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 كتيب أنذطة لغيخ المخترين

 )امخح، اكتذف وتعمم(
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 ب:المذاركهن في إعجاد الكتي

 المجنة المذخفة
 معاون وزيخ التخبية د. عبج الحكيم الحماد

 المبكخةطفهلة مجيخة المخكد اإلقميمي لتنمية ال كفاح الحجاد

 لجنة تأليف وإعجاد كتّيب األنذطة
 المخكد اإلقميمي لتنمية الطفهلة المبكخة سماح الدمطي

 المخكد اإلقميمي لتنمية الطفهلة المبكخة روال الحمهد

 المبكخة المخكد اإلقميمي لتنمية الطفهلة يمان نرهرإ

 المخكد اإلقميمي لتنمية الطفهلة المبكخة زاىجة غهير

 المخكد اإلقميمي لتنمية الطفهلة المبكخة لمى يهسف

 المخكد اإلقميمي لتنمية الطفهلة المبكخة ياسمين عبج اليادي

 لجنة التقييم العممي التخبهي 
 مخكد القياس والتقهيم التخبهي  د. رانيا رضهان

 إخخاج فني
 المخكد اإلقميمي لتنمية الطفهلة المبكخة سماح الدمطي
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 الفيخس  

 رقم الرفحة العنهان
 ٚ                                                                      مقجمة

 ٛ أىجاف الكتيب
 ٜ لمن ىحا الكتيب

 ٜ مالحظات لمن يطبق ىحا الكتيب
 سنهات ٘-ٖالفئة العمخية من 

 ٔٔ المناسب ِصلْ 
 ٖٔ قجم -يج

 ٘ٔ مطابقة الرهرة لظميا
 ٚٔ لعبة األشكال الينجسية

 ٜٔ عمبة الكبخيت
 ٕٔ حيهان أو طيخ 

 ٖٕ ؟أين مكاني الرحيح
 ٕ٘ خيهط وبطاقات 

 ٕٚ القفد معرهب العينين
 ٜٕ تطابق األلهان 

 ٖٔ (البدل الرهر المقطعة) تخكيب
 ٖٖ أكمل الذكل 
 ٖ٘ القرةاستمع إلى 

 ٖٚ المطاط المّمهن 
 ٜٖ تحكخ معي
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 ٔٗ األسخار جعبة
 ٖٗ سمة تجميع الكخات 

 ٘ٗ تكهين األشكال المهجهدة في الرهر
 ٚٗ اكتذف الخطأ في الرهرة

 ٜٗ الخسم بالغخاء
 ٔ٘ ّخمن وصف 

 ٖ٘  ؟ماذا سمعت
 ٘٘ الرنجوق الدحخي 

 سنهات ٚ-ٙالفئة العمخية الثانية من
 ٛ٘ احدر من أكهن 

 ٓٙ أعبخ عن مذاعخي 
 ٕٙ الخسم الجماعي

 ٗٙ المطابقة 
 ٙٙ أنا المؤلف 

 ٚٙ أنا قادر
 ٜٙ الهرقة والقمم 

 ٔٚ البهلينغ 
 ٖٚ تمييد المذاعخ

 ٘ٚ شبكة العنكبهت 
 ٚٚ قمم في زجاجة 

 ٜٚ ؟من أنت 
 ٔٛ من غيخ كالم 
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 ٖٛ أنا المعمم 
 ٘ٛ الكممة المعاكدة 

 ٚٛ لنخسم معا  
 ٜٛ ماذا له؟ 

 ٜٔ رسم بقجمي أ
 ٖٜ االختالف بين صهرتين 

 ٜ٘ المتاىة 
 ٜٚ بطاقات الحاكخة 

 ٜٜ نمعب ونمخح 
 ٔٓٔ هيا نتعاون 

 ٖٓٔ  األلغاز
 ٘ٓٔ الخاتمة
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  :الكتيب مقجمة

نطخًا ألهسية مخحمة الصفػلة السبكخة بػصفها األكثخ حداسية في حياة 
مهاراته و قجراته ويتعمع  تتكػن شخرية الصفل و تشسػ ان، حيثاإلند

ثقافة مجتسعه وتطهخ ميػله واهتساماته ورغباته، مغ هشا تبخز دور األهل 
في تقجيع الجعع السصمػب وأهسيته ومقجمي الخعاية والسجتسع السحمي 

 لتحقيق التشسية الذاممة والستكاممة لكل شفل.
بصاقننننننننات ابيننننننننخة لننننننننحا يجنننننننن  ومننننننننغ السعننننننننخوز أن األشفننننننننال  تسينننننننندون 

تػضيننننه هننننحت الصاقننننات باألشننننياا السفيننننجة فنننني أوقننننات الفننننخا  مننننغ  نننن ل 
أنذننننننصة تفاعميننننننة تخاعنننننني الخرنننننناحز العسخيننننننة لمصفننننننل وتمبنننننني احتيا ننننننه 
لمعنننننننننننن ، وتحنننننننننننناكي مخيمتننننننننننننه وتشسنننننننننننني مهاراتننننننننننننه العقميننننننننننننة والحخايننننننننننننة 
واال تساعيننننة و اصننننة فنننني ضنننننل هننننحت الطننننخوز الخاهشنننننة التنننني يسننننخ بهنننننا 

 .العالع
( سشػات٘-ٖدفة لمفئة العسخية مغ )أنذصة تفاعمية تخبػية ها الكتَي  ميقج
مخفقة بإرشادات ، تخاعي الخراحز العسخية لكل مشهع سشػات( ٚ-ٙو )

 تي:وفق اآلػة بخصػة واضحة  ص
 صنننننننػات  ،ة الشذنننننننا جّ مننننننن ،لمشذنننننننا ال زمنننننننة ألدوات ا، أهنننننننجاز الشذنننننننا )

 .(مع الس حطات إن و جت الشذا 
األسننننننئمة قرننننننز و ال و، المعنننننن عمنننننن   أنذننننننصة مبشيننننننةالكتينننننن  تزننننننسغ  
اال تساعينننننننة عقميننننننة و الجدننننننجية و المننننننغ بشنننننناا قننننننجراتهع تسكننننننيغ األشفننننننال ل
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وتدويننننننجهع بالسعمػمننننننات والسهننننننارات ال زمننننننة التنننننني  ،دننننننميسةالنفعاليننننننة اال
تننننننلهمهع لحنننننننل مذننننننك تهع ومػا هنننننننة تحننننننجيات الحيننننننناة بصخيقننننننة صنننننننحية 

  تع في بيئة تخبػية محفدة ونذصة. ووسميسة وفعالة، 
 :بالكتيأىجاف 

 تفاعمية تخاعي الخراحز العسخية لمصفل.تخبػية َتػفيخ أنذصة  .ٔ
مغ أنذصة سهمة التصبيق تداعج مقجمي الخعاية عم   مجسػعةتقجيع  .ٕ

 اكتداب مهارة التعامل و المع  مع الصفل.
 حلالسذاراة، صفل مثل )التعاون، تشسية السهارات الحياتية لم .ٖ

 .وتشسي استعجادت لمتعمعالسذك ت.....( 
وسيمة المع   تقجيع أنذصة متشػعة تحاكي مخيمته وعقمه حيث ُيعجّ  .ٗ

 .السختمفة شخرية الصفل بأبعادها تخبػية تعميسية تبمػر
 تحقيق الستعة والفاحجة لمصفل. .٘
 تداعج عم  تشسية السهارات الحخاية لجى الصفل. .ٙ

 ب:لمن ىحا الكتي
، )األهلغيخ السختريغ  سيع شخاحح السجتسع   الكتيّ يدتهجز هحا 

 .(مقجمي الخعاية لمصفل، السجتسع السحمي
 :بالكتيلمن يطبق ىحا  مالحظات

 مخاعاة الفخوق الفخدية بيغ األشفال.          احتخام آراا  سيع األشفال.
        مذاراة األشفال  سيعهع.       .        ن و  سيع األشفال فاحد 
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 سنهات ٘لـ  ٖالفئة العمخية من 
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 النذاط األول: )ِصْل المناسب(

  :أىجاف النذاط
 .تشسية مهارة التفكيخ السشصقي -ٔ
 .زيادة الحريمة المغػية لجى الصفل -ٕ
 تشسية التآزر البرخي الحخاي. -ٖ

 /.د ٕٓ: /ة النذاطمجّ 
 البصاقات السرػرة، قمع.: أدوات النذاط

 :خطهات النذاط
بذننننننننننكل  بعننننننننننخض البصاقنننننننننات عمنننننننننن  األشفننننننننناليقنننننننننػم السيّدنننننننننخ/ة  -ٔ

            .متتالي
  يجًا.البصاقات  ػاأن  تأمم األشفالمغ السيّدخ/ة صم  ي -ٕ
)مننننا ا  اننننل بصاقننننةى فنننني محتننننػ ل افننننشة األسشاقذننننيقننننػم السيّدننننخ/ة ب -ٖ

 ...(. لسا ا ندتعسل السفتاح؟تذاهج في الرػرة؟ 
  ػزع السيّدخ/ة البصاقات عم  األشفال. -ٗ
شفننننل أن يرننننل الرننننػرة بسننننا  شاسننننبها اننننل مننننغ  السيّدننننخ/ةصمنننن  ي -٘

 .التي أمامهنفدها  في نفذ البصاقة
 المالحظات: 

 يسكغ رسع بصاقات أو رسػم أ خى وتقجيسها لمصفل.
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(قــــــجم –)يــــــج  النذاط الثاني:  

 :أىجاف النذاط
 .الجدع التحكع بحخاة أعزاا -ٔ
 .زيادة التخايد والتػازن عشج الصفل -ٕ
 .التآزر البرخي الحخايتشسية  -ٖ
 /.دٕٓ/ مجة النذاط:  
 .لػحة اختػنية مخسػم عميها باأللػان أقجام وافػز أدوات النذاط: 

 خطهات النذاط:
أمننننننام األشفننننننال لػحننننننة اختػنيننننننة مخسننننننػم عميهننننننا  السيّدننننننخ/ةزننننننع ي -ٔ

 .باأللػان صػرة أقجام وافػز
 منننننننغ انننننننل شفنننننننل أن يسذننننننني حدننننننن  الخسنننننننسة السيّدنننننننخ/ة صمننننننن ي -ٕ
 (.رسسة القجم وافه عم  رسسة الكفيزع قجمه عم  )
حتنننننننن  االنتهنننننننناا مننننننننغ اامننننننننل بالتختينننننننن  يكسننننننننل الصفننننننننل السذنننننننني  -ٖ

 .الخسػم عم  المػحة
 شّفننننننننح الشذننننننننا  بذننننننننكل فننننننننخدي ويقننننننننػم بنننننننناقي األشفننننننننال بتذننننننننجيع  -ٗ

 الصفل الحي  لدي دورت بالشذا .
 يكخر الشذا  ليذسل باقي األشفال. -٘
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 :  مالحظاتال
مننننننغ المػحننننننة خسننننننع عمنننننن  األرض مباشننننننخة بننننننجاًل لمسيّدننننننخ/ة أن  يسكننننننغ 
 .الكختػنية
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 )مطابقة الرهرة بظميا( النذاط الثالث:

 النذاط:   أىجاف
 .عشج الصفلالتسييد البرخي  -ٔ
  .تشسية اإلدراك العقمي لمصفل -ٕ
     .زيادة الحريمة المغػية عشج الصفل  -ٖ

 /.د٘ٔ/ مجة النذاط:
بصاقنننننننات مخسنننننننػم عميهنننننننا صنننننننػر مختمفنننننننة باإلضنننننننافة  أدوات النذـــــــاط:
 .إل  ضمها، قمع

 خطهات النذاط:
تحنننننننػي انننننننل بصاقنننننننة منننننننغ البصاقنننننننات مجسػعنننننننة  يزنننننننع السيّدنننننننخ/ة  -ٔ

 .شياا مختمفة مع ضمها بجون تختي  أمام األشفالصػر أل
 . تشاقر السيّدخ/ة مع األشفال حػل محتػى البصاقات  -ٕ
  ػزع السيّدخ/ة البصاقات عم  األشفال.  -ٖ
 وضّمننننهأن يرننننل بننننيغ اننننل شننننكل شفننننل اننننل يصمنننن  السيّدننننخ/ة مننننغ   -ٗ

 .التي أمامه ضسغ البصاقة
 



 
 

15 

 

 

 

 

  



 
 

16 

 (لعبة األشكال الينجسية) :النذاط الخابع

 :أىجاف النذاط
 .التعخز عم  األشكال الهشجسية واأللػان -ٔ
 .زيادة االنتبات والتخايد -ٕ
 .تشسية التآزر البرخي الحخاي -ٖ
 .السكاني)نقصة البجاية و نقصة الشهاية( اإلدراكتشسية  -ٗ

 /.د ٖٓ/ مجة النذاط:
قمننننننع تمننننننػيغ لمكتابننننننة عمنننننن  األرض، أشننننننكال هشجسننننننية  أدوات النذــــــاط:
يسكننننغ االستعاضننننة عشهننننا بخسننننع األشننننكال )اإليفننننا أشبنننناق مرننننشػعة مننننغ 

 (.عم  األرض وتمػيشها
   النذاط: خطهات
 .عم  األرض  صيغ متباعج غالسيّدخ/ة خسع   -ٔ
أشبنننناق هشجسننننية مرننننشػعة مننننغ  بيشهسننننا أشننننكاالً السيّدننننخ/ة زننننع ي  -ٕ

 (.أو يقػم بخسسها وتمػيشها) اإليفا السمػنة
يصمنننننننن  السيّدنننننننننخ/ة منننننننننغ األشفننننننننال تدنننننننننسية األشنننننننننكال الهشجسنننننننننية  -ٖ

