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مقدمة

تعد مرحلة الطفولة املبكرة  اللبنة الأ�سا�سية يف بناء �سخ�سية الفرد واإعداده للم�ستقبل ولهذا فقد حظيت باهتمام وا�سع 
لكافة املجتمعات التي توؤمن باأهمية ال�ستثمار يف مواردها الب�رشية  ، وقد جتلى هذا الهتمام على امل�ستوى النظري 
والتطبيقي على حد �سواء، حيث تقدم الدرا�سات العلمية - يف جمال علم نف�س النمو، وتربية الطفل ، والتن�سئة 
الجتماعية ، وال�سحة النف�سية للطفل على �سبيل املثال - معرفة علمية ميكن اأن توظف لفهم �سلوك الطفل والتعرف 
على خ�سائ�سه وقدراته  بهدف م�ساعدته على النمو املتكامل. وت�سري الدرا�سات العلمية اإىل اأن هناك العديد من 
التغريات الهامة وال�رشيعة يف خمتلف مظاهر النمو حتدث يف هذه املرحلة، فخالل الثمانية ع�رش �سهرًا الأوىل ينمو 
الدماغ ب�رشعة لن يعرفها يف امل�ستقبل. ولعل هذا النمو ال�رشيع للدماغ بالإ�سافة اإىل اأهمية خربات التعلق الآمن 
وتعزيز حب ال�ستطالع والكت�ساف واكت�ساب اللغة و تعلم ال�سلوك الجتماعي املنا�سب يف اإطار الثقافة يجعل من 
الأهمية التوجه نحو مرحلة احل�سانة مبزيد من الهتمام والرعاية من خالل نوعية اخلدمات املقدمة  للطفل يف هذه 

املرحلة.
 ولقد حظيت برامج مرحلة الطفولة املبكرة باهتمام عاملي ووطني على حد �سواء  ، وقد اأوىل الأردن  هذه املرحلة  
اهتمام عايل امل�ستوى متثل بجهود �ساحبة اجلاللة  امللكة رانيا العبد اهلل والتي انعك�ست يف �سيا�سات عمل املجل�س 
الوطني ل�سوؤون الأ�رشة  وكان من ثمار ما مت اإجنازه  عدد من امل�ساريع والربامج املتمحورة حول الطفولة والتي ت�سعى 

اإىل  تطور ومناء �سخ�سية الأطفال  بكافة جوانبها  .
ولعل الربامج الرتبوية التي تقدم لالأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة على اختالف فل�سفاتها وتوجهاتها تتفق على 
مبادئ اأ�سا�سية منها م�ساعدة الطفل على النمو املتكامل لكافة اأبعاد �سخ�سيته و توفري اخلربات والأن�سطة مما يحقق له 
ال�ستمتاع مبرحلة الطفولة وا�ستثمارها، ولكي تعده هذه اخلربات للتكيف مع اخلربات املدر�سية واحلياتية يف امل�ستقبل 
و تتفق هذه الربامج واإىل حد بعيد على اأن عوامل ال�ستثارة والبيئة الآمنة والعالقات الدافئة عوامل اأ�سا�سية ت�سكل 

مقومات جناح اأي برنامج.
و هذا ما حر�س املجل�س على مراعاته من خالل هذا الدليل حيث اأنه قد اأنيط  باملجل�س الوطني ل�سوؤون  منذ تاأ�سي�سه 
العمل على تنفيذ اإ�سرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة قي الأردن و التي ت�سم �سمن حماورها تطوير اخلدمات املقدمة 

لالأطفال اأقل من اأربعة �سنوات . 
رعاية  رابعها - على  �سيما -  ول  �سمن حماورها  الأردن  املبكرة يف  للطفولة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  ركزت  ولقد 
الأطفال يف دور احل�سانة حيث متحور حول عدة اأهداف فمنها التو�سع الكمي يف خدمات دور احل�سانة جتاوبًا مع 
حاجات الأمهات وبخا�سة العامالت منهن بالإ�سافة اإىل تطوير م�ستوى خدمات الرعاية يف دور احل�سانة وحت�سني 
نوعيتها مع مراعاة تعزيز دور الأ�رشة يف هذه اخلدمات  و حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س يف املجتمع و�رشائحه ومناطقه 

