

,فواكه,خضار,

 نيلنهم..خبز 

  بعض الشوك

 ألبالستيكيه

  بطاقات

الحروف 

 .الهجائية

  أن يسمي الطالب

الم كوالت المعروضة 

تسميه صحيحة 

باالضافه إلى ذكر 

الحرف األول من كل 

 (.تربيه لغويه)نوع

  أن يذكر الطالب

تصنيف الشكل 

الهندسي للمنتج الذي 

يرا  داخل الصورة 

مما يعزز المجال 

اإلدراكي الفراغي 

تربيه .)الهندسي لديه

 .حسابيه

  أن يتعلم الطالب

تصنيف الم كوالت 

حسب ترتيب الهرم 

مهارات )الغذائي 

 (.حياتيه

  أن يدرك الطالب

أهميه القول السائد أن 

العقل السليم في الجسم 

 (. تربيه بدنيه)السليم 

  أن بنشد الطالب

أناشيد وزغاريد 

خاصة بالموضوع 

يا .. ويها )مثل 

 ويها كلوا ..أطفال

كلوا ..لبان منتجات األ

 ويها ..ألجبنه واللبنة 

اشربوا الحليب 

الحليب كمان أو ..

أغنيه عمي بو 

 (فنون.)مسعود

يتم عمل حوار مع الطالب 

وجبه )وتذكيرهم بقصه 

والتي تتمحور حول أهميه (فطور

تناول فطور صحي ومفيد 

للصغار والكبار والذي يشمل 

ومن بعدها .مشتقات حليب كثيرة 

ب أ سماء هذ  بعد أن يعد الطال

المشتقات تبدأ الفعالية حيث يطلب 

من المشترك األول مسك شوكه 

وغرزها في ثقب الصورة التي 

حيث )يختارها داخل    الصحن 

( يختار الم كول الذي يحبه 

وبعدها عليه أن يذكر ب ي حرف 

يبدأ الم كول ويلصقه خلف 

وهكذا بقيه ..  الصورة 

وفي نهاية الفعالية , المشتركين 

لى كل مشترك أن يصنف ع

الم كول الذي اختار  على لوحه 

 .الهرم الغذائي 

  

 سماح أمار :إعداد المعلمة
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 لبا  ات االومنت: موضوع الفعالية

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

سرد قصه 

بتواصل 

حول إنتا  

الحليب من 

البقرة حتى 

وصوله إلى 

.تلحانوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور بقرة * طالب 1

بطاقات*  

 

األوالد يتعرفوا على *

.طريقه إنتا  الحليب  

يتعرف األوالد على  *

: مصطلحات جديدة مثل

طعام ,المحلب, ثدي البقرة

, الرضاعة":العلف"البقرة 

.حاويه الحليب  

 

نعرض إمام األوالد 

, صور  البقرة ونصفها

نقوم بتوجيه اسئله لألوالد 

تى حسب رأيكم م: مثل

هل , تعطينا البقرة حليبا

دائما يوجد حليبا لدى 

البقرة ولماذا  من خالل 

االسئله يتوصل األوالد 

إلى نتيجة انه بعد الوالدة 

هكذا , تنتج البقرة حليبا

نتوصل إلى البطاقة التي 

تليها وينتج من هذ  

البطاقات المتتالية لعمليه 

إنتا  الحليب قصه 

د متكاملة يقوم األوال

 بسردها أمام األوالد

  

 عايدة مصالحة :المعلمةاعداد 
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لبا  ات االومنت  :موضوع الفعالية    

عدد  اسم الفعالية 

 المشتركين

المواد 

 المستعملة

 سير الفعالية اهداف الفعالية

 

منتوجات 

 الحليب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور   طالب 1

+ دجاجة 

, بقرة 

بيض 

 مخفوق

, ( عجة)

 حليب

د أن نعرف األوال* 

الحليب يؤخذ من البقرة 

.وليس من الدكان  

اطالع األوالد لعمليه * 

إنتا  الحليب من البقرة 

حتى وصوله إلى 

.الحانوت  

التعرف على الحيوانات   

التي نشرب من حليبها 

بالمقابل التعرف على 

حيوانات تنتج حليبا ألكن 

.ال نشربه  

 