 مع لػنها.  عالسػ ػدة أمامه
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أن يدننننيخ عمنننن  السثمثننننات فقنننن ،  شفننننلاننننل مننننغ السيّدننننخ/ة صمنننن  ي -ٗ
حتننننننن  نهاينننننننة الخننننننن  أو عمننننننن  لنننننننػن محنننننننجد، فيبنننننننجأ منننننننغ الخننننننن  األول 

 .الثاني، وهكحا باقي األشكال
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 ()عمبة الكبخيتالنذاط الخامذ: 

 أىجاف النذاط:
 . تشطيه األسشان اكداب الصفل عادة -ٔ
 لجى الصفل. عز ت اليجتسخيغ  -ٕ
فخشننننننننناة ننننننننننننن ) أدوات تشطينننننننننه األسننننننننننشان إلنننننننننن الصفنننننننننل  تعنننننننننخز أن  -ٖ

 (.معجػن 
 /.د ٖٓ/ مجة النذاط:

 .عم  ابخيت فارغة، الصق، الرػر السصمػبة أدوات النذاط:
 خطهات النذاط:

 ننننننػزع السيّدننننننخ/ة عمنننننن  األشفننننننال عمنننننن  ابخيننننننت فارغننننننة والصننننننق  -ٔ
فقننننننن  العمبنننننننة  / ن بنننننننجون غصنننننننااعمبنننننننة منننننننع غصننننننناا وعمبتنننننننا)وصنننننننػر 
 /(.الجا مية

السيّدنننننخ/ة مننننغ انننننل شفننننل أن  مرنننننق العمبتننننيغ النننننجا ميتيغ  يصمنننن  -ٕ
 (. بجون الغصاا)ببعزهسا 

مننننننننغ اننننننننل شفننننننننل أن  مرننننننننق صننننننننػرة لفخشنننننننناة  يصمنننننننن  السيّدننننننننخ/ة -ٖ
 .أسشان عميها معجػن أسشان عم  الغصاا
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يصمنننننن  السيّدننننننخ/ة مننننننغ اننننننل شفننننننل أن  مرننننننق عمنننننن  اننننننل عمبننننننة  -ٗ
دا ميننننننة صننننننػرة تختمننننننف عننننننغ األ ننننننخى، )العمبننننننة األولنننننن  صننننننػرة لدننننننغ 

 .مراب بالتدػس، وعم  العمبة األ خى صػرة لدغ سميع(
النننننجا ميتيغ يصمننننن  السيّدنننننخ/ة منننننغ انننننل شفنننننل أن  نننننج ل العمبتنننننيغ  -٘

 بحيننننننث، لمكبخيننننننت السمرننننننقتيغ ببعزننننننهسا بغصنننننناا الكبخيننننننت الخار يننننننة
تطهنننننننخ فننننننني العمبنننننننة األولننننننن  صنننننننػرة الدنننننننغ السدنننننننػس وعشنننننننج تحخينننننننظ 

أي عشننننننج اسننننننتخجام الفخشنننننناة )الغصنننننناا لاسننننننفل باتجننننننات العمبننننننة الثانيننننننة 
 .تطهخ صػرة الدغ الدميع( والسعجػن 
 :المالحظات

بنننننالتدامغ منننننع تشفينننننح األشفنننننال يقنننننػم السيّدنننننخ/ة بتشفينننننح الشذنننننا  اشسنننننػ ج 
شخيقنننننننة تشطينننننننه  باإلضنننننننافة إلننننننن  تعمنننننننيع األشفنننننننال،  صنننننننػات الشذنننننننا 
 .األسشان وأهسيتها
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 (حيهان أو طيخ)  النذاط الدادس:

 :أىجاف النذاط
 .زيادة االنتبات والتخايد البرخي  -ٔ
 .ترشيه الصيػر والحيػانات -ٕ
 .تعديد روح السشافدة -ٖ
 .تقػية عز ت الجدع -ٗ

 /.دٕٓ/ :مجة النذاط
 .ػرة لحيػانات وشيػربصاقات مّر  :أدوات النذاط

 :النذاط خطهات
 .نرف داحخة بذكل السيّدخ/ةيقف األشفال أمام  -ٔ
  يعخض السيّدخ/ة صػرة حيػان أو شيخ عم  األشفال.  -ٕ
إ ا اننننننان مننننننغ الصيننننننػر  خفعننننننػن أ ننننننج هع ااأل شحننننننة ويحخاػنهننننننا،   -ٖ

أ ننننننننننج هع ثابتننننننننننة ويزننننننننننخبػن األرض  ًا فيبقننننننننننػن أمننننننننننا إ ا اننننننننننان حيػاننننننننننن
 .بأر مهع

 .ويذجع أصجقااتمغ المعبة،  يخصئ يخخج الصفل الحي -ٗ
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 (أين مكاني الرحيح؟ )النذاط الدابع:

 :النذاط أىجاف
 .عشج الصفل حاكخة البرخيةتقػية ال -ٔ
 .زيادة االنتبات والتخايد عشج الصفل -ٕ
 .زيادة الحريمة المغػية لمصفل -ٖ

 /د ٕٓ/ :مجة النذاط
 .بصاقات مخسػم عميها األشكال السصمػبة: أدوات النذاط
  :خطهات النذاط

 .لاشفأمام األ( أ)يعخض السيّدخ/ة البصاقة  -ٔ
 عنننننننننننغ محتنننننننننننػى البصاقنننننننننننة شفنننننننننننال تشننننننننننناقر السيّدنننننننننننخ/ة منننننننننننع األ -ٕ

)منننننا ا شننننناهجتع فننننني البصاقنننننة؟ مطّمنننننة، لسنننننا ا ندنننننتعسل السطمنننننة؟ مثنننننال:
 .(..لتحسيشا مغ السصخ..

 الرنننننننػريصمننننننن  السيّدنننننننخ/ة منننننننغ األشفنننننننال التخايننننننند فننننننني تختيننننننن   -ٖ
 .لفتخة قريخة )أ(السػ ػدة في البصاقة

 فنننننننننناا بعننننننننننج إ( ب) لمبصاقننننننننننة شفننننننننننال شتقننننننننننل السيّدننننننننننخ/ة مننننننننننع األ -ٗ
تختيننننن  العمننننن   ػاوينننننجل واأن  تنننننحاخ شفنننننال ويصمننننن  منننننغ األالبصاقنننننة )أ( 

  (.أ) بصاقةمرػر في النفده ل
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24 

 (خيهط وبطاقات) النذاط الثامن: 

 :أىجاف النذاط
 .لجى الصفل القجرة عم  التخايدزيادة  -ٔ
 .تقػية العز ت الجؾيقة -ٕ
 .تشسية التآزر البرخي الحخاي -ٖ

 /.د  ٘ٔ/ :مجة النذاط
، بصاقنننننننننات ابنننننننننة ينننننننننػ  منننننننننغ الرنننننننننػز، حبنننننننننال، ثقّ  :أدوات النذـــــــــاط

 األشكال.
 :خطهات النذاط

، وبصاقننننننات رننننننػزمننننننغ ال اً أمننننننام الصفننننننل  يػشننننننالسيّدننننننخ/ة زننننننع ي -ٔ
 مختمفة ممػنة ومقرػصة، باإلضافة إل  ثقابة.ألشكال 

 يذخح السيّدخ/ة لاشفال السصمػب مشهع. -ٕ
 و أن يختنننننننار أحننننننننج األشننننننننكالشفننننننننل اننننننننل منننننننغ  السيّدننننننننخ/ة صمننننننن ي -ٖ

 مغ الرػز.. اً  يص
يقنننننننننػم الصفنننننننننل برنننننننننشع فتحنننننننننات صنننننننننغيخة عمننننننننن  أشنننننننننخاز الذنننننننننكل  -ٗ

الرنننننننننغيخة  فتحننننننننناتفننننننننني الالخننننننننني   ويقنننننننننػم بإد نننننننننالبػاسنننننننننصة الثقابنننننننننة، 
 .السػ ػدة عم  البصاقة
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 :المالحظات
يقننننػم السيّدنننننخ/ة بثقنننن  البصاقنننننات بشفدننننه وتقنننننجيسها  نننناهدة لاشفنننننال فننننني 

( فينننننننتع ٘-ٗسننننننشػات( أمننننننا فنننننني مخحمننننننة )ٖالسخحمننننننة العسخيننننننة الرننننننغيخة)
 تكميه األشفال بتشفيح هحت السهسة.
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 (القفد معرهب العينين) التاسع: نذاط ال

 : النذاط أىجاف
 .صغاادة االنتبات والتخايد مغ   ل اإلزيا -ٔ
 .لجى الصفلتشسية التآزر الحدي الحخاي  -ٕ
 يسيغ، يدار(. ،أمام)ع يـامف  تعمع عسمياً  -ٖ

 /. د ٕٓ: /مجة النذاط
قمنننننننع تمننننننننػيغ لمخسننننننننع عمننننننن  األرض، قصعننننننننة قساشننننننننية  :أدوات النذــــــــاط

 .لعر  عيشي الصفل
 :خطهات النذاط

 عننننننننننجةلنننننننننن  ا قدننننننننننسهي رض مدننننننننننتصي ً عمنننننننننن  األ السيّدننننننننننخ/ة خسننننننننننع  -ٔ
 .عات )بذكل متدمدل ومتجان (خبم
 .أمام أول مخبع الصفل ويكػن واقفاً ي عيشالسيّدخ/ة عر  ي -ٕ
 صننننننػة الصفننننننل سذنننننني يعمنننننن  رأس الصفننننننل السيّدننننننخ/ة خبننننننت  عشننننننجما  -ٖ

 .مع لفظ امسة أمامل  األمام إ
ًة واحننننننجًة عمنننننن  اتننننننف الصفننننننل األيسننننننغ مننننننخ السيّدننننننخ/ة خبننننننت   عشننننننجما -ٗ

 األيسغ مع لفظ امسة يسيغ. شتقل الصفل إل  السخبع 
عمننننن  الصفنننننل األيدنننننخ  الصفنننننل عمننننن  اتنننننف السيّدنننننخ/ة خبنننننت عشنننننجما  -٘

 .راليدار مع لفظ امسة يدا عم  إل  السخبع الحيأن  شتقل 
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يقننننننػم بنننننناقي األشفننننننال بتذننننننجيع  شفننننننح الشذننننننا  بذننننننكل فننننننخدي بيشسننننننا  -ٙ
 . ، ثع يكخر الشذا  عم   سيع األشفالزميمهع

   :المالحظات
خبينننننت عمننننن  النننننخأس التبنننننأن ة لاشفنننننال قػاعنننننج المعبنننننة /يذنننننخح السيّدنننننخ -

التخبينننننت عمننننن  الكتنننننف يعشننننني  صنننننػة  انبينننننة لامنننننام / عشننننني  صنننننػة ي
 (.يسيغ أو يدار)
 .أنه  المعبة بشجاحيقػم األشفال بالترفيق ليعمع الصفل أنه  -
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 (تطابق األلهان) النذاط العاشخ: 

 : أىجاف النذاط
 مغ حيث المػن.يكتد  الصفل مفهػم السصابقة  -ٔ
 .تقػية عز ت اليج عشج الصفل -ٕ
 .تعديد روح السشافدة عشج الصفل -ٖ

 /.دٖٓ:/مجة النذاط
 . م ق   ذبية، قراصات ورؾية ممػنة :أدوات النذاط

 :خطهات النذاط
ويزننننننننننعها أمننننننننننام  ممػنننننننننننةً   ذنننننننننبيةً  اً السيّدننننننننننخ/ة م قصنننننننننن حزنننننننننخي -ٔ
 .لاشفاأل
منننننغ القراصنننننات الػرؾينننننة السمػننننننة  اً ابينننننخ  اً يزنننننع السيّدنننننخ/ة عنننننجد -ٕ
 .أمام األشفال( نفدها تحسل ألػان الس ق )

 اً ممػننننننن اً  ذننننننبي اً يصمنننننن  السيّدننننننخ/ة مننننننغ شفمننننننيغ أن يختننننننارا ممقصنننننن -ٖ
 .بمػن يحبه ال مشهسا

عمننننننن  انننننننل منننننننغ الصفمنننننننيغ أن  منننننننتق  بػاسنننننننصة السمقننننننن  الخذنننننننبي  -ٗ
 الحي ا تارت.نفده القراصات الػرؾية التي تحسل لػن السمق  

منننننننننننغ الصفمنننننننننننيغ  سنننننننننننع أكبنننننننننننخ عنننننننننننجد مسكنننننننننننغ منننننننننننغ  السصمنننننننننننػب -٘
، ويقنننننننػم بننننننناقي األشفننننننننال القراصنننننننات الػرؾينننننننة  ننننننن ل وقنننننننت محنننننننجد

 بتذجيع زم حهع.
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 يكخر الشذا  ليذسل باقي األشفال. -ٙ
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 (/البدلتخكيب الرهر المقطعة / )النذاط الحادي عذخ:

 :أىجاف النذاط
 .زيادة القجرة عم  التخايد ودقة الس حطة -ٔ
 .الصفل عم  التفكيخ السشصقي وحل السذك تتحديغ قجرة  -ٕ
 .تعػيج الصفل عم  الربخ -ٖ
 .تذجيع المع  التعاوني -ٗ

 /.دٕٓ-٘ٔ: /مجة النذاط
صػر، مقرات، صفارة. :أدوات النذاط  

 :خطهات النذاط
يقػم السيّدخ/ة بتذكيل فخيقيغ مغ األشفال لتشفيح الشذا  عم  شكل  -ٔ

 لعبة.
وفق  المعبة )قز الرػرة لعجة أ داايذخح السيّدخ/ة لاشفال مخاحل  -ٕ

الفخيق  م  أ داا البدل، تبادلها مع  ،الخصػ  السخسػمة عميها
 اآل خ لتذكيل الرػرة بأسخع وقت(.