اجلغرافية يف ال�ستفادة من خدمات وت�سهيالت دور احل�سانة .
العامة  النتاجات  تطوير  اإىل  الأردن يهدف  احل�سانة يف  لربنامج دور  اأطار عام  بناء  اإىل  برزت احلاجة  ومن هنا 
واخلا�سة التي يتوقع اأن يحققها الطفل يف هذه املرحلة )امليالد اإىل اأربع �سنوات( حيث قام املجل�س الوطني ل�سوؤون 
الأ�رشة بتكليف جمموعة من اخلرباء يف جمال الطفولة املبكرة  باإعداد دليل اأن�سطة للعاملني مع الأطفال اأقل من 

اأربعة �سنوات .
الأن�سطة  النتاجات و  ب�سقّيه  الربنامج  اأعددن هذا  اللواتي  الأ�رشة من اخلبريات  ل�سوؤون  الوطني  يتقدم املجل�س  و 
بال�سكر و التقدير اآملني اأن يجد هذا العمل نفع للعاملني مع الأطفال من امليالد اإىل اأقل من اأربع �سنوات �سواء يف 
دور احل�سانة اأو مراكز رعاية الأطفال ، �ساعني اإىل توفري بيئة تعليمية اآمنة و داعمة تطور  مهاراته  املعرفية و اجل�سمية 
و العاطفية و الجتماعية لي�سبح مواطنًا م�سوؤوًل و منتجًا و فاعاًل يف بناء جمتمعة يف امل�ستقبل ، و ليكون لهذا العمل  

دورًا مكماًل و داعمًا لدور الأ�رشة. 
                                                                                    الدكتورة هيفاء اأبو غزالة  

الأمني العام للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رشة
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املبادئ العامة املوجه لتحديد النتاجات التعليمة واإعداد الأن�سطة املالئمة يف املرحلة الالحقة:
1-عملية التطور متعددة الأبعاد، وهذه الأبعاد مرتابطة مثال ذلك فاإن مهارات الطفل اللغوية توؤثر على تفاعله 
الجتماعي، اإن العالقة بني النمو الجتماعي واللغوي متبادلة حيث اأن م�ستوى لغة الطفل ي�سهل النمو الجتماعي، 

كذلك فاإن فر�س التفاعل الجتماعي تتيح الفر�س لتطور اللغة.
2-يتمتع الأطفال بالقدرة والكفاءة حيث اأن كل طفل قادر على الو�سول اإىل خمرجات اأو نتاجات اإيجابية وعليه 

يجب اأن تكون هناك توقعات عالية بالن�سبة جلميع الأطفال ب�رشف النظر عن خلفياتهم وخرباتهم.
3-ينمو الأطفال ب�رشعة متفاوتة حيث اأن كل طفل فريد يف �رشعة تطوره ومنو مهاراته وكفايته، قد يبدي بع�س 
الأطفال تاأخًرا اأو �سعوبة يف الو�سول اإىل نتاج معني مما يتطلب تعديل وتكييف التوقعات لتنا�سب طفاًل معيًنا 

اأو تعديل يف طبيعة اخلربات حتى يتمكن الأطفال من حتقيق النتاجات اخلا�سة بنجاح.
4-يتفاوت الأطفال يف م�ستوى املهارة اأو الكفاية التي ي�سلون اإليها يف جانب من جوانب النمو، ل يتوقع اأن 

يحقق الأطفال يف مرحلة معينة النتاجات اخلا�سة بنف�س الوقت اأو ي�سلون اإىل نف�س م�ستوى الإتقان.
5-اعتمد يف حتديد النتاجات التعليمة على املعرفة بنمو وتطور الأطفال بحيث تكون النتاجات من�سقة مع خ�سائ�س 
اأن توجه عملية تطوير وتنفيذ  اخلربات الرتبوية لكي حتقق اخلربات الفائدة  كل مرحلة، وهذه املعرفة يجب 

الق�سوى لالأطفال.
6-يتعلم الأطفال من خالل الكت�ساف الن�سط لعنا�رش البيئة حيث تكون الأن�سطة مببادرة من الطفل واختيار من املربية ،