نجمع األوالد في حلقه نعرض 

المكون حالته لفطور الصباح 

ونذكر أن " بيض مخفوق" من 

البيضة تصلنا من الدجاجة وبعد 

" العجه" تناول البيض المخفوق 

نشرب الحليب ونتساءل من أين 

نجري , حصلنا على الحليب

نقاشا مع األوالد حسب اسئله 

أي أنواع من : موجه مثل

الحيوانات تشرب الحليب  هل 

فقط نحن نشرب الحليب  أي 

ت تنتج حليبا أنواع من الحيوانا

 للشرب غير البقرة 

نضع في وسط الغرفة سله 

تحتوي على صور لحيوانات 

مرضعة تنتج حليبا نشربه 

وحيوانات أخرى تنتج حليبا ال 

نشربه وعلى األوالد تصنيف 

الحيوانات لمجموعتين حيوانات 

نشرب حليبها وحيوانات تنتج 

 حليبا ألكن ال نشربه

ونجري حوار حول الموضوع 

 ء أراء األوالد حول ذالكمع إبدا

  

 عايدة مصالحة : اعداد المعلمة

 

 



الحذر
على الطرق
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 الطرق على الحذر :الفعالية موضوع 

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 نتقدم

  بامان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب 6

 

 

 

 

 

 

 للتاشير شرائط   

 مرور شاراتا  

 اشارات 

  ضوئية

 او قماش قطع 

 سجاد

 

 

 

 

 اللغوية المهارات تنمية 

 الحركات تنمية 

 االساسية

 أرضية على نعلم

 ثابتة مسارات الروضة

 مرور شارات فيها,

 قسم, ضوئية واشارات

 يشبه وقسم الشارع يشبه

 يستطيع وفيها, الرصيف

 حر بشكل التقدم االطفال

 على االطفال يحرص,

 نصياعاال مع التقدم

 . الطريق لعالمات

 بعض ادخال في نقوم

 المسار الى االطفال

 التي شاراتا يحملون

 تغيير ىلع تحثهم

  .المسار

  

  شوملي عنات :المعلمة اعداد
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 الحذر على الطرق: موضوع الفعالية 

اسم 

 الفعالية 

عدد 

 المشتركين

 سير الفعالية اهداف الفعالية المواد المستعملة

هيا 

عرف نت

ممر على 

 المشا 

 

 

 

 

 

 برستول اسود  طالب 0-1

  برستول

 ابيض

 مقص 

 صمغ 

  التعرف على ممر

 المشا 

  التعرف على

 الخط المستقيم

  الترتيب حسب

الخطوط ) الطول 

 (المستقيمه

  وصف وتكوين

 نماذ  نمطيه

ياخذ كل طالب ورقه برستول 

اسود وورقه برستول ابيض 

يطلب منه ان يقص البرستول 

قطع على شكل  االبيض الى

ومن ثم . خطوط مستقيمة

يلصق كل طالب الخط االبيض 

على البرستول االسود وخالل 

ذلك يشرح له عن النمطيه في 

 ترتيب االلوان 

اسود ابيض اسود ابيض ) 

 ...(.وهكذا

  

 شيري  بدرا : المعلمةاعداد 
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 الطرق على الحذر :الفعالية موضوع   

 اسم
  الفعالية

 عدد
 ينالمشترك

 الفعالية سير الفعالية أهداف المستعملة المواد

 فهم

 المسموع

 

 

 

 

 

 

 تسجيل شريط  طالب 1

 الصوات

 لحاالت صور 

 الطرق في

 

 

 

 ان: اإلصغاء 

 الى الطفل يصغي

 اإلرشادات

 .المطلوبة

 الثروة زيادة 

  الطفل لدى اللغوية

 الطفل يتمكن ان 

 كلمات إعطاء من

 مسجوعة

 شريط المعلمة تسمع

 والنغمات األصوات

 . االطفال لمجموعة

 االطفال يشخص

 شاحنة صوت:  االصوات

 سيارة,قطار, باص,

 ويجرون,.... الخ إسعاف

 الصوت ماهية عن نقاشا

 . وسرعته

  

  شوملي عنات: المعلمة إعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وسائل النقل
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 النقل و ائل:الفعالية موضوع      

 عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

 المواد
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 القديمه النقل وسائل

 والحديثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور  طالب 2-1

 لوسائل

 النقل

: القديمه

, حمار

, حصان

 .جمل,  ثور

 صور 

 لوسائل

 النقل

 :الحديثه

 باص ,

, سيار 

,  سفينه

  ...قطار

 وسائل على التعرف 

 .والحديثه القديمه النقل

 كلمات جميع تقطيع 

 .النقل وسائل

 كل بداية على التعرف 

)  النقل وسائل من كلمة

: مثل(  األول الحرف

 س - سيار 

 المعلمة تقوم

 صور بعرض

 النقل لوسائل

 والحديثة القديمة

 النظر منهم وتطلب

 قصيرة لفترة اليها

 كم: تس لهم ثم

 يعرف نقل وسيلة

 .الطفل

 يقوم ذلك وبعد

 بتقطيع الطفل

 ومعرفة الكلمات

 .تبدأ حرف ب ي

 الطفل هو الفائز

 عدد يجمع الذي

 .أكثر بطاقات

 

 فنه ابو شروق: المعلمة اعداد
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 النقل و ائل:الفعالية موضوع     

 عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

 المواد
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

مالئمة كميات 

 وسائل النقل للعدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األعداد   طالب 2-0

-0من 

01 

 2- 

مجسمات 

لوسائل 

  النقل 

  أن يميز الطفل

-0األعداد من 

01 

 2-  أن يالءم

الطفل الكمية 

 للعدد

وضع بطاقات ب المعلمة تقوم

عليه األعداد مقلوبة على 

 .الطاولة

عن ) ثم بعد إجراء القرعة 

يقوم ( طريق العملة النقدية

الطفل بسحب بطاقة وعليه أن 

يعرف العدد ثم يضع كمية 

من مجسمات  العدد الصحيحة

وهكذا دواليك . وسائل النقل

.. 

الفائز من يجمع أكثر 

 .بطاقات

أذا لم يتمكن الطفل : مالحظة

من معرفة العدد يرجع 

 .البطاقة مقلوبة على الطاوله

 

 

 فنه ابو شروق:المعلمة اعداد              
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 النقل و ائل: الفعالية موضوع   

 عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

 المواد
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 وسائل تصنيف

 النقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقسوم لوح  طالب 2-1

 ثالث الى

 العمود: اعمدة

 االول

 في معروض

 صورة اعال 

 كلمة مع بحر

 . بحر

 الثاني العامود 

 بر صورة

 كلمة مع ايضا

 والعامود: بر

 صورة الثالث

 كلمة مع سماء

 .جو

 -05 بطاقة 

 صور عليها

 نقل وسائل

 لفةمخت

 - يتعرف ان 

 على الطالب

, بر  : الكلمات

 .جو, بحر

 

 - على يتعرف ان 

 النقل وسائل

 .تواجدها ومكان

 المقسوم اللوح المعلمة تعرض

 محادثة وتجري اقسام ثالث الى

 قوانين تشرح ثم ومن حوله

 .اللعبة

 البطاقات المعلمة تعرض

 البعض بعضها فوق مقلوبة

 البطاقة بسحب الطالب ويقوم

 . االعلي

 ما ويقول يرا  ما الطالب يصف

 المكان في ويضعها الوسيلة اسم

 اللوح على المناسب

  

  الباقي عبد سمر:المعلمة اعداد              
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 النقل و ائل:الفعالية موضوع 

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية اهداف المستعملة المواد

 

 هو ما

 الشاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحاتل  5 طالب 2-1

 1 فيها معروض

 لوسائل صور

 لنفس تتبع  نقل

 المجموعة

 ال شاذة وصورة

  للمجموعة تتبع

 ما الطالب يميز ان 

 من الشاذ هو

 المجموعة

 فيها لوحة الطالب امام تعرض

 صورة عدا ما نقل لوسائل صور

 ان الطالب على شاذة واحدة

 اللوحة من ويستخرجها يميزها

 تتبع مجموعة والي لماذا ويشرح

  

 الباقي عبد سمر:المعلمة اعداد
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 النقل و ائل:الفعالية موضوع    

 المواد المشتركين عدد  الفعالية اسم
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 المربع في نلتقي

 נפגשים)