قػم بقرها ، وعشج إش ق الرفارة األول  ييختار ال فخيق صػرة -ٖ
 .لخصػ  السخسػمةأ داا وفق ا إل 

  .األ خ، تبادلها مع الفخيق صعةأ داا الرػرة السق م   -ٗ
إلعادة بالتعاون ال فخيق أفخاد  بجأ  ثانيةالرافخة إش ق العشج  -٘

 تذكيل الرػرة بأسخع وقت.
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  المالحظات:
جم أشفال الفئة العسخية  ات الث ث سشػات يق عشج تشفيح الشذا  مع

 مدبقاً  اً مقرػصالبدل  السيّدخ/ة
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 (أكمل الذكل )النذاط الثاني عذخ:

 أىجاف النذاط:
 .التخايد واالنتبات لجى الصفلزيادة  -ٔ
 .تشسية العز ت الجؾيقة -ٕ
 .إغ ق برخي  -ٖ

 /.د ٕٓ-٘ٔ/  :مجة النذاط
عمنننننننن  شننننننننكل  صننننننننػرة مصبػعننننننننة عمنننننننن  ورق أبننننننننيس أدوات النذــــــــاط:

 ، الصق.بصاقة
 خطهات النذاط:

 صػرة مصبػعة بعجد األشفال.   يجهد السيّدخ/ة  -ٔ
الشاقرننننة التنننني تكسننننل  مننننع األ ننننداا تُننننػزع الرننننػرة عمنننن  األشفننننال -ٕ

  الرػرة السػ ػدة عم  بصاقته.
 .شفل تأمل الرػرة  يجاً  ال مغ السيّدخ/ة صم ي -ٖ
ى الرنننننننػرة و فننننننني محتنننننننػ  ة األشفنننننننالسشاقذنننننننب  يقنننننننػم السيّدنننننننخ/ة   -ٗ

 األ داا الشاقرة مغ الرػرة.
بمرننننق الجنننندا السفقننننػد يصمنننن  السيّدننننخ/ة مننننغ اننننل شفننننل أن يقننننػم  -٘

 ليحرل عم  صػرة الذكل ااممًة. في مكانه السشاس 
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 (استمع إلى القرة): الثالث عذخنذاط ال

 : أىجاف النذاط
 .كداب الصفل عادة اإلصغاا الجّيجإ -ٔ
 .الصفل  رػصية األشياا لمغيخ واحتخام مستمكات اآل خيغ تعميع -ٕ
  .تشسية التعبيخ الذفهي لمصفل -ٖ
 .تشسية الخيال لجى الصفل -ٗ
 .التفكيخ الشاقج لجى الصفلتشسية  -٘

 /.دٕٓ:/مجة النذاط
 .القرة :أدوات النذاط

 :خطهات النذاط
  (لاشفالاألران  والجدر قرة )يدخد السيّدخ/ة   -ٔ
صمنننن  السيّدننننخ/ة مننننغ األشفننننال أن يجيبننننػا عننننغ يبعننننج قننننخااة القرننننة  -ٕ

هننننل  ننننخوج األرنبننننيغ  :مثــــال، األسننننئمة الستعمقننننة بأحننننجاث القرننننة بعننننس
مننننغ السشنننندل دون عمننننع والننننجتهسا صننننحيح؟ لسننننا ا؟ مننننا السخنننناشخ التنننني قننننج 

  تعخضا لها؟  ما الحل الحي تقتخحه لسداعجة األم؟
 ؟مغ القرة تعاألشفال ما ا تعمس السيّدخ/ة دألي -ٖ
سنننننننننننخد القرننننننننننننة  امنننننننننننغ األشفننننننننننننال أن يعينننننننننننجو السيّدنننننننننننخ/ة صمننننننننننن  ي -ٗ

 .بصخيقتهع
 .ثشي عميهاياألشفال و  ابات إدتسع السيّدخ/ة إل  ي -٘
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 :القرة
الدمنننان أرنننن  وأرنبنننة يعيذنننان منننع والنننجتهسا  فننني سنننالفانننان منننا كنننان ينننا 

فننننني  نننننػم منننننغ األينننننام  هبنننننت األم لتجمننننن  الصعنننننام ، فننننني  حنننننخ صنننننغيخ
 .وححرتهسا مغ الخخوج مغ البيت ألنهسا مازاال صغيخيغ

نشننننا نسمننننظ أربعننننة أر ننننل و  ننننل إ :بعننننج وقننننت قرننننيخ قننننال األرننننن  لذننننؿيقته
 قبل عػدتها؟ والجتشا فمسا ا ال نحه  لشتسذ  قمي ً مثل 

وافقنننننت األرنبنننننة الرنننننغيخة و خ نننننا يجخينننننان فننننني الحقنننننػل الػاسنننننعة حتننننن  
فأ نننننحا مشنننننة الكثينننننخ ولنننننع  تخانننننا سنننننػى  خ،صنننننغي  ننننندر شننننناهجا صنننننشجوق 

 . درة واحجة
وعشننننج عننننػدة األم ، الجنننندر او بننننألنننن  البيننننت بعننننج لعبهسننننا إعنننناد األرنبننننان 

 سأالها لع تبكي يا أمي؟ ل  الجحخ اانت تبكيإ
فنننننني قفننننننز وعشننننننجما  لقننننننج تعبننننننت بجسننننننع الجنننننندر ووضننننننعته: قالننننننت األم

 !عجت لع أ ج سػى  درة واحجة
الجنننننننندر فقننننننننخرا أن يقننننننننػال الحؿيقننننننننة  ننننننننحهسا شننننننننعخ األرنبننننننننان بالننننننننحن  أل

 .لػالجتهسا
لمجننننننندر النننننننحي  سعتنننننننه إلشعامهسنننننننا  أ نننننننحهساوعشنننننننجما أ بخاهنننننننا بحؿيقنننننننة 

 أشننننياا أ ننننحعمنننن  مننننا فعنننن ت مننننغ  شننننعخت األم بحنننندن شننننج ج فنننني البجايننننة
 .تهسا ألنهسا اعتخفا بالحؿيقةيّ ممكهسا ولكشها ح تليد

 .وقاما باالعتحار عغ هحا الترخز الخاشئ ووعجاها بعجم تكخارت
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 (المطاط الممهن ) النذاط الخابع عذخ: 

 :النذاط أىجاف
 .د عشج الصفلتخايزيادة ال -1
 .عشج الصفل تقػية عز ت اليج -2
 لالػان.تسييد الصفل  -3
 .شفالتشسية حذ السشافدة بيغ األ -4

 /.د  ٖٓ/ :مجة النذاط
 أعننننننػاد ،مصننننننا  صننننننغيخ ممننننننػن ، إننننننناا مسمننننننػا بالسنننننناا: أدوات النذــــــاط

 .(شير ذبية )
 :  خطهات النذاط

 مننننغ السصننننا  السمننننػن سنننناا ؼيننننه اسيننننة مننننغ ال نننننااً إالسيّدننننخ/ة  عيزنننن -1
 .أمام األشفال

 عنننننػدانننننل  نننننخب  بصنننننخز  ذنننننبية  اً أعنننننػاديزنننننع السيّدنننننخ/ة أيزنننننًا  -2
 أمام األشفال. بمػن واحج ةمصاش

 اً يختنننننار انننننل شفنننننل عنننننػد  شفنننننح الشذنننننا  منننننغ قبنننننل شفمنننننيغ بحينننننث -3
 بصخفه مصاشة ممػنة مغ ا تيار الصفل. اً مخبػش

لسػ نننننننػد فنننننننني السصننننننننا  ا يجسنننننننعأن  كننننننننل شفنننننننل والسصمنننننننػب منننننننغ -4
 الخذنننننبيعػد الالسننننناا والنننننحي يحسنننننل نفنننننذ لنننننػن السصاشنننننة السخبػشنننننة بننننن
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شفنننننال بتذنننننجيعهع يقنننننػم بننننناقي األو بأسنننننخع وقنننننت مسكنننننغ  النننننحي ا تنننننارت
 والترفيق لهع عشج إنهاا السهسة.

 .يكخر الشذا  مع باقي األشفال -5
 

 

 

  



 
 

38 

 (معي واتحّكخ ) النذاط الخامذ عذخ: 

 : أىجاف النذاط
 . زيادة االنتبات والتخايد -ٔ
 . الحاكخة البرخية قػيةت -ٕ
 . زيادة الحريمة المغػية لجى األشفال -ٗ
 . روح السشافدة لجى األشفال تشسية -٘
 تشسية روح التعاون افخيق. -ٙ

 د/. ٕٓمجة النذاط:/
 : بصاقات مرػرة.أدوات النذاط

 :  ذاطخطهات الن
 تتكػن المعبة مغ فخيقيغ مغ األشفال. -ٔ
لننننننجقاحق  الفننننننخيقيغعمننننن  نفدننننننها رننننننػرة القنننننػم السيّدننننننخ/ة بعنننننخض ي -ٕ

 معجودة ثع يقػم بإ فاحها.
 أسننننئمة متعمقننننة بسحتننننػى الرننننػرةفننننال األشالسيّدننننخ/ة عمنننن   صننننخحي -ٖ

لنننػن القسنننيز النننحي  ختجينننه الػلنننج فننني الرنننػرة، انننع ولنننج فننني  منننا) منننث ً 
 (.الرػرة

 تشننننافذ الفخيقننننان ؼيسننننا بيشهسننننا مننننغ  نننن ل تعنننناون أفننننخاد اننننل فخيننننق  -ٗ
 لمػصػل إل  اإل ابة الرحيحة.
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 الصخيقنننننةبيكنننننخر السيّدنننننخ/ة عنننننخض صنننننػر مختمفنننننة عمننننن  األشفنننننال  -٘
  .نفدها

   :المالحظات
 تكننننننػن الرننننننػرة ابيننننننخة وواضننننننحة، أمننننننا إ ا اانننننننت صننننننغيخة فيننننننتع إعننننننجاد 

  .ندخ مشها وتػزيع ندخة لكل فخيق
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 (األسخار جعبة)  :الدادس عذخ النذاط

 :أىجاف النذاط
 .زيادة االنتبات والتخايد لجى الصفل  -1
 .بجاع(، التخيل، اإلالترػرالسهارات العقمية ) ةتشسي  -2
 .لجى الصفل حاسة المسذ ةتشسي  -3

 /.دٖٓ:/مجة النذاط
 ،قمنننننننننع ،ةكنننننننننخ  ،مفننننننننناتيح ،مكعننننننننن  ،شنننننننننػاة، مقنننننننننز ب سنننننننننتيظ :األدوات

 ة.سيارة صغيخ  ،ألعاب حيػانات
 :خطهات النذاط

مقننننننز : لمصفننننننل مثننننننل مألػفننننننةً  وأشننننننيااً  اً ألعابننننننالسيّدننننننخ/ة  حزننننننخي  -1
 ،ألعننننننناب حيػاننننننننات ،قمنننننننع ،ةكنننننننخ  ،مفننننننناتيح ،مكعننننننن ، شنننننننػاة، ب سنننننننتيظ
 .ةصغيخ سيارة 

بالبجايننننننة القميننننننل مننننننغ تمننننننظ  ةقساشنننننني  عبننننننةفنننننني  السيّدننننننخ/ة زننننننعي  -2
 .(..وسيارة ةكخ ) األلعاب

ج ل أن  نننننن مشننننننهصمنننننن  ييقننننننػم السيّدننننننخ/ة بعرنننننن  عيشنننننني الصفننننننل و   -3
 .مغ   ل المسذ ليتعخفه اً واحج يختار شيئاً و  الجعبة جت في 

 .الجعبةيدسي الصفل المعبة أو األداة التي أ خ ها مغ   -4
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فننننني حنننننال ااننننننت تدنننننسيته صنننننحيحة يرنننننفق األشفنننننال تذنننننجيعًا لنننننه   -5
، وإ ا الجعبننننننننةليكسننننننننل التعننننننننخز عمنننننننن  بنننننننناقي األدوات السػ ننننننننػدة فنننننننني 

يدنننننناعجت بنننننناقي األشفننننننال بػصننننننف األداة حتنننننن   ننننننتسكغ  الصفننننننل أ صننننننأ
 مغ التعخز عميها وتدسيتها. 