     اإن املق�سود بهذا املبداأ هو حتقيق التوازن عند اإعداد الأن�سطة بني مبادرة الطفل واختيار املربية.
7-يتوقع اأن يكون هناك توا�سل بني املربية والأ�رشة بحيث تكون الأم على اإطالع ومعرفة مبا ت�سعى املعلمة يف 
احل�سانة اإىل حتقيقه من اأهداف لتعمل هي بدورها على امل�ساهمة يف حتقيق هذه الأهداف. ويتوقع اأن تنقل 

املربية لالأم هذه الأهداف والتوقعات بالأ�سلوب املنا�سب مل�ستوى الأم التعليمي.
8-تبداأ عملية التعلم عند الطفل منذ حلظة الولدة وهذا يتطلب اأن ت�سمم الأن�سطة التعليمية املنا�سبة لتطور جوانب منو 

الطفل بعد اأن يلتحق باحل�سانة مبا�رشة.
9- اأن التفاعل اليجابي بني الطفل منذ الولدة وبني الرا�سدين حوله عامل اأ�سا�سي يف م�ساعدة الطفل على حتقيق 

النمو املتكامل لأبعاد �سخ�سيته يف مرحلة الطفولة ب�سكل عام.

الفئات العمرية 
لقد مت اعتماد التق�سيم التايل للمرحلة من امليالد اإىل اأربع �سنوات 

امليالد – 6 اأ�سهر 
6 – 12 �سهر

12 – 18 �سهر
18 – 24 �سهر 
2 – 3 �سنوات
3 – 4 �سنوات 

لقد روعي عند تق�سيم املرحلة العمرية اإىل الفئات الواردة ذكرها ما يلي: 
1-اإن ال�سنوات الأربع الأوىل من عمر الطفل مرحلة منو �رشيع ومن غري املنطقي اأن نتوقع مثاًل من طفل يف عمر 

ال�ستة اأ�سهر اأن يقوم بنف�س اأمناط ال�سلوك التي يقوم بها الطفل يف عمر الأربعة والع�رشين �سهرًا.
2-روعي اأن يكون التق�سيم اإىل فئات عمرية بحيث تكون التوقعات )النتاجات( مالئمة خل�سائ�س كل فئة عمرية. 
3-روعي اأن يبتعد التق�سيم عن حتديد فئات عمرية ق�سرية جدًا اأو طويلة جدًا وبخا�سة خالل العام الأول والثاين 

وذلك حتى يتم ر�سد اخل�سائ�س الأ�سا�سية يف كل فئة عمرية مما ي�سهل التخطيط لالأن�سطة لحقًا. 
4-اعتمدت الفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات ومن الثالث �سنوات  اإىل الأربع �سنوات كفئة ت�سم �سنه 
كاملة لآن تق�سيم اأي من هاتني ال�سنتني اإىل مراحل فرعية يبدو م�سطنعًا ول يي�رش عملية التخطيط لأن�سطة التعلم 

يف هذه ال�سنوات. 

الأبعاد ، املظاهر النمائية :
مت العمل وفق الت�سنيف امل�ستخدم يف حتديد النتاجات لطفل الرو�سة وهو الت�سنيف الذي يلقى قبوًل عامًا وا�ستخدامًا 

وا�سعًا  لدى العاملني يف هذا امليدان وجاء ت�سنيف الأبعاد على النحو التايل  :
1-النمو اجل�سمي – احلركي 

 2-النمو املعريف
3-النمو اللغوي 

4-النمو الجتماعي والنفعايل

الإجراءات:   
1-بداأ العمل بتحديد النتاجات العامة لكل بعد من الأبعاد وذلك يف �سوء الإطالع على عدد من املراجع احلديثة 

يف هذا املجال واملناق�سة بني اأع�ساء الفريق 
2-اعتمدت النتاجات العامة بالن�سبة لبعد معني يف الفئات العمرية املتتابعة بهدف تو�سيح التطور يف النتاج 

العام مع التقدم عرب الفئات.
3-جاءت النتاجات اخلا�سة على هيئة عبارات �سلوكية ويف بع�س احلالت على هيئة اأمثلة يف حالت اأخرى، 
الأن�سطة  تنفيذ  اخلا�سة  لحقًا من خالل عملية  النتاجات  الأن�سطة لحقًا  . وقد ترثى هذه  تخطيط  ي�سهل  مما 