 (בריבוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لوحات  -3 طالب 2-1

 لوحة كل

 مقسمة

 21الى

 في. مربع

 السطر

 االفقي

 تعرض

 مياتك

 في 5-0من

 السطر

 العامودي

 تعرض

 نقل وسائل1

 -21 بطاقة  

 -الطالب يميز ان 

 .5-0 الكمية

 -الكمية يالئم ان 

 . النقل ووسيلة

 البطاقة يضع ان 

 الكمية تحمل التي

 المالئمة والوسيلة

 المكان في

 .المناسب

 امام اللوحة المعلمة تعرض

 ان الطالب على الطالب

 في البطاقات يوزع

 على الفارغة المربعات

 بين يالئم بحيث اللوحة

 .النقل ووسيلة الكمية

 

 الباقي عبد سمر:المعلمة اعداد
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 المرور إشارات على التعرف :الفعالية موضوع        

 اسم
  الفعالية

 عدد
 المشتركين

 الفعالية سير الفعالية أهداف المستعملة المواد

 نصنع كيف

 إشارات

 مرور

 .مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح وسائل  بطال 3

 مرور إلشارات

: مثل. مختلفة

 قف، إشارة

 ممنوع إشارة

 إشارة الدخول،

 مشا ، ممر

 ...ضوئية إشارة

 ابيض كرتون. 

  خشب قطع 

 شكل على دقيقه

 .مستطيل

 مائية ألوان. 

 دهان فراشي 

 على الطالب تعويد 

 في اللعب عدم

 .العام الشارع

 في المرعية اآلداب 

 .الشارع

 الطالب تعريف 

 إشارات عضب على

 .وأنظمته المرور

 عن لألوالد نشرح البداية في 

 عرض مع  المرور إشارات

 لإلشارات إيضاح وسائل

 .إشارة كل تعني وماذا

 كرتونه طفل كل على نوزع 

 إشارة عليها رسم بيضاء

 أو قف إشارة: مثال. مرور

 منه ونطلب...الدخول ممنوع

 باأللوان  اإلشارة يدهن أن

 .رةاإلشا لهذ  المالئمة

 الخشب قطعة ن خذ ذلك بعد 

 وبذلك اإلشارة على ونلصقها

 بهذ  مختلفة إشارات نصنع

 .الطريقة

  

  كبها رنا: المعلمة إعداد

 

 

 

 

 

 

 

 



الحصاد
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 الحصاد:الفعالية موضوع      

 عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

 المواد
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 الحبوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالل   6 طالب 0-2

 تحتوي

 أنواع على

 الحبوب

 :وهي

 شعير ,

, قمح

, حمص

, عدس

, سمسم

 .ترمس

 - كلمات 

 مع الحبوب

  صورة

 يتعرف أن 

 على الطفل

 الحبوب أنواع

 بينها ويميز

 واللون بالشكل

 .والحجم

 

  الطفل يميز أن 

 األول الحرف

 الكلمات من

 سالل الطفل أمام تعرض

 من نوع سلة كل وفي

 ان الطفل وعلى الحبوب

:  حيث من الحبوب يصف

 . الحجم, اللون,  الشكل

 نوع معرفة ذلك وبعد

 .بينها يميز وان الحبوب

 الطفل أمام نعرض ذلك بعد

 صرة مع الحبوب كلمات

 معرفة منه ونطلب الحبوب

 .األول الحرف

 

  

 فنه ابوشروق : المعلمة اعداد          
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 الحصاد :الفعالية موضوع    

 

  

 فنه ابوشروق : المعلمة اعداد        

 

 

 

 

 عدد  الفعالية اسم
 المشتركين

 المواد
 المستعملة

 الفعالية سير الفعالية اهداف

 
 مالئمة العدد للكميه

 
 
 
 
 
 

 

0-2  مكعبين :

مكعب 

-0أعداد 

مكعب , 6

 .حبوب 

  سالل

  الحبوب

  توثيق

 الفعاليه 

  ورقة عمل

مرسوم 

 6عليها 

سالل 

وتحت كل 

سلة مربع 

صغير 

ليكتب 

العدد أو 

 .يلصقه

  أن يميز الطفل

-0عداد من اال

وانواع  6

 .الحبوب

 

 2-  أن يالءم

الطفل العدد 

 للكميه 

يقوم الطفل برمي المكعبين ثم 

يقول العدد ونوع الحبوب ثم 

ب خذ ورق العمل ويضع عليها 

وبعد . كمية الحبوب التي عرفها

ذلك يكتب الكميه  داخل المربع 

 .الذي فيه ورقة العمل

 



ماتيا
ام الفحم