 :المالحظات
صمنننن  يو  الجعبننننةعننننجد األشننننياا دا ننننل  السيّدننننخ/ةديننننج  مننننغ السسكننننغ أن  

 .الجعبةمغ  مغ الصفل أن  بحث عغ شيا محجد ويخخ ه
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 (كخاتسمة تجميع ال )الدابع عذخ:نذاط ال

 :النذاط أىجاف
 .عشج ااْلشفال عز ت الجدعتقػية  -1
 .لػانبيغ األ التسييد -2
 .تعديد مفهػم المع  الجساعي لجى األشفال -3

 /د  ٖٓ/ :مجة النذاط
صننننننغيخة اننننننخات صننننننغيخة، سننننننمة ابيننننننخة،  سنننننن ل ممػنننننننة :أدوات النذــــــاط

 ، صافخة.(أو حبل) شخي  الصقممػنة، 
 :خطهات النذاط

بننننننننألػان صننننننننغيخة اننننننننخات السيّدننننننننخ/ة ضننننننننسغ سننننننننمة ابيننننننننخة زننننننننع ي -ٔ
 .مختمفة )تتزسغ لػن الدمتيغ(

يصمننننن  السيّدنننننخ/ة منننننغ األشفنننننال تدنننننسية ألنننننػان الكنننننخات السػ نننننػدة  -ٕ
 في الدمة الكبيخة

 شفميغ.  معشذا   شفح السيّدخ/ة ال -ٖ
السصمننننػب مننننغ الصفمننننيغ تشفيننننحت مننننغ  نننن ل هننننحا يذننننخح السيّدننننخ/ة  -ٗ

 الشذا .
عمننننن  ضهنننننخ انننننل قنننننػم السيّدنننننخ/ة بمرنننننق سنننننمة  ات لنننننػن واحنننننج ي -٘

 .أو حبل شفازالصق شخي  ػاسصة ب شفل مشهسا
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بجسنننننننع منننننننغ الصفمننننننيغ  اننننننلالرننننننافخة يقنننننننػم صنننننننػت عشننننننج سننننننساع  -ٙ
 هاالصفننننل الثنننناني ويزننننعالتنننني تحسننننل لننننػن الدننننمة التنننني يحسمهننننا  الكننننخات

ضننننننسغ  السػ ننننننػدةلكننننننخات حتنننننن  انتهنننننناا اامننننننل ا ضننننننسغ سننننننمة صننننننجيقه
إلنجننننننناز  ، ويقنننننننػم بننننننناقي األشفنننننننال بتذنننننننجيع الصفمنننننننيغ الدنننننننمة الكبينننننننخة

 السهسة بأسخع وقت.
 يكخر الشذا  بحيث يذسل باقي األشفال. -ٚ
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 (تكهين األشكال المهجهدة في الرهر): الثامن عذخنذاط ال

 : أىجاف النذاط
 .شكاللػان واألمخا عة األ -1
  الصفلبجاع والخيال عشج تشسية اإل -2
 يقػي عز ت اليج عشج الصفل  -3
 . يداعج عم  التخايد والتسييد البرخي  -4
 .اكتداب مفهػم السصابقة -5

 /.د ٖٓ/ :مجة النذاط
بصاقننننننات مخسننننننػم عميهننننننا  ة، افزننننننات لدننننننان ممػننننننن :أدوات النذــــــاط

 .سمة ،األشكال السصمػب تكػيشها
 :خطهات النذاط

سننننننننمة فيهننننننننا  افزننننننننات لدننننننننان  شفننننننننالأمننننننننام األالسيّدننننننننخ/ة زننننننننع ي  -1
 .ممػنة

مخسنننننننػم عميهنننننننا ات بصاقننننننن شفنننننننالاأل أمنننننننامالسيّدنننننننخ/ة زنننننننع يكسنننننننا   -2
 .مغ األشكالأنسا  مختمفة 

 نننننننػزع السيّدنننننننخ/ة بصاقنننننننات عمنننننننن  األشفنننننننال )لكنننننننل شفنننننننل بصاقننننننننة   -3
 ومجسػعة مغ الخافزات(.
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ألنننننننػان الخافزنننننننات شفنننننننل أن يدنننننننسي انننننننل يصمننننننن  السيّدنننننننخ/ة منننننننغ  -4
 أمامه.السػ ػدة 

أن يذننننننكل بخافزننننننات المدنننننننان  اننننننل شفننننننل مننننننغ السيّدننننننخ/ة صمنننننن ي -5
 .أمامهالتي لمذكل السخسػم عم  البصاقة  اً مصابق شك ً 

 :  المالحظات
يسكننننننننغ لمسيّدنننننننننخ/ة أن يصمننننننننن  منننننننننغ الصفنننننننننل أن يذنننننننننكل بالخافزنننننننننات 

 مغ ترسيسه. حخةً  أشكاالً 
  



 
 

46 

 (اكتذف الخطأ في الرهرة)التاسع عذخ: نذاط ال

 :النذاط أىجاف
 .تجري  الصفل عم  دقة الس حطة واالنتبات -ٔ
 .تشسية اإلدراك العقمي لجى الصفل -ٕ
 .لجى الصفل اقجتشسية التفكيخ الش -ٖ
 .تجري  الصفل عم  مهارة حل السذك ت -ٗ

 /.د ٕٓ/ :مَجة النذاط
 .بصاقات مرػرة :أدوات النذاط

 :خطهات النذاط
الرػرة يقػم السيّدخ/ة بعخض بصاقة عم  األشفال ويدألهع عغ  -ٔ

 السػ ػدة فيها.
يدتسع السيّدخ/ة إل  إ ابات األشفال ويعدز اإل ابة الرحيحة وفي  -ٕ

حال اإل ابة الخاشئة  ػ ه الصفل مغ   ل السشاقذة والحػار حت  
 تسكغ الصفل مغ أن يجي  إ ابة مشصؿية و لظ بأن يفهع الدلال 

 ويفكخ ثع ُيج .
:يعخض السيّدخ الرػرة ويدأل :مثال  
  تذاهجون في الرػرة؟ م بذ في الفخن ما ا 
  هل هحا الذيا صحيح؟ ا 
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 لػ وضعشا الس بذ في الفخن ما الحي سيحجث؟ 
 أ غ نزع الس بذ؟  في الخدانة 
 ما ا نزع في الفخن؟ الصعام 
 لسا ا نزع الصعام في الفخن؟ لكي  شزج ونتشاوله. 
 مع باقي الرػر.نفدها يكخر السيّدخ/ة الصخيقة  -ٖ
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 (الخسم بالغخاء): العذخون نذاط ال

 :أىجاف النذاط
 .عز ت اليج عشج الصفلتقػية  -1
 .تدسية األشياا السدتخجمة في الشذا  والتعخز عميها -2
 تشسية الحذ الفشي واإلبجاعي عشج الصفل -3

 /.د  ٖٓ/ :مجة النذاط
، ممننننننح، ألننننننػان ماحيننننننة، فخشنننننناة، عمنننننن  الصننننننق)أوهػ( :أدوات النذــــــاط

 .ورق أبيس
 :خطهات النذاط

 .هادسيّ يو  ز السيّدخ/ة الصفل عم  األدواتعخ ي -1
 .الػرق األبيس عم  األشفالالسيّدخ/ة ػزع   -2
مننننننننغ اننننننننل شفننننننننل أن  خسننننننننع رسننننننننسة بدنننننننننيصة السيّدننننننننخ/ة صمنننننننن  ي -3

 .عمبة ال صق)أوهػ(بػاسصة 
 .ل صقيقػم الصفل بخش السمح فػق ا -4
 . تع التخمز مغ بقايا السمح عم  الػرقة -5
لننننننػان الساحيننننننة لمحرننننننػل بتمننننننػيغ السمننننننح بػاسننننننصة األ يقننننننػم الصفننننننل -6

 .هعم  رسسة راحعة مغ صشع
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 )خّمن وصف( الهاحج والعذخون: نذاطال

 أىجاف النذاط:

 تشسية الخيال واإلبجاع لجى الصفل. -ٔ
 زيادة الحريمة المغػية لجى الصفل. -ٕ
 تذجيع الصفل عم   سع صػر السشاضخ الصبيعية. -ٖ

 د/. ٕٓ/ مّجة النذاط:
 صػر مشاضخ شبيعية. أدوات النذاط:

 خطهات النذاط: 
أشفال ليذكل فخيقيغ )كل أربعة ة في ال مخة ثسانية يختار السيّدخ/ -ٔ

 الفخيق ب(.هػ األول هػ الفخيق أ والثاني ، أشفال فخيق
 لػ ه.  يقف الفخيقان )أ، ب( و هاً  -ٕ
جسػعة مغ الرػر لسشاضخ شبيعية، يقجم السيّدخ/ة لمفخيق ) أ ( م -ٖ
وعميه أن يقجم وصفًا عغ  با تيار صػرة واحجة فق دسح لكل شفل وي

 الرػرة التي ا تارها.
يصم  السيّدخ/ة مغ ال شفل مغ أشفال الفخيق ) ب ( تخسيغ  -ٗ

مغ   ل  الرػرة السػ ػدة مع زميمه الػاقف أمامه مغ الفخيق ) أ (
 شخح عجة أسئمة عميه.
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  مثال:
 ( معي صػرة لسشطخ  سيل.ٔالصفل ) ( بالفخيق ) أ 
 ( في الرػرة ر ل؟ ٔالصفل ) ( بالفخيق ) ب 
 ( ال، ليذ فيها أي اندان.ٔالصفل ) ( بالفخيق ) أ 
 ( الرػرة بها أشجار؟ٔالصفل ) ( بالفخيق ) ب 
 ( نعع، ولكغ اع عجدها؟ٔالصفل ) ( بالفخيق ) أ 
 ( سذ أشجار في الرػرة.ٔالصفل  ) ( بالفخيق ) ب 
تدتسخ عسمية التخسيغ حت  يحجد الصفل مغ الفخيق ) ب ( أكبخ  -٘

 مزسػن الرػرة التي مع زميمه مغ الفخيق ) أ (.عغ عجد مسكغ 
 يذارك بؿية األشفال باالستساع والتذجيع. -ٙ
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 (ماذا سمعت؟)ذاط الثاني والعذخون: الن

 أىجاف النذاط:
 الصفل. تشسية مهارة التعبيخ الذفهي لجى -ٔ
 ة.مهارة االستساع بجقتشسية  -ٕ
 أن  بغس الصفل الفتغ والذاحعات. -ٖ

 د/. ٕٓ/ مّجة النذاط:
 .بجون أدوات أدوات النذاط:

 خطهات النذاط:
 أشفال(. ٘يجمذ األشفال في دواحخ، ال داحخة ) -ٔ
 .بعبارة هسذ السيّدخ/ة في أ ن شفل مغ الجاحخة األول   -ٕ
إل  الصفل الحي  عبارةشفل أن  شقل الال يصم  السيّدخ/ة مغ  -ٖ

 بجػارت، ثع إل  الثالث فالخابع حت  آ خ شفل.
 برػت عال. قػل العبارةيصم  السيّدخ/ة مغ الصفل األ يخ  -ٗ
، يقػم السيّدخ/ة بعسل الذيا عبارةأثشاا تشاقل أشفال الجاحخة األول  لم -٘

 نفده في الجواحخ األ خى.
مغ الححز ، بأقل قجر مسكغ لعبارةشقل ااألشفال لالسيّدخ/ة يذجع  -ٙ

 أو الديادة أو التغييخ.
 : مالحظاتال
  في ال داحخة.مختمفة  عباراتيفزل أن تكػن ال 
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    يدتثسخ السيّدخ/ة زيادة أو نقران معمػمة، لتمفت نطخ األشفال إل
أن نقل الك م عادة غيخ مقبػلة،  اصة إ ا أ حت شكل الذاحعة أو 

 الفتشة.
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 الدحخي( النذاط الثالث والعذخون: )الرنجوق 

 أىجاف النذاط:
 تكػيغ مفهػم  ات إيجابي سميع. -ٔ
 تعديد الثقة بالشفذ لجى الصفل. -ٕ
 تذجيع الصفل عم  التعبيخ عغ رأيه ومذاعخت تجات اآل خيغ. -ٖ

 د/. ٕٓ/ مّجة النذاط:
صشجوق ابيخ مغ الكختػن مبّصغ بػرق مفزس )يعكذ  أدوات النذاط:
 صػرة الصفل(.

 خطهات النذاط:
الرشجوق ويزعه أمام األشفال ويدأل أول شفل  يغمق السيّدخ/ة -ٔ

 األسئمة التالية:
 مغ هػ أهع شخز في حياتظ؟ ننن         ننن احدر ما ا بجا ل الرشجوق؟

 مغ هػ أكثخ األشفال شجاعة؟ نننن  ننن مغ هػ أح  صج ق لجيظ؟         
يدتسع السيّدخ/ة إل  إ ابات الصفل والتي مغ   لها يداعج الصفل  -ٕ

تعديد ثقته بشفده وتقج خت لحاته، اسا يعبخ عغ مذاعخت وآراحه تجات عم  
 اآل خيغ.
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يصم  السيّدخ/ة مغ الصفل أن يفتح الرشجوق ويشطخ ؼيه ويخبخت  -ٖ
دا ل هحا  ابأن صػرة أهع شخز في هحا السكان الستػا ج غ ؼيه سيججه

 فتحه.رشجوق الحي أمامه إ ا ما ال
بسا رأ ته دا ل الرشجوق، هل يدأل السيّدخ/ة الصفل هل أنت سعيج  -ٗ

 تح  الذخز الحي رأ ته، لسا ا؟ ....
بأن  يصم  السيّدخ/ة مغ الصفل أن يعػد إل  مكانه ويخبخت في أ نه -٘

 فذاحه لباقي األشفال.هحا سخ بيشهسا وال  خغ  في إ
 يعصي السيّدخ/ة الفخصة لكل شفل في غخفة الشذا  ليأ ح دورت... -ٙ
سيّدخ/ة األشفال  سيعهع ليعخز مشهع بعج االنتهاا مغ  لظ يدأل ال -ٚ

مغ هػ الذخز السهع... ثع يعّخفهع بأن هحا الرشجوق مهع ألنه يخبخ 
 كً  مشهع بأهسيته ويبخز صػرته.
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سنهات ٚلـ ٙالفئة العمخية من      
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 (كهن أاحدر من النذاط األول: )

 النذاط: أىجاف
 .الخواب  اال تساعية بيغ األشفال ةتقػي -ٔ
 .روح التعاون والتذجيع بيغ األشفال  مق -ٕ
  .زيادة الحريمة المغػية والسعخؼية لجى األشفال -ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
صننننننننننننػر ألشننننننننننننياا مختمفننننننننننننة )نباتننننننننننننات،  بصاقننننننننننننات :أدوات النذــــــــــــاط

 مهغ....(.
 خطهات النذاط:

مجسػعننننننننننة مننننننننننغ الرننننننننننػر ألشننننننننننياا مختمفننننننننننة   يجهنننننننننند السيّدننننننننننخ/ة  -ٔ
 )نباتات، مهغ....(.