ومالحظة ما يرتتب على ذلك من نتاجات اإ�سافية عند الأطفال.
4-اأتت النتاجات العامة واخلا�سة لتنا�سب الأطفال يف خمتلف املناطق اجلغرافية والجتماعية ولكن من ال�رشوري 
عن  احلديث  عند  املثال  �سبيل  فعلى  املحلية  الثقافة  يف  للطفل  ماألوفة  خربات  الالحقة  الأن�سطة  تعك�س  اأن 
اأن مراحل  الق�سة يف حني  الثقافية يف اختيار  العوامل  تت�سح  الق�سة للطفل،  بقراءة  املتعلقة  النتاجات اخلا�سة 
التفاعل مع الق�سة وفهمها واإعادة �رشد اأحداثها تت�سم بالعمومية لأنها تعك�س النمو املعريف واإن كانت عوامل 

البيئة وخ�سائ�س الأطفال حتفز اأو تعطل تتابع هذه اخلطوات .
5-تتحقق النتاجات اخلا�سة اإما نتيجة ملرور الطفل بخربة تعلم مبا�رشة �سبق اأن خطط لها، اأو نتيجة تفاعل عوامل 

الن�سج واخلربات املختلفة التي يتعر�س لها يف احل�سانة .
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التطور اجل�سمي - احلركي - املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات              

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1- يظهر توازنًا وات�ساقا حلركات اأكرث 
تعقيدًا

1-1. ي�سعد الدرج بثقة وينزل مم�سكًا الدرابزين وا�سعًا قدميه على نف�س 
الدرجة

1-2. يرك�س دون التمكن من الإبطاء اأو اللتفات عند الزاوية 
1-3. يت�سلق العاب احل�سانة ب�سهوله 

1-4. ي�سحب ويجر الألعاب الكبرية مبهارة 
1-5. يقفز بالقدمني معًا عن درجة منخف�سة 

1-6. يقف مقلدًا على روؤو�س الأ�سابع 
2- يتوازن بينما يحرك الأذرع والأقدام 

يف اللعب الن�سط
2-1. ي�سعد الدرج م�ستخدمًا قدميه بالتناوب 

2-2. يحمل لعبه اأثناء �سعود الدرج و نزوله 
2-3. يقفز من درجة اإىل الأر�س بالقدمني معًا 

2-4. يت�سلق األعاب احل�سانة بر�ساقة
2-5. يلف حول العوائق والزوايا اأثناء الرك�س وخالل الدفع وال�سحب 

2-6. مي�سي بثقة لالأمام واخللف وعلى اجلنب حاماَلً لعبة كبرية 
2-7. ي�ستخدم البدالت عند قيادة الدراجة ويلف املقود حول الزاوية 

العري�سة 
2-8. يقف ومي�سي على روؤو�س الأ�سابع 

2-9. يقف موؤقتًا على قدمًا واحدة مقلدًا 
2-10. يرمي الكرة من يده على م�ستوى اجل�سم 
2-11. ي�رشب كرة كبرية برفق مائلة اإىل جنب 

2-12. يرمي الكرة من فوق الراأ�س 
2-13. ميد يده حماوًل اإم�ساك الكرة الكبرية 

2-14. ي�رشب الكرة بقوة 
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التطور اجل�سمي - احلركي-  املهارات احلركية ال�سغرية
    للفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات                    

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

بني  ما  تطورًا  اأكرث  تاآزرا  يظهر   -1
يقوم  بينما  والعني  اليد  حركة 

مبهمات اأكرث تعقيدًا 

1-1.  يحاول اإدخال املفتاح يف القفل
1-2.  ُيقلب �سفحات الكتاب واحدة تلو الأخرى وي�ستمتع مبا ي�ساهده 

من �سور
1-3.  ي�سك اخلرز الكبري

1-4.  يقلد ر�سم خط مر�سوم
1-5.  يبني برجًا من 6-7 مكعبات ) يزداد طول الربج (

1-6.  ي�ستخدم مكعبني اأو اأكرث لعمل قطار
1-7.  ي�ستمتع بالفر�ساة الكبرية

1-8.  يحمل املق�س بالطريقة ال�سحيحة
1-9.  يفتح املق�س ويغلقه
1-10. يفك الأزرار الكبرية