بمرننننننق صننننننػرة لذننننننيا معننننننيغ عمنننننن  ضهننننننخ أحننننننج   السيّدننننننخ/ة قننننننػم ي -ٕ
 مهغ ( اػاك ، األشفال )نباتات

ه عننننننغ الذننننننيا السػ ننننننػد فنننننني حأصننننننجقا بتحديننننننخيقننننننػم شفننننننل آ ننننننخ  -ٖ
الرنننننػرة ، منننننع  انننننخ بعنننننس الرنننننفات أو تقمينننننج حخانننننات عنننننغ الرنننننػرة 

 .السػ ػدة عم  ضهخ الصفل
  األشفال عم  السذاراة وإعادة السحاولة. السيّدخ/ةيذجع  -ٗ
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 النذاط الثاني : )أعبخ عن مذاعخي(

 النذاط: أىجاف
 تشسية ثقة الصفل بشفده وتذجيعه. -ٔ
التعبيخ عغ مذاعخت التي يختبخها في مػقف زيادة قجرة الصفل عم   -ٕ
 .إيجابيّ  بأسمػب ما 

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 بصاقات تعابيخ الػ ه )سعيج، حديغ، غاض ،  احف( أدوات النذاط: 

 النذاط:خطهات 
 مع األشفال بذكل حمقة داحخية.  السيّدخ/ة جمذ ي -ٔ
ُتػزع بصاقات تعابيخ الػ ه عم   سيع األشفال)سعيج، حديغ،  -ٕ

 مدبقًا. ةسجهد الغاض ،  احف( 
ُيصم  مغ ال شفل أن يدسي الذعػر في البصاقة  ويعبخ بػ هه  -ٖ

أمام باقي األشفال عغ مػقف  عغ الذعػر السصابق لمرػرة، ويتحجث
 بهحا الذعػر.ؼيه  يذعخ
و ػد أشفال واثقيغ مغ أنفدهع لمػقػز أمام    يدتثسخ السيّدخ/ة  -ٗ

األشفال والتعبيخ أمامهع عغ شعػرهع مغ أ ل تذجيع األشفال األ خيغ 
 لمتعبيخ عغ مذاعخهع.
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 مالحظات: ال
مه حّت  يجبخ الصفل الحي ال يح  أن  تحّجث عغ مذاعخت و يُ ال  - ل ِّ

 يربح قادرًا عم   لظ.
دننننننننننناعج األشفنننننننننننال فننننننننننني استحزنننننننننننار السػاقنننننننننننف التننننننننننني تنننننننننننحّاخهع ي -

 ..(.حدن  -فخح / تشكدخ المعبة  –لع  بالسذاعخ األساسّية )
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 (الخسم الجماعيالنذاط الثالث: )

 :النذاط أىجاف

 .تشسية روح العسل الجساعي والتعاون  -ٔ
 .بجاعالتعبيخ عغ الخيال مغ   ل اإل -ٕ
 .ليهاإاآل خيغ ونزيه معخفة ايه نبشي أفكارنا عم  أفكار  -ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 ورق أبيس، أق م رصاص أدوات النذاط:

 خطهات النذاط:
يكت  ال شفل لوقمع.  ة بيزااورق كل شفل عم   ػزع السيّدخ/ة  -ٔ

 .اسسه عم  ورقته
 .مغ  ياله فكخةسع أي بخ مغ ال شفل أن  بجأ  صم يُ  -ٕ
لمصفننننل  ورقتننننه شفننننلأن يسننننخر اننننل بعننننج دؾيقننننة واحننننجة صمنننن  مننننشهع يُ  -ٖ

 الحي عم  يسيشه.
الػرقنننننة  كسنننننل منننننا رسنننننسه صنننننجيقه عمننننن أن يانننننل شفنننننل  مننننن  منننننغُيص -ٗ

 . وهكحا التي وصمته
لنننن  أن تعننننػد الػرقننننة إاننننل دؾيقننننة  الػرقننننة تسخيننننخب األشفننننال  دننننتسخي -٘
 .ل  صاحبها األولإ
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عشننننننج  صمنننننن  مننننننغ الجسيننننننع أن يدننننننتسخوا فنننننني الخسننننننع لفتننننننخة محننننننجدةيُ  -ٙ
 .ل  صاحبهاإال ورقة  وصػل

 .رسسه وما ا أضاز عم  أفكار اآل خيغما حػل  ال شفلشاقر  ُ  -ٚ
 عم  الججار في الغخفة. عمق ال الخسػماتتُ  -ٛ
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 (المطابقة) النذاط الخابع:

 :النذاط أىجاف
 ....(تقػية العز ت الجؾيقة ) تشسية التآزر البرخي الحخاي .ٔ
سصابقننننننننة ووضننننننننعها فنننننننني السكننننننننان القننننننننجرة عمنننننننن  تسيينننننننند الرننننننننػرة ال .ٕ

 .السشاس 
الحرنننننيمة المغػينننننة عشنننننج الصفنننننل منننننغ  ننننن ل إكدنننننابه بعنننننس زينننننادة  .ٖ

 السعمػمات حػل الرػرة.
 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة

عمنننننننن  شننننننننكل  صننننننننػرة مصبػعننننننننة عمنننننننن  ورق أبننننننننيس أدوات النذــــــــاط:
 الصق.، بصاقة

 خطهات النذاط:
 صػرة مصبػعة بعجد األشفال.   يجهد السيّدخ/ة  -ٙ
الشاقرننننة التنننني تكسننننل  مننننع األ ننننداا تُننننػزع الرننننػرة عمنننن  األشفننننال -ٚ

  .عتهاالرػرة السػ ػدة عم  بصاق
 .شفل تأمل الرػرة  يجاً  ال مغ السيّدخ/ة صم ي -ٛ
ى الرنننننننػرة و فننننننني محتنننننننػ  ة األشفنننننننالسشاقذنننننننب  يقنننننننػم السيّدنننننننخ/ة   -ٜ

 األ داا الشاقرة مغ الرػرة.
بمرننننننننق الجنننننننندا يصمنننننننن  السيّدننننننننخ/ة مننننننننغ اننننننننل شفننننننننل أن يقننننننننػم  -ٓٔ

 ليحرل عم  صػرة الذكل ااممًة. السفقػد في مكانه السشاس 
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 (أنا المؤلفالنذاط الخامذ: )

 :النذاط أىجاف

 .بجاع لجى الصفلتشسية الخيال واإل -ٔ
 لجى الصفل . كدخ حا د الخجل -ٕ
 .زيادة القجرة عم  التفكيخ السشصقي التدمدمي -ٖ
 لجى الصفل. زيادة الحريمة المغػية -ٗ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 الصق. ،قرة،  خازة، مقز، أق م دي،عا ورق  أدوات النذاط:

 خطهات النذاط:
قػم بصباعة يرة ختار قيو  مغ الػرق  فارغاً  دفتخاً   السيّدخ/ة  يجهد -ٔ

 .صػرها عم  الػرق 
 . صقالو  الجفتخ والرػرػزع عم  ال شفل  ُ  -ٕ
 .بقز ال صػرة عم  حجة يقػم ال شفل -ٖ
وتختي  أحجاثها ولرق ال صػرة  صم  مغ ال شفل تأمل الرػريُ  -ٗ

 مغ أوراق الجفتخ حد  تختي  الرػر الحي ا تارت. عم  ورقة
 تحجث ال شفل بأسمػبه عغ قرته الجج جة التي ألفها مغ تختي   -٘

 .ويكػن هػ السللف الرػر حد  مخيمته ويزع لها عشػاناً 
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 النذاط الدادس) أنا قادر(

 :النذاط أىجاف
 .عم  تشفيح السهسةصخار اإلتذجيع الصفل عم   -ٔ
 التخايد عم  الخصػات السصمػبة إلنجاز السهسة. -ٕ
 ،التعنننننننننننننناون  ) تشسيننننننننننننننة السهننننننننننننننارات اال تساعيننننننننننننننة لننننننننننننننجى الصفننننننننننننننل -ٖ

 (.السذاراة
 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة

   .، س تكخات صغيخة أدوات النذاط:
 خطهات النذاط:

، تيغ فننننننني دا مهسنننننننا مجسػعننننننة منننننننغ الكنننننننخاتسننننننم  السيّدنننننننخ/ة زننننننع ي -ٔ
زنننننننع سنننننننمتيغ ي السيّدننننننخ/ة قنننننننجرها يوفنننننني الجهنننننننة السقابمننننننة عمننننننن  مدننننننافة 

 .فارغتيغ
  .ل  مجسػعتيغ متداويتيغ لمدباقإاألشفال  ػزع ُ  -ٕ
سػعننننة  ننننخوج شفمننننيغ يقفننننان بجاننننن  مننننغ اننننل مج السيّدننننخ/ة صمنننن ي -ٖ

، ويزننننننننعان الكننننننننخة بيشهسننننننننا محنننننننناوليغ تثبيتهننننننننا عشننننننننج مشصقننننننننة هسابعزنننننننن
 .ةل  الدمة الفارغإأثشاا نقمها الخرخ في 

مننننننغ اننننننل مجسػعننننننة أن تجسننننننع أكبننننننخ عننننننجد مننننننغ  السيّدننننننخ/ة صمنننننن ي -ٗ
 .الكخات في وقت أسخع دون أن تدق  الكخات مشهع

 .فخصة إعادة السحاولة لمفخيق عشج سقػ  الكخة يعصيُ  -٘
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يدنننننننتسخ األشفنننننننال فننننننني نقنننننننل الكنننننننخات لحنننننننيغ االنتهننننننناا مشهنننننننا منننننننع  -ٙ
الترننننننفيق والهتافننننننات مننننننغ قبننننننل أصننننننجقاحهع إلنجنننننناز بتذننننننجيع األشفننننننال 

 .السهسة
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 (الهرقة والقمم) النذاط الدابع:

 :النذاط أىجاف
 . قجر اإلمكان عغ الػساحل التكشػلػ ية الصفل بعادإ -ٔ
  .األشفال لجىتشذي  الحاكخة  -ٕ
مخا عة األحخز بصخيقة مستعة والتجري  عم  تذكيل امسات  -ٖ

 .واتابتها 
 .إضافة امسات  ج جة إل  السخدون المغػي عشج األشفال -ٗ
 العقمية لمصفل)التختي ، حل السذك ت(.تشسية القجرات  -٘

 د/. ٖٓ /: النذاط مّجة
 .أحسخ(  أوراق بيزاا، أق م ممػنة)أ زخ،أدوات النذاط: 

 النذاط:  خطهات
  ػزع السيّدخ/ة  ال شفميغ مع بعس)شخيكيغ(.  .ٔ
قننننننػم ي ، وهننننننحت المعبننننننة تحتنننننناج إلنننننن  العبننننننيغ ػضننننننح السيّدننننننخ/ة أن  .ٕ

 . ٖ×ٖ مخبعات صغيخة ةبخسع شبكة مكػنة مغ تدع
 :ااآلتي ػضح السيدخ/ة شخيقة المعبة  .ٖ
، ويختنننننار ٖ×ٖمخبعنننننات ةكنننننل شفمنننننيغ لهسنننننا شنننننبكة مكػننننننة منننننغ تدنننننع -

 أحسخ. و اآل خأحجهسا أ زخ  اً كل شفل قمس
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فنننني مخبننننع يختننننارت ضننننسغ  اً السصمننننػب مننننغ اننننل شفننننل أن يكتنننن  حخفنننن -
كمسنننننننة لهنننننننا  الذنننننننبكة بالتشننننننناوب بنننننننيغ الصفمنننننننيغ ليرنننننننل أحنننننننجهسا لتكنننننننػيغ

 ...أو ماحل ز بذكل عسػدي أو أفقيحخ أمعش  مغ ث ثة 
 :مثال 

 الكممة المكهنة ىنا ىي ورد
 

 
 

   و  

  ر ن

 د  
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 (البهلينغ ) : النذاط الثامن

 :  النذاط فاىجأ
 .حخايالتشسية التآزر البرخي  .ٔ
تشسينننننة السهنننننارات السكانينننننة )تقنننننج خ السدنننننافة بنننننيغ العمننننن  و الكنننننخة ،  .ٕ
  /يدار( قخي /بعيج/ يسيغـيع مكانية مثل مفا
 تشسية القجرة عم  االنتبات والتخايد. .ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 مجدسات ب ستيكية  ؽيفة، اخة. :أدوات النذاط

 خطهات النذاط: 
مشننننننننننننة آ ؽيفننننننننننننة و  ب سننننننننننننتيكية  مجدننننننننننننسات  يحزننننننننننننخ السيّدننننننننننننخ/ة  .ٔ

عمبنننننننننة واحنننننننننجة(، الرنننننننننف الرنننننننننف األول ))بذنننننننننكل مختننننننننن   ويزنننننننننعها
اسننننا فنننني  فخ مننننغ العمنننن احدنننن  العننننجد الستننننػ  ( وهكننننحا  انالثنننناني )عمبتنننن
 .غلعبة البػليش

ة ااؼينننننة مشهنننننا ويحننننناول فيقنننننف عمننننن  مدنننننا ُيصمننننن  منننننغ الصفنننننل أن  .ٕ
، منننننننننع تذنننننننننجيع الصفنننننننننل عمننننننننن  السحاولنننننننننة   بنننننننننالكخة العمننننننننن ييرننننننننن أن
 .صخار والسثابخة لتحقيق الهجزواإل
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 (تمييد المذاعخ ) النذاط التاسع:

 :النذاط فاىجأ
 لسذاعخت. عم  االستكذاز الحاتيمداعجة الصفل  -ٔ
 .الصفل بسذاعخ اآل خيغ والتعاشف معهع تشسية وعي -ٕ
 .يجابيةإحػيل السذاعخ الدمبية إل  مذاعخ ت -ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 صغيخة صشجوق، أوراق أدوات النذاط:

 خطهات النذاط :
فننننننننني يزنننننننننعها عمننننننننن  أوراق صنننننننننغيخة و   سننننننننن ً   يكتننننننننن  السيّدنننننننننخ/ة  -ٔ

لنننننع  نننننتع ا تينننننارك  ،) ثشننننني أحنننننج عمننننن  عسنننننل  ينننننج فعمتنننننه صنننننشجوق منننننث ً 
، أ ننننننح لة رياضننننننية أو لغنننننند أو لعبننننننةفنننننني لعبننننننة، تننننننشجح فنننننني حننننننل مدننننننأ