1-11. يفتح ال�سحاب
1-12. ي�سكب �سائال يف كاأ�س مريقًا بع�سه

1-13. يقلد بناء ج�رش
1-14. يق�س الورق باملق�س 

1-15.  يقلد ر�سم دائرة

اال�سحة وال�سالمة العامة   
  للفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات            

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1- يطور �سلوكيات العناية ال�سخ�سية  
) العناية بالذات (

1-1. يق�سي حاجته اإذا و�سع يف اأوقات منتظمة على الإناء اخلا�س بذلك
التبول  على  م�ساعدته  متت  ما  اإذا  النهار  اأثناء  جافًا  اأحيانًا  1-2.يبقى 

بانتظام
1-3 ي�ساعد يف اإطعام نف�سه

1-4.ينام باأوقات منتظمة وماألوفة
1-5.يغ�سل يديه قبل الطعام

1-6.يغ�سل يديه بعد ا�ستخدام احلمام ويجففهما 
1-7.   يغطي اأنفه اأو فمه عندما ي�سعل

1-8.   يعي بع�س املخاطر ويتجنبها 
1-9.   ي�رشب عندما يعط�س 

1-10. يطلب امل�ساعدة عندما يوؤذي نف�سه )يجرح نف�سه(
1-11.  يذهب للمرحا�س لوحده اأحيانًا
1-12. يحاول اأن يلب�س مالب�سه بنف�سه

اجلانب املعريف 
  للفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

ن�ساط  يكمل  النتباه:  على  1-يحافظ 
من  بالرغم  هدفه  يحقق  حتى  ما 

امل�ستتات

1-1.  ي�سع جميع املكعبات يف ال�سندوق
1-2.  يتمكن من حل بع�س الأحاجي الب�سيطة املكونة من ) 2-4( قطع

1-3.  يقلد بناء قطار من مكعبات 
1-4.  يبني ج�رش/ حائط من املكعبات 

1-5.  يبني بناء معقد من املكعبات
1-6.  ينفذ تعليمات ب�سيطة  مكونة من خطوتني 

1-7.  يعطي �سيئًا واحدًا عندما يطلب منة ذلك
2- يطور فهما  اأوليًا لكيفية ا�ستخدام 
الأ�سياء من حوله: يخطط كي ي�ستخدم 
الأ�سياء لأداء مهمة متعددة اخلطوات 

لتحقيق  عليه(  وي�سعد  الكر�سي  )يجر  به  املحيطة  الأ�سياء  ي�ستخدم   .1-2
هدف ما  ) فتح اخلزانة (

2-2. ي�ستخدم الأ�سياء املحيطة به ) يبحث عن امللعقة ويح�رشها( ي�ستخدمها 
يف  امل�ساعدة يف ) حت�سري املعجون (

3- يبدي فهمًا اأوليا للعالقة بني 
ال�سبب والنتيجة: يبداأ بالبحث عن 

ال�سبب عند حدوث �سيء غري 
متوقع

3-1. ي�ستف�رش عن نوع الطعام الذي يتم اإعداده عندما ي�سم رائحة معينة 
3-2. ينظر اإىل داخل حذائه عندما ل يتمكن من اإدخال قدمه )جواربه 

يف الداخل(     
3-3. يكرث من طرح الأ�سئلة من مثل ملاذا ؟ اأين ؟ ماذا؟ متى ؟ 

4- يبدي فهمًا اأوليًا نحو جتميع 
الأ�سياء: يجمع الأ�سياء ذات 

اخل�سائ�س املت�سابهة

4-1. ي�سع كل اخلرز الأزرق يف �سندوق 
ي�سع ال�سيارات ال�سغرية يف �سندوق خا�س عليه �سورة �سيارة   .2-4

والطائرات يف �سندوق عليه �سورة طائرة 
يطابق �سورة مع �سورة  .3-4

5- يطور ا�سرتاتيجيات حل امل�سكلة: 
ي�ستخدم خطة خا�سة به حلل 

م�سكالت ب�سيطة

5-1.ي�ستخدم ملعقة عند اللعب يف الرمل يف حال عدم وجود جمرفة
5-2.يجل�س على الأر�س ليتمكن من ارتداء حذائه 