زمينننننننل لنننننننظ شنننننننيئا بنننننننالقػة، تتنننننننخك بالبينننننننت لػحنننننننجك، شمننننننن  أحنننننننج مشنننننننظ 
ا ، تنننتهع بفعنننل شنننيا لنننع مدننناعجة ، تتذنننارك منننع زمينننل لنننظ فننني عسنننل مننن

 (......تفعمه
 ي. بذكل داحخ مع األشفال   السيّدخ/ة جمذ ي -ٕ
صمننننن  يو  ليقنننننف وسننننن  النننننجاحخة بالتشننننناوب ، شفننننن ً   السيّدنننننخ/ة ختنننننار ي -ٖ

 . عالٍ  برػتٍ  هاقخااتو مشه سح  ورقة مغ الرشجوق 
خت حننننننننػل السػقنننننننننف أن يعبنننننننننخ عننننننننغ مذننننننننناعُيصمنننننننن  منننننننننغ الصفننننننننل   -ٗ

 صنننننخح عمينننننه بعننننننس األسنننننئمة مثننننننل :ومنننننغ ثننننننع ت ،السكتنننننػب فننننني الػرقننننننة
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وايننننننه مننننننا ا سننننننتفعل لسػا هننننننة السػقننننننف الننننننحي تتعننننننخض لننننننه )الحننننننل(، 
شننننننننننعػر  إلنننننننننن الدننننننننننمبي اتجننننننننننات السػقننننننننننف  شننننننننننعػركل يسكننننننننننغ أن تحننننننننننػّ 

مثننننل )الحننننندن  فنننني حننننال انننننان  ػابننننه  تزننننسغ مذننننناعخ سننننمبية()يجننننابيإ
 عشجما لع  تع ا تيارت في لعبة ( 

سنننننا يذنننننعخ بنننننه الصفنننننل  شننننناقر السيدنننننخ/ة منننننع األشفنننننال اآل نننننخيغ ع -٘
 ننننننننخيغ وتعننننننناشفهع معنننننننه ويػضنننننننح لهنننننننع أننننننننه يسكشنننننننه أن يقنننننننف منننننننع اآل

 الحي تع ا تيارت لمعبة .لتذجيع صجيقه 
 :اتمالحظال
 شذا  ،ألنها تداعج في التعبيخ عغالسشاقذة أهع ما في هحا ال 

 .الذعػر والتعخز عم  مذاعخ اآل خيغ وايؽية تجش  السذاعخ الدمبية
  ضافة  سل أ خى ومشاقذتهاإيسكغ.  
 .يسكغ مداعجة الصفل في قخااة الُجسل 
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 (شبكة العنكبهتالنذاط العاشخ: )

 ف النذاط:اىجأ
 .يجابيةالتػاصل مع أقخانهع بصخيقة إ -ٔ
 .تذجيع التعاون والسذاراة بيغ األشفال -ٕ
 .حل السذك ت بذكل تعاوني -ٖ
 .تشسية مهارات التػاصل مع األشفال -ٗ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 ) منطقة المعب خارجية(ب  أدوات  أدوات النذاط:

 خطهات النذاط: 
 ٓالػقػز في داحخةمغ األشفال   يصم  السيّدخ/ة  -ٔ
ُيصمننننن  منننننشهع وضنننننع الينننننج اليسشننننن  فننننني مشترنننننف النننننجاحخة وأ نننننح  نننننج  -ٕ

أي شفننننننل آ ننننننخ فنننننني الننننننجاحخة باسننننننتثشاا الصفننننننل الػاقننننننف إلنننننن  اليسننننننيغ أو 
 ٓاليدار مباشخة

 ننننننجهع  يننننننج اليسشنننننن  لمجسيننننننع متػاصننننننمة ، يزننننننعػن عشننننننجما ترننننننبح ال -ٖ
اليدننننخى فنننني مشترننننف الننننجاحخة مننننع  ننننج أي شفننننل باسننننتثشاا األشفننننال إلنننن  

 ٓاليدار أو اليسيغ مباشخة أو الصفل الحي يسدكػن بيجيه بالفعل
ن يحننننناولػا فنننننظ أنفدنننننهع دون إفننننن ت أ نننننجي بعزنننننهع ُيصمننننن  منننننشهع أ -ٗ

   ٓالبعس، والعػدة بذكل داحخي مخة أ خى 
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 المالحظات:
بعننننج تشفيننننح الشذننننا   ننننتع مشاقذننننة األفكننننار التاليننننة مننننع األشفننننال، والتأكيننننج 
عمننننن  أهسينننننة حنننننل العؿبنننننات بذنننننكل  سننننناعي:  منننننا ا حنننننجث  ننننن ل هنننننحت 

فننننن ت األ نننننجي عشنننننج محاولنننننة ) إ لرنننننعػبات التننننني وا هنننننتكعاالمعبنننننة؟ منننننا 
فننننظ العقننننجة، مسكننننغ مدننننظ  ننننج الصفننننل الننننحي يجنننناورت ولننننيذ الصفننننل الننننحي 

الدننننننهػلة؟ ايننننننه اسننننننتصعتع التغمنننننن  عمنننننن  ؟ مننننننا ا اننننننان و ننننننه  يقابمننننننه(
 السذك ت التي وا هتكع؟
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 ) قمم في زجاجة(النذاط الحادي عذخ

 ف النذاط: اىجأ 
 تشسية السهارات اال تساعية) التعاون والعسل السذتخك(. .ٔ
 تشسية التآزر البرخي الحخاي. .ٕ

 د/. ٖٓ/ :النذاط مّجة
، عادي أو  ي  غدل ي  ز ا ة فارغة، قمع أو عرا،  أدوات النذاط:

 قمع مجهد مدبقًا أو عرا مدتؿيسة مع غدل أو  ي  مخبػ  به
 خطهات النذاط: 

صم  مغ أعزاا ياألشفال إل  أربع مجسػعات و   السيّدخ/ة ػزع   .ٔ
 الفخيق الػقػز في األراان األربعة لمسداحة التي تع ا تيارها لمعبة.

 تسثل هحت الفخق األربعة الذسال والجشػب والذخق والغخب. .ٕ
صم  مغ ال يالد ا ة الفارغة في وس  السكان، و   السيّدخ/ة زع ي .ٖ

 له.فخيق ا تيار قاحج 
 شخاز الخي  السخبػ  بالقمع.ال قاحج فخيق أحج أ ي السّيدخ/ةعصي .ٗ
: عميكع التعاون مغ   ل سح  الخي  بقػة اآلتي  السيّدخ/ة ػضح   .٘

متداوية مغ ال شخز إلد ال القمع في الد ا ة ويسدظ قاحج الفخيق 
بالخي ، لكغ ال يدسح له التحخك مغ السكان الحي يقف ؼيه ويسكغ 

 عصاا تعميسات شفهية لقاحج الفخيق.ألعزاا الفخيق السداعجة مغ   ل إ 
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السيّدخ/ة صم  يقمع في الد ا ة د ال العشجما  شجح قادة الفخق في إ .ٙ
 ر الشذا . امغ الفخق ا تيار قادة  جد وتكخ   
خيغ  قػم بتحاخيهع بأن التعاون مع األياألشفال عم  تعاونهع و  ذكخي .ٚ

ن نشجح في الحياة وأن نتغم  عم  أمخ بالغ األهسية إ ا أردنا أ
 التحجيات.

 مالحظات: ال
 و مغ الخيػ  أ ربع قصع شػيمةإعجادًا لمتسخيغ بخب  أ  السيّدخ/ة قػم ي

 الغدل بقمع أو عرا صغيخة بحجع القمع.
  خاا هحا بة إ ا اانت الخيػ  شػيمة ويسكغ إيكػن الشذا  أكثخ صعػ 

دار ضهخت أالشذا  بذكل أكثخ صعػبة إ ا أغسس قاحج الفخيق عيشيه أو 
 لمفخيق. 
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 : )من أنت؟؟؟(النذاط الثاني عذخ
 :النذاط فاىجأ
 الصفل بشفده وتقػية شخريته. ثقةتشسية  -ٔ
 لجى الصفل. كدخ حا د الخجل -ٕ
 .أمام اآل خيغ تمذاعخ التعبيخ عغ  عم الصفل قجرة تشسية  -ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
ابينننننخ، بصاقنننننات مخقسنننننة  وتكنننننػن انننننل  اختنننننػن شبنننننق أدوات النذـــــاط : 

قراصننننننننات ورؾيننننننننة بصاقننننننننة عمنننننننن  شننننننننكل ثسننننننننخة مننننننننغ الثسننننننننار، وعنننننننناا، 
 .صغيخة

 خطهات النذاط:
يقنننننننػم السيدنننننننخ/ة بتجهيننننننند البصاقنننننننات السخقسنننننننة حينننننننث تكنننننننػن انننننننل  -ٔ

مثننننل :مننننغ  بصاقننننة عمنننن  شننننكل ثسننننخة )تفنننناح مننننثً (  ويكتنننن  عميهننننا سننننلاالً 
أنننننننننت؟ مننننننننا لعبتننننننننظ السفزننننننننمة، مننننننننا لػنننننننننظ السفزننننننننل ؟ مننننننننغ صننننننننجيقظ 

؟ مننننا شننننعػرك اً السقننننخب؟ مننننا األغشيننننة التنننني تفزننننمها؟ متنننن  تكننننػن سننننعيج
 عشجما ُيصم  مشظ السداعجة؟  

، شنننننننجخة ينننننننًا ابينننننننخًا مخسنننننننػمًا عمينننننننهاختػنشبقنننننننًا   خ/ة السيّدنننننننجهننننننند ي -ٕ
لثسننننار )تفاحننننة( مكتننننػب عميهننننا بصاقننننات مخقسننننة عمنننن  شننننكل ثسننننخة مننننغ ا

 .أسئمة
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 عمننننن  غرنننننغ  بصاقنننننة مخقسنننننة مكتنننننػب عميهنننننا الدنننننلالانننننل  ُتػضنننننع  -ٖ
منننننننننا لعبتنننننننننظ  ،)منننننننننغ أننننننننننت ، منننننننننث ً منننننننننغ أغرنننننننننان الذنننننننننجخة السخسنننننننننػمة

أغشيتنننننننظ مننننننناهي منننننننغ هنننننننػ صنننننننجيقظ ، منننننننا لػننننننننظ السفزنننننننل؟ ،السفزنننننننمة
؟ منننننا هنننننػ شنننننعػرك عشنننننجما ُيصمننننن  مشنننننظ اً السفزنننننمة؟ متننننن  تكنننننػن سنننننعيج

 مداعجة؟........(
أرقننننام البصاقننننات )التنننني عمنننن  شننننكل ثسننننخة( بكتابننننة   السيّدننننخ/ة قننننػم ي -ٗ

 عم  قراصات ورؾية صغيخة، و يزعها في وعاا.
 مع األشفال بذكل داحخي.  السيّدخ/ة جمذ ي -٘
جانبهنننننننا وعننننننناا ، وبضنننننننع لػحنننننننة الذنننننننجخة فننننننني مشترنننننننف النننننننجاحخةُتػ  -ٙ

 القراصات.
القراصننننننننات  ىحننننننننجمننننننننغ األشفننننننننال اننننننننل بننننننننجورت سننننننننح  إ صمنننننننن يُ  -ٚ

البصاقنننننة ثنننننع يقتنننننخب منننننغ الذنننننجخة ويبحنننننث عنننننغ السػ نننننػدة فننننني الػعننننناا 
ومننننغ ثنننننع ُيعينننننج القراصنننننة   نفدنننننها التنننني تحسنننننل رقنننننع القراصننننة الػرؾينننننة
إن ااننننننت القراصنننننات يجيننننن ، ثنننننع الػرؾينننننة إلننننن  الػعننننناا، يقنننننخأ الدنننننلال 

وإن ااننننننت  ،السسكنننننغ أن ال يعينننننج القراصنننننات ل منننننغتكفننننني انننننل األشفنننننا
ال تكفننننننني ؼيجننننننن  إعادتهنننننننا ليتدنننننننش  لمجسينننننننع السذننننننناراة وإال قنننننننج يذنننننننعخ 

 الستبقػن باندعاج ويج  تػضيح  لظ تسامًا لمسيدخ/ة . 
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 (من غيخ كالم) النذاط الثالث عذخ:

 :النذاط فاىجأ
 تشسية قجرة الصفل عم  التػاصل غيخ المفطي )لغة الجدج(.-ٔ
 .تشسية مهارات التفكيخ لجى الصفل-ٕ
 . مق  ػ مغ الستعة والفخح-ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 كخة مصاشية أو ورؾية أدوات النذاط: 
 خطهات النذاط:

 .مع األشفال عم  شكل داحخة  السيّدخ/ة قف ي -ٔ
 -يقمنننننجت )مهشنننننة ئاً منننننغ األشفنننننال أن يختنننننار انننننل منننننشهع شننننني صمننننن يُ  -ٕ

بحخاننننننننات  دننننننننجية فقنننننننن   مسننننننننث ً  (ٓٓٓسننننننننعازإسننننننننيارة  -شنننننننناحخة
 .بجون ا م

 لسعخفنننننننة رنننننننجيقهعألشفنننننننال االنتبنننننننات بذنننننننكل  ينننننننج لصمننننننن  منننننننغ ايُ  -ٖ
 ؟(.يقمج )ما ا

لنننننن  أحننننننج خميهننننننا إياننننننخة مصاشيننننننة أو ورؾيننننننة ل  يدننننننتخجم السيّدننننننخ/ة  -ٗ
لينننننه الكنننننخة  تقنننننجم  صنننننػة ، ويبنننننجأ إاألشفنننننال والصفنننننل النننننحي ترنننننل 

غ بتقمينننننج الحخانننننات السشاسنننننبة لسنننننا ا تنننننارت وعمننننن  األشفنننننال اآل نننننخي
 .وتدسيته )ما ا يقمج؟(معخفة 
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خمنننننني الكننننننخة ألحننننننج يو  بتشفيننننننح الشذننننننا  مننننننغ قبمننننننه  السيّدننننننخ/ة بننننننجأ   -٘
رميهننننا لمسيدننننخ ليعيننننج األشفننننال ، وبعننننج انتهنننناا الشذننننا  يعيننننج الكننننخة 

 ٓآل خ شفل وهكحا وصػالً  ٓٓٓ لصفل آ خ 
 

  



 
 

82 

 ) أنا المعمم(النذاط الخابع عذخ: 

 ف النذاط:اىجأ
 .إدراك الصفل إلمكانياته .ٔ
 تشسية مهارات الؿيادة لجى الصفل. .ٕ
 زيادة ثقة الصفل بشفده .ٖ

 د/. ٖٓ/ :النذاط مّجة 
 .أق م ورق أبيس  :أدوات النذاط

 خطهات النذاط:
يستمكها و يسكغ أن  بالسهارات التياٌل األشفال   السيّدخ/ة شاقر   .ٔ

 (ٓٓٓالعدز عم  ألة مػسيؿية، غشاا ،اخة قجم )الخسع، يعمسها لمغيخ
السجال لاشفال ليفكخوا في مهارة  قادريغ عم  أن يعمسػها ُ تخك  .ٕ

 .لغيخهع
 .عم  أن يعمسها لغيخت اً دجل ال شفل مهارة واحجة قادر يُ  .ٖ
ليبجأ بتشفيح العسل أمام األشفال مثً  )مهارة  يختار السيّدخ/ة  شف ً  .ٗ

 الخسع وتعميع األشفال رسع شكل معيغ(.
 مالحظات:ال

 يختار مهارة ويقػم بتعميسها  اشسػ جبشفده خ/ة أن  بجأ يسكغ لمسيدّ 
 لاشفال اتذجيع لمسبادرة
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 )الكممة المعاكدة( النذاط الخامذ عذخ:

 ف النذاط: اىجأ
 يجابية.ل عم  التػاصل مع أقخانه بصخيقة إزيادة قجرة الصف .ٔ
 زيادة الحريمة المغػية لمصفل. .ٕ
 كدخ حا د الخجل مغ   ل السذاراة. .ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
  .بصاقات صغيخة ممػنة، قمع أدوات النذاط:

 خطهات النذاط: 
مننننننننع  بصاقننننننننات مكتننننننننػب عميهننننننننا امسننننننننة واحننننننننجة   السيّدننننننننخ/ة جهنننننننند ي .ٔ

 شػينننننننل بنننننننارد،_ سنننننننا غ مثنننننننل) وعكدنننننننها عمننننننن  بصاقنننننننات أ نننننننخى صنننننننػرة 
 . ...(قريخ_
ُ ننننننننػزع األشفننننننننال إلنننننننن  مجسننننننننػعتيغ) مجسػعننننننننة لمكمسننننننننات، مجسػعننننننننة  .ٕ

 لمعكػس(.
 .في ال مجسػعة بصاقة لكل شفل ػزع ُ  .ٖ
األشفنننننننال فننننننني السجسػعنننننننة األولننننننن  أن لنننننننجى انننننننل   السيّدنننننننخ/ة خبنننننننخ ي .ٗ

شفنننننننل فننننننني السجسػعنننننننة األ نننننننخى بصاقنننننننة تحسنننننننل امسنننننننة معاكدنننننننة لمكمسنننننننة 
  .مشهع  ػدة عم  بصاقة الٌ السػ 
لمكمسنننننة  البحنننننث عنننننغ الكمسنننننة السعاكدنننننةالبنننننجا بمنننننغ األشفنننننال  صمننننن يُ  .٘

التننننني لنننننج هع فننننني السجسػعنننننة الثانينننننة منننننثً  يقنننننػل شفنننننل أننننننا لنننننجي  بصاقنننننة 
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بحننننث عننننغ البصاقننننة التنننني تحسننننل الكمسننننة ( و أننننناعع)مكتننننػب عميهننننا امسننننة 
 السعاكذ، فّسغ لجيه البصاقة؟ 

األشفال أنهع عشجما يججون الكمسة السعاكدة فإن عميهع الجمػس  خبخي .ٙ
 مع شخااحهع حت   شتهي الجسيع.

دها بحيث  تسكغ الجسيع الكمسة وعك أن يقخأاال شخيكيغ مغ ُيصم   .ٚ
 سيع الكمسات وعكػسها.مغ معخفة  

 مالحظات:ال
يجاد امسات أ خى صػيخ الشذا  مغ   ل الصم  مغ األشفال إيسكغ ت

 وعكػسها غيخ الكمسات الػاردة عم  البصاقات.
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 ) لنخسم معا (النذاط الدادس عذخ

 أىجاف النذاط:
 الخيال لجى الصفل.تشسية  .ٔ
 تشسية حاسة الصفل الدسعية  .ٕ
 تشسية مهارات التػاصل بيغ األشفال. .ٖ
 تشسية التآزر الدسعي_ الحخاي. .ٗ
 ي لجى الصفل.تشسية مهارة الػصف والتعبيخ الذفه .٘
 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة

 أق م رصاص ، ورق أبيس . أدوات النذاط:
 خطهات النذاط:

 وقمع رصاص لكل شفل.ورقة بيزاا    ػزع السيّدخ/ة  .ٔ
صنننننػرتيغ  نأن انننننل شفمنننننيغ ) شنننننخيكيغ(  خسنننننسا   ػضنننننح السيّدنننننخ/ة  .ٕ

متذنننننننننابهتيغ ويتسثننننننننننل التحنننننننننجي فنننننننننني أن الصفنننننننننل األول يجنننننننننن  أن 
يرنننننف الرنننننػرة التننننني  خسنننننسها لذنننننخيكه بكنننننل  صنننننػة أثشننننناا الخسنننننع 

بأسننننننننمػبه نفدننننننننها والصفننننننننل الثنننننننناني يقننننننننػم بننننننننجورت  بخسننننننننع الرننننننننػرة 
 الخاص معتسجًا عم  وصف الصفل األول. 

ُ نننننننػزع األشفنننننننال عمننننننن  مجسػعنننننننات ويصمننننننن  منننننننشهع الجمنننننننػس فننننننني  .ٖ
السكنننننان السخرنننننز لمشذنننننا  بػضنننننع متعننننناكذ منننننع شنننننخااحهع )كنننننل 

 شفل معاكذ لمصفل الذخيظ له(.
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الصفنننننل النننننحي سنننننيكػن "السرنننننسع" والصفنننننل النننننحي   يختنننننار السيّدنننننخ/ة  .ٗ
ا فنننني السجسػعننننة  ثننننة أعزنننناسننننيكػن " البّشنننناا" ) فنننني حالننننة و ننننػد ث

 مغ ال عبيغ دور الصفل البّشاا(. يسكغ أن يأ ح اثشان
 ػضنننننح أن الصفنننننل السرنننننسع سيخسنننننع الرنننننػرة األصنننننمية منننننغ  يالنننننه  .٘

وهنننننػ يرنننننف الرنننننػرة لمصفنننننل البّشننننناا وسنننننيقػم الصفنننننل البّشننننناا بخسنننننع 
الرننننننننػرة اعتسننننننننادًا عمنننننننن  الػصننننننننف أو مننننننننا يدننننننننسعه مننننننننغ الصفننننننننل 

 السرسع بأسمػبه الخاص.
غ األشفنننننال مقارننننننة رسنننننػماتهع منننننع بعزنننننها النننننبعس منننننع ُيصمننننن  مننننن .ٙ

اسنننننننا يصمننننننن  منننننننشهع أو  اسنننننننخ التأكيننننننج عمننننننن  أننننننننه ال  ػ نننننننج رابننننننح 
 تبج ل األدوار وتكخار الشذا  مخة أ خى.
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 ؟(ماذا له) النذاط الدابع عذخ:

 النذاط: ف اىجأ
 تشسية  يال الصفل وزيادة مفخداته المغػية .ٔ
 .تشسية قجرة الصفل عم  التفكيخ الشقجي  .ٕ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 ، أق م صػرة مصبػعة :النذاطأدوات 

 خطهات النذاط: 
صننننننننػرة مصبػعننننننننة عمنننننننن  ورق أبننننننننيس حدنننننننن    يجهنننننننند السيّدننننننننخ/ة  .ٔ

 عجد األشفال.
ــــــــــام مننننننننننا ا لننننننننننػ األشفننننننننننال  يدننننننننننأل السيّدننننننننننخ/ة  .ٕ ــــــــــا كأحج )أحجامن

 الرػرة. وافخصة لمتخيل قبل أن  خ  عتخك لهيو الحذخات؟؟؟(، 
عمنننننننن  التخيننننننننل حفنننننننندهع وي األشفننننننننالأفكننننننننار  يدننننننننتجعيأن  يحنننننننناول  .ٖ

لمحرننننننػل عمنننننن  أكبننننننخ  مننننننغ  نننننن ل أسننننننئمة ومشاقذننننننة يصخحهننننننا والتعبيننننننخ
منننننا ا ) لنننننػ انننننان حجسنننننظ صنننننغيخ متنننننل الحذنننننخات  عنننننجد منننننغ اإل ابنننننات

يسكننننننننغ أن تأكننننننننل؟ لننننننننػ اشننننننننت حذننننننننخة  مننننننننا اتخنننننننناز؟ ،  تفعننننننننل؟ ، مسننننننننا
 .مغ الحذخات الرغيخة؟(  ستمعغ صغيخة مع م

الرنننننػرة  واأن يذننننناهج هعمنننننشُيصمننننن  ػزع الرنننننػرة عمننننن  األشفنننننال و تُننننن .ٗ
 السجال لمتعبيخ.  عله تخكيُ و 
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أحجنننننامهع احجنننننع  اً أن هشننننناك أشخاصننننناألشفنننننال تخينننننل منننننغ صمننننن  يُ  .٘
الحذنننننخات ويعيذنننننػن  فننننني مكنننننان منننننا وسنننننشخى اينننننه يعيذنننننػن ومنننننناهي 

 الرعػبات التي يعانػن مشها بدب  أحجامهع الرغيخة.
 :   اتمالحظال
   ( أن نبجأ الحػار مع الصفل)ما ا لػفي هحا الشذا  مغ السهع....

 ونكخرها مع بجاية ال سلال فهي السفتاح لخيال الصفل.
  مصخت أا  بأكثخ مغ صيغة مثال )ما ا لػ ندتصيع إعادة هحا الشذ

 –( واحجة؟ اً ارتجى  سيع األشفال م بد) ما ا لػ  –شػاػال( الدساا 
 لػ أصبح لجيظ أ شحة(.)ما ا 
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 (رسم بقجمي)أالنذاط الثامن عذخ: 

 ف النذاط: اىجأ
 .بجاع عشج الصفلتشسية الخيال واإل .ٔ
 تشسية الثقة بحاتهع والتغم  عم  الخجل. .ٕ
 تذجيع األشفال غيخ القادريغ عم  الخسع بدب  اإلعاقة. .ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 فخاشي ألػان، ألػان ماحية( م أو)ورق أبيس ابيخ ، أق  :أدوات النذاط

 : خطهات النذاط
 فخشننننناة منننننغ األشفنننننال ا تينننننار أقننننن م تأشنننننيخ أو  يصمننننن  السيّدنننننخ/ة  .ٔ

 صبع القجم الثاني.صبع القجم الكبيخ وإووضعها بيغ إ
قنننننػم و ي ُيخبنننننخ األشفنننننال أنهنننننع سنننننيقػمػن بخسنننننع لػحنننننة يختارونهنننننا .ٕ
  لظ صعبًا. تذجيعهع عم  االستسخار حت  لػ بجاب
عنننننغ تقنننننج خت  لمعسنننننل النننننحي قنننننامػا بنننننه، ويدنننننألهع   السيّدنننننخ/ة  يعبنننننخ .ٖ

 عغ شعػرهع أثشاا الخسع.
هع عمنننن  المػحننننة عشننننج االنتهنننناا احُيصمنننن  مننننغ األشفننننال اتابننننة أسننننس .ٗ

 مشها و تعميق لػحاتهع عم  الججار. 
 مالحظات:ال
 شفال عم  الخسع.بخسع لػحة  اصة له لتذجيع األ  السيّدخ/ة قػم ي .ٔ



 
 

91 

هػ الذعػر الحي ولجت لجيظ تحجي  شفال) ماصخح أسئمة عم  األيُ  .ٕ
 الخسع بالقجم؟ ماهي الرعػبات التي شعخت بها( 

شفال مغ  وي االحتيا ات الخاصة عخض مجسػعة مغ الرػر ألتُ  .ٖ
 بأقجامهع. مختمفةً  عاقة حخاية( والح غ يسارسػن أعساالً )إ 
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 )االختالف بين صهرتين( النذاط التاسع عذخ:

 :النذاطأىجاف 
 الحاكخة البرخية لجى الصفل. تقػية -ٔ
الصفنننننننننننننل العقمينننننننننننننة ) التخايننننننننننننند، الس حطنننننننننننننة، تشسينننننننننننننة مهنننننننننننننارات  -ٕ

 االنتبات(. 
 . ػ مغ السخح، التدمية والتحجي مق  -ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 بصاقات لرػرتيغ أدوات النذاط:

 خطهات النذاط:
منننننع اتابنننننة  صنننننػرتيغ متذنننننابهتيغ فيهسنننننا فنننننػارق   السيّدنننننخ/ة جهننننند ي  -ٔ