5-3. يطلب �رشيطًا ل�سقًا عندما تتمزق ورقته 
6- ينغم�س يف اللعب الإيهامي: 

ي�ستخدم اأ�سياء حقيقة ومتخيلة يف 
اللعب الإيهامي

ي�ستخدم يديه وكاأنة يقود �سيارة   .1-6
يتخيل نف�سه وكاأنة يحمل اأنبوب ماء ليطفئ حريقًا   .2-6

6-3. يتخيل اأنه يحمل بيديه �سيء ليطعم دميته
6-4. يتحدث مع نف�سه اأثناء اللعب 

7- يـطــور مــهـارة ال�سرتجـاع 
وال�ستدعاء ملعلومات من الذاكرة

7-1. يحفظ بع�س الأنا�سيد ويرددها 
7-2. يعد األيًا من 3-1

7-3. يعرف اأ�سمة اإذا �سئل عنه
8- يظهر فهمًا متزايدًا ملفاهيم 

اأ�سا�سية
8-1. مييز الأ�سكال الرئي�سية بدون ت�سميتها 

8-2. يدرك مفهوم خفيف وثقيل لالأ�سياء التي يتعامل معها 
8-3. يدرك مفهوم احلجم )كبري _�سغري(يف ما يتعلق بالأ�سياء من حوله 

8-4. يدرك املفاهيم املكانية الب�سيطة )على ، يف ، فوق ، حتت(  
8-5. يبداأ يف التعرف على  بع�س اأ�سماء  الألوان  الرئي�سية

ي�سنف نف�سه والآخرين ح�سب اجلن�س   .6-8
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ااجلانب املعريف- اللغوي
للفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

 : ال�ستقبالية  اللغة  مهارة  يطور   -1
يبدي فهمًا لغويًا اأكرث تعقيدًا 

1-1. ي�سري اإىل اأجزاء اجل�سم عندما يطلب منه ذلك 
1-2.  ينفذ بع�س التعليمات الب�سيطة ) انظر من الذي يدق الباب( 

1-3. يعرف بع�س املفاهيم املكانية من مثل) يف ، فوق (
1-4. يفهم معنى كلمات من مثل ) كبري ، �سعيد (

1-5. مييز بني املت�سادات ) كبري ، �سغري (                            
1-6. ي�ستمتع مب�ساهدة التلفزيون

 : التعبريية  اللغة  مهارة  يطور   -2
تتاألف  واأ�سئلة  ب�سيطة  جماًل  ي�ستخدم 

من ثالث كلمات واأكرث  

2-1. ي�ساأل ي�سكل متوا�سل عن اأ�سماء الأ�سياء والأ�سخا�س 
2-2. ي�ستخدم حوايل  خم�سني كلمة ب�سكل �سحيح 

2-3. يردد بع�س اجلمل التي ي�سمعها مع الرتكيز والتكرار لبع�س الكلمات 
يف اجلملة

2-4. ي�سارك يف الغناء مع اأطفال احل�سانة
2-5. ي�سمي الأ�سياء وال�سور املاألوفة بالن�سبة له 

2-6. يعرف ا�سمه كاماًل
2-7. ي�سري اإىل نف�سه م�ستخدمًا ال�سمري اأنا بدًل من ا�سمه  

2-8. يتحدث عن الأ�سياء غري املوجودة اأمامه وكذلك الأ�سياء املوجودة 
2-9. ي�ستخدم �سيغ اجلمع لكنه قد يعمم قاعدة ب�سكل خاطئ 

2-10.  ي�ستخدم ال�سمائر ب�سكل �سحيح ) اأنا ، اأنت ( 
2-11. تزداد ب�سكل كبري عدد الكلمات التي ي�ستخدمها يف بناء جملة 

2-12. ي�ستخدم جملة كاملة متبعًا ترتيب ال�سحيح للكلمات  
2-13. يطرح العديد من الأ�سئلة التي تبداأ ) مني، وين ،اإي�س( 

2-14. يتالعب بالكلمات )يغري من طريقة لفظ كلمة معينة( 
2-15. يجيب على بع�س الأ�سئلة الب�سيطة 

مكونات  من  لي�ست  باأحرف  معينة  كلمة  اأحرف  بع�س  ي�ستبدل   .16-2
تلك الكلمة

3 -  ي�ستمتع بالكتب واأن يقراأ له:يبداأ 
حماولت لربط بني خرباته والق�س�س 

التي تروى له 

3-1. يح�رش لعبة من األعابه اإذا ورد ذكرها يف الق�سة 
3-2. يردد بع�س الكلمات التي يعرفها عندما ترد يف الق�سة 

3-3. ي�سري اإىل �سورة يف الق�سة ويربطها بخربة مر بها 
3-4. يحب الق�س�س التي ت�سف اأحداث 
3-5.  يتظاهر بقراءة الكتب التي يحبها 

3-6. يقلب �سفحات الكتاب ويعيد �رشد الق�سة با�ستخدام ال�سور 

4- امل�ساركة باحلوار :ي�سارك يف حوار 
مع اأكرث من �سخ�س 

4-1. يتبادل احلديث مع اأفراد الأ�رشة اأثناء تناول الطعام 
4-2. يتظاهر  باإجراء حديث على التلفون مع طفل اأخر 

4-3. يتبادل احلديث مع الأطفال اأثناء اللعب 

املهارات الجتماعية - النفعالية 
للفئة العمرية من ال�سنتني اإىل ثالث �سنوات   

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على :
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1- يبدي ثقة مبقدمة الرعاية ويندمج يف 
عالقات اجتماعية: ي�سلك بثقة وارتياح 
متنوعة ويف غياب  متزايد  مبواقف 
الأ�سخا�س الكبار الذين ياألفهم معتمدًا 

على العالقات التي طورها معهم 

يح�رش معه �سور اأفراد اأ�رشته عند بدء التحاقه بالربنامج   .1-1
يتقبل وجوده خارج البيت بعيدًا عن الأم    .2-1

ي�سعر بال�سعادة اأثناء تواجده باحل�سانة    .3-1

2- ينظم الطفل �سلوكه : يعرف ما هو 
ال�سلوك املتوقع منه يف موقف معني 

2-1.  يلب�س معطفه عندما تعلن املربية باأن وقت الن�رشاف قد حان 
2-2.  يجل�س على طاولة الطعام عند ما تعلن املربية وقت الإفطار 

2-3.  يرغب يف احل�سول على ما يريد مبا�رشة بدون تاأجيل 

3-يظهر تعاطفًا نحو الآخرين: ي�ستجيب 
ومببادرة  باهتمام  الآخرين  مل�ساعر 

ذاتية 

يحاول تهدئة الأطفال الآخرين )يقرتب من طفل يبكي(  .1-3
يح�رش للطفل الباكي لعبته املف�سلة   .2-3

ي�سفق للطفل الذي يعلن اأنه اأمت عمل معني ) بناء برج (   .3-3
ي�سارك الآخرين فيما يخ�سه )احللوى(   .4-3

4- يظهر حتكمًا يف م�ساعره اخلا�سة 
:يبداأ با�ستخدام كلمات تعرب عن 

امل�ساعر 

ي�سري اإىل طفل يف ق�سة وي�سف حالة النفعالية ) حزين ، �سعيد(  .1-4
يف�رش �سلوك الطفل الذي يبكي قائاًل اأنه حزين   .2-4

يعرب عن حالة غ�سبة ببع�س الكلمات   .3-4
يعرب عن تقبله لأتباع التعليمات املوجهة له   .4-4

5- يطور �سلوك اللعب: يبداأ م�ساركة 
باقي الأطفال يف الألعاب  

5-1.  ي�ستمر يف  اللعب املوازي 
5-2.  تظهر لدية بدايات ممار�سة اللعب الإيهامي: ي�سع اللعبة يف 

ال�رشير، ي�ستخدم يديه وكاأنه يقود �سيارة ، يغ�سل املالب�س  
5-3.  يالحظ باهتمام الأطفال الآخرين اأثناء اللعب وقد ي�ساركهم 

لدقائق قليلة 
يف  ع�سوًا  ي�سبح  كيف  يتعلم   -6
جماعة :ي�سارك بفاعلية يف خربات 

اجلماعة 

6-1. ي�سارك يف عملية اإعادة الألعاب ) املكعبات ( اإىل مكانها
6-2. ي�سارك بالإجابة عن الأ�سئلة التي تطرحها املربية اأثناء قراءة الق�سة 