قننننننػم بػضننننننع الرننننننػر عمنننننن  لننننننػح ي( ٛعننننننجد الفننننننػارق السػ ننننننػدة مننننننثً  )
 متػس  الحجع. يكختػن
األشفننننننال )يسكننننننغ تشفيننننننح الشذننننننا    ػزع المػحننننننات الكختػنيننننننة عمننننننتُنننننن -ٕ

 بذكل فخدي أو  ساعي(.
مننننننغ الصفننننننل وضننننننع إشننننننارة عمنننننن  الفننننننػارق السػ ننننننػدة بننننننيغ  صمنننننن يُ  -ٖ

 الرػرتيغ.
بهنننننجز تذنننننجيع األشفنننننال  منننننجة زمشينننننة إليجننننناد هنننننحت الفنننننػارق  ُتحنننننجد  -ٗ

 نجاز السصمػب.ي إعم  الدخعة والتخايد ف
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صمننننننننن  منننننننننغ األشفنننننننننال وضنننننننننع عنننننننننجد الفنننننننننػارق السػ نننننننننػدة بنننننننننيغ يُ  -٘
يجادهننننننا فنننننني السكننننننان السخرننننننز لكتابننننننة ػا إالرننننننػرتيغ التنننننني اسننننننتصاع

 العجد عم  المػحة. 
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 (المتاىة) :العذخون النذاط 

 ف النذاط :اىجأ
 تشسية التآزر الحخاي البرخي. -ٔ
 قجرة الصفل عم  التخايد و االنتبات. زيادة -ٕ
 حل السذك ت لجى الصفل.التفكيخ السشصقي و  ةتشسي  -ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 صػرة مصبػعة لمستاهة أدوات النذاط:

 خطهات النذاط:
 لستاهات . اً صػر   يجهد السيّدخ/ة  -ٔ
 ُتػزع عم  ال شفل صػرة لمستاهة . -ٕ
 .مغ الصفل تأمل الرػرة  يجاً  صم يُ  -ٖ
خات دون لسننننننننذ عبننننننننخ السسننننننننالقمننننننننع يسننننننننخر ُيصمنننننننن  مننننننننغ الصفننننننننل أن  -ٗ

ليخسننننننننع الصخيننننننننق الرننننننننحيح لمػصننننننننػل إلنننننننن   الخصننننننننػ  الخار يننننننننة لهننننننننا
 السصمػب .
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 (بطاقات الحاكخةالنذاط الحادي والعذخون: )    
 :النذاط فاىجأ
 تقػية الحاكخة البرخية لجى الصفل. .ٔ
تشسينننننننننننة مهنننننننننننارات الصفنننننننننننل العقمينننننننننننة ) التخايننننننننننند، الس حطنننننننننننة،  .ٕ

 االنتبات(. 
  مق  ػ مغ السخح، التدمية والتحجي. .ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 بصاقات صػر الحاكخة أدوات النذاط:

 خطهات النذاط:
 يججو إن لع  بتجهيد بصاقات صػر الحاكخة   السيّدخ/ة قػم ي .ٔ

( Aٗ) ورقتيغ بؿياسعم   خنتنتاال شبكة مغ الرػر شباعةؼيسكشه 
كػنػا عم  شكل بصاقات قز الرػر لييثع  ،ن()ندختان متساثمتا

 مثً (. بصاقات ٛ)
 ُ ػزع األشفال عم  مجسػعات. .ٕ
ذننننننػاحي( عمنننننن  البصاقننننننات بذننننننكل عذننننننػاحي )تختينننننن  عُتػضننننننع  .ٖ

م حطنننننة الرنننننػر وأن  األشفنننننالصمننننن  منننننغ يالصاولنننننة أو الدنننننجادة و 
يقػم سننننننن انتبننننننناههع ألننننننننه وا خاننننننند  ومكنننننننان انننننننل صنننننننػرة ،  ػايحفطننننننن

 معخفة مكان ال مشها. عبقم  الرػر وعميه
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خى منننننننا هنننننننػ مصبنننننننػع عميهنننننننا ، ثنننننننع ال ُ ننننننن والبصاقنننننننات  ُتقمننننننن  .ٗ
 .ليقػم بفتحهاأن يختار بصاقة  بالتػازي ال شفل  مغ يصم 
 يصمنننننن البصاقننننننة التنننننني ا تارهننننننا الصفننننننل مننننننثً  )سننننننيارة(  ُتفننننننتح  .٘

صبننننػع عميهننننا مشننننه أن يحنننناول تننننحاخ مكننننان البصاقننننة األ ننننخى التنننني م
 سيارة عغ شخيق رفع واحجة أ خى. 

غ، فينننننتع قمبهسنننننا ثانينننننة تيمتصنننننابق البصننننناقتيغ تننننناكنننننغ امتوإ ا لنننننع  .ٙ
، ن ااننننننت صنننننيحة تحدننننن  لنننننه نقصنننننةوإ وعنننننجم احتدننننناب نقصنننننة لنننننه

وهكنننننحا حتننننن   نننننتع  أن يختنننننار بصاقنننننة،  نننننخشفنننننل آ  منننننغ ثنننننع يصمننننن
 .ومذاراة ال األشفال فتح ال البصاقات

األشفننننننال عننننننغ عننننننجد الشقننننننا  التنننننني بإ بننننننار   يقننننننػم السيّدننننننخ/ة  .ٚ
حرننننننننل عميهننننننننا اننننننننل مننننننننشهع ويذننننننننجع األشفننننننننال إلعننننننننادة التجخبننننننننة 

  والشجاح.
 مالحظات:ال

بػضع عجد بصاقات  تشاس  مع عجد األشفال ومع   يقػم السيّدخ/ة 
 در ة الرعػبة.
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 (نمعب ونمخح ): النذاط الثاني والعذخون 

 :النذاط فاىجأ
 .صغاا الجيج إلعم  التخايد وزيادة االنتبات وا مداعجة الصفل .ٔ
 .التآزر الحخاي الدسعي .ٕ
 .تشسية مهارات التفكيخ لجى الصفل .ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
 يسكغ استخجام مدجل صػتي. أدوات النذاط:

 خطهات النذاط:
أن  شرننننننننتػا بذننننننننكل ، ويخبننننننننخهع األشفننننننننال أمننننننننام  السيّدننننننننخ/ة قننننننننف ي -ٔ

 .حخاات بال هما يقػل شفحوا أن  يج و 
شا   ننننننننجلشخفننننننننع  سيعشنننننننا أبقنننننننػل  عبننننننننارة معيشنننننننة )    بنننننننجأ السيّدننننننننخ/ة  -ٕ

واحننننجة  فمشقفنننند امشننننا بقننننجماليدننننار.....  ـيننننا لشننننجور امشننننا نحننننػاليسننننيغ.... 
 صنننننػتيغ باتجنننننات اليسيغ.....وغيخهنننننا( و  ـينننننا لشخصنننننػاثننننن ث منننننخات.... 

 يج  عميهع تشفيح ما يقػل معًا.
بالحخاننننات عمنننن  التخاينننند أكثننننخ مننننغ  يخصننننئالننننحي يدنننناعج الصفننننل   -ٖ

  تكخار العبارة.  ل 
فننننني اننننل مننننخة حتننننن  تشتهنننني منننننجة غينننننخ العبننننارات بت  السيّدننننخ/ة قننننػم ي -ٗ

 .الشذا 



 
 

99 

 العبنننننننارات لقننننننناا إلننننننن  الدنننننننخيع فننننننني إالتنننننننجرج منننننننغ البصنننننننيا قنننننننػم بي -٘
 و التخايد.بهجز تذجيع األشفال عم  التفاعل 

 :اتمالحظال
 وعم   لها شفح حخاة مغا خةيو  مفظ عبارة   أن أحياناً   لمسيدخ يسكغ

 ٓاألشفال تشفيح الحخاة الرحيحة
 .يسكغ أن يزع أغشية تحسل عبارات حخاية وتشفيح حخااتها معًا 
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 )هيا نتعاون( لنذاط الثالث والعذخون:ا

 ف النذاط: اىجأ

 تشسية السهارات اال تساعية  لمصفل) التعاون، السذاراة( .ٔ
 تشسية السهارات العقمية لمصفل. .ٕ
 زرع ح  التعاون والعسل الجساعي مع األشفال.  .ٖ
 د/. ٖٓ/ :النذاط مّجة

 مجسػعة بالػنات بألػان مختمفة، أق م تمػيغ.  أدوات النذاط:
 :خطهات النذاط

مختمفنننننننننة األشنننننننننكال منننننننننغ البالػننننننننننات مجسػعنننننننننة   السيّدنننننننننخ/ة شفخ  ننننننننن .ٔ
 واأللػان. 

 سساا األشفال عم  البالػنات السختمفة.أ كت تُ  .ٕ
يجنننناد البننننالػن األشفننننال التػ ننننه إلنننن  البالػنننننات وإ مننننغصمنننن  بجايننننة يُ  .ٖ

 الحي يحسل اسع الصفل نفده.
صمنننننن  مننننننغ األشفننننننال فنننننني السننننننخة الثانيننننننة التػ ننننننه إلنننننن  البالػنننننننات يُ  .ٗ

ايجنننننننناد البالػنننننننننات التنننننننني تحسننننننننل  ومدنننننننناعجتهع بعزننننننننع الننننننننبعس فنننننننني
 هع وأسساا أصجقاحهع.أسساا
رنننننننننة بننننننننيغ انننننننن  الشذنننننننناشيغ الدننننننننابقيغ سقاالمننننننننغ األشفننننننننال  صمنننننننن يُ  .٘
 ي الشذاشيغ استغخق وقتًا أكثخ ولسا ا؟   ُيدألػا عغ أو 
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 (األلغاز) : النذاط الخابع والعذخون 

 :النذاط أىجاف
 .زيادة الحريمة المغػية والسعخؼية لجى األشفال -ٔ
 الجػاب.تذجيع األشفال عم  السذاراة والتعاون إليجاد  -ٕ
 والتعاون مع األ خيغ. مغ   ل السذاراةتشسية ثقة الصفل بشفده  -ٖ

 د/. ٖٓ / :النذاط مّجة
، األلغنننننننناز أسننننننننئمةقراصننننننننات ورق مدننننننننجل عميهننننننننا  أدوات النذــــــــاط:

قراصنننننننات ورق مدنننننننجل عميهنننننننا ، األلغنننننننازبصاقنننننننات صنننننننػر إل ابنننننننات 
قراصننننننات ،  ينننننن  ورقنننننني أسننننننفل اننننننل صننننننػرة، عمبننننننة األلغنننننناز أ ػبننننننة
 .، ال صق، ورق أبيساأللغازئمة أسورق 

 خطهات النذاط:
مجسػعنننننة منننننغ األسنننننئمة انننننل سنننننلال عمننننن  شنننننكل   السيّدنننننخ/ة جهننننند ي -ٔ
 .في قراصة مغ الػرق  لغد
األ ػبنننننة منننننغ  ننننن ل تجهيننننند الرنننننػر واسنننننع الرنننننػرة التننننني  جهننننندتُ  -ٕ

 .المغدتكػن  ػاب 
 .عمق الرػر عم   جار السداحة السخررة لمشذا تُ  -ٖ
فننننني  يننننن  ورقننننني مػ نننننػد أسنننننفل  ُتػضنننننعصنننننػى اسنننننع انننننل صنننننػرة و يُ  -ٗ

 .الرػرة
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صمنننننن  مننننننغ اننننننل يفنننننني عمبننننننة و  األلغنننننناز سننننننلال قراصنننننناتُتػضننننننع  -٘
 .المغدشفل أن يختار قراصة تحتػي 

 بنننننجأ الصفنننننل بالبحنننننث عنننننغ الجنننننػاب بنننننيغ الرنننننػر السػ نننننػدة عمننننن   -ٙ
 .قراصة اسع الرػرة يأ ح الحاح  و

 .و ػابه المغدخرز ورقة لكل شفل  مرق عميها تُ  -ٚ

 الجهاب الدؤال

ه تشسػ مخة البحخي الحي إ ا قصعت إحجى أ رع هػ الحيػانما 
 أ خى؟

 نجسة البحخ

 أسساك التػنة ما هػ أسخع السخمػقات البحخية عم  اإلش ق؟

 الجلفيغ ما هػ الحيػان الحي  شام و إحجى عيشيه مفتػحة؟

 الكشغخ البخي  ما هػ الحيػان الحي ال يذخب الساا؟

 الكم  ما هػ أول حيػان زار الفزاا؟

 الكتاب ما هػ الذيا الحي يحتػي عم  أوراق اثيخة و ليذ شجخة؟

 الدفيشة حامل و محسػل نرفه في الساا ونرفه في الهػاا؟
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 الجهاب الدؤال

 الفيل ما هػ الحيػان الحي يحظ أ نه بأنفه؟

 الشعامة ما هػ أكبخ شاحخ في العالع؟

ما هػ الذيا الحي يسذي دون قجميغ و يصيخ ب   شاحيغ و  بكي 
 ب  عيشيغ؟

 الػيسة

 األفاعي وبعزه  بيس؟أي حيػان بعزه  مج 

 البصخيق ما هػ الصيخ الحي ال يدتصيع الصيخان؟

 الذسعة ما هػ الذيا الحي يحخق نفده ليفيج غيخت؟

ما هػ الذيا الحي إ ا وقفت أمامه و بكيت  بكي و إ ا ضحكت 
 السخآة  يزحظ؟

 الجاحخة ما هػ الذيا الحي ليذ له بجاية وال نهاية؟

 الجخس لسدته صاح؟ما هػ الذيا الحي إ ا 
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ما أسمعو وأراه وأطخح أسئمة 
 وأناقذو

 أبجأ في فهسه

 ما أسمعو وأراه وأناقذو وأطبقو

 اكتد  معخفة ومهارة مشه

 ما أقهم بتعميمو لآلخخين

 أتقشه  يجاً 

  

 ما أسمعو

 أندات

 ما أسمعو وأراه

 أتحاخ القميل مشه
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