6-3. يظهر رغبته بالبقاء مع اأطفال املجموعة 
6-4. يبداأ تدريجيًا بتعلم مفهوم انتظار الدور 

على  يعتمد  ذاتية:  ا�ستقاللية  7-يطور 
نف�سه تدريجيًا يف مواقف متعددة 

7-1. يطعم نف�سه با�ستخدام امللعقة 
7-2. يطلب الطعام وال�رشاب 

7-3. يلب�س بع�س مالب�سة لوحدة ) حذائه، وقبعته (
7-4. يدافع باإ�رشار عن ممتلكاته اخلا�سة 

7-5. ينزل بنطلونه لالأ�سفل عند اأ�ستخدم احلمام ونادرا ما يتمكن من 
رفعة ثانية 

7-6. يبداأ بالتعبري لفظيًا عن احتياجاته يف ا�ستخدام احلمام 
7-7.يرغب باأن يكون م�ستقاًل ولكنه ي�سعى للح�سول على قبول 

الرا�سدين 



ال�سهر الأول
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الأ�سبوع الأولال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
الدرابزين  مم�سكًا  وينزل  بثقة  الدرج  ي�سعد   .1-1

وا�سعًا قدميه على نف�س الدرجة.

ا�سم الن�ساط: 
كيف ننزل الدرج؟

الأدوات:
درج 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س بعد اأن تكون 
قد علمته كيف ي�سعد الدرج وكيف مي�سك الدرابزين 
وينزل عن الدرج و تالحظه وهو ينزل بهدوء درجة 

درجة وهو مي�سك باجلوانب اأو احلائط. 

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-1.  يحاول اإدخال املفتاح يف القفل.

ا�سم الن�ساط :
 اأفتح الأقفال

الأدوات:
مفاتيح منا�سبة ، اأقفال متو�سطة احلجم )3( ، �سلة.

التطبيق:
الطفل  اأمام  الطاولة  على  الأقفال  املربية  ت�سع 
وبداخلها املفاتيح ثم مت�سك بيدها الي�رشى القفل 
وتدخل املفتاح املنا�سب يف القفل وت�سجع الطفل 

على حماولة اإدخال املفتاح يف القفل.

توجيه:
  ميكن بداية اأن ت�ساعده اإن مل يكن يتحكم بتثبيت 
باأحجام  اأقفال ومفاتيح  له  اأن تقدم  القفل ميكن 

خمتلفة.

ال�سحة وال�سالمة العامة  
1-1.   يق�سي حاجته اإذا و�سع يف اأوقات منتظمة 

على الإناء اخلا�س بذلك.

ا�سم الن�ساط:
ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
�سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
بنف�سه  وتعلمه كيف يجل�س مبفرده ويغ�سل وينظف 

ثم توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه:
 ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 
ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل وتقدم 

امل�ساعدة وتذكر من يحتاج للذهاب للحمام.

اجلانب املعريف 
1-1.  ي�سع جميع املكعبات يف ال�سندوق.

ا�سم الن�ساط:
�سندوق املكعبات 

الأدوات: 
�سندوق ، املكعبات .

التطبيق:
بعد  تقليدها  الأطفال على  وت�سجع  اأوًل  املربية  تبداأ 
النتهاء من اللعب باملكعبات ت�سجع الأطفال على 
جتميع املكعبات وو�سعها يف �سندوق اأو كرتونة اأو 

وعاء كبري.
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اجلانب املعريف - اللغوي
1-1. ي�سري اإىل اأجزاء اجل�سم عندما يطلب منه ذلك .

ا�سم الن�ساط:
اأجزاء ج�سمي

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتل�س املربية يف احللقة و تطلب منهم اأن يقلدوها 
فتقول : عيني و ت�سع يدها على عينيها و ت�سجعهم 

على تقليدها وهي تكرر كلمة عيني .
معهم  اللعب  وبعد  فمي،اأذين،�سعري(  )اأنفي،  ثم 
الكلمة  �ساأقول  الآن  لهم:  تقول  ثالث  اأو  مرتني 

واأنتم ت�سعون اأيديكم على اجلزء املخ�س�س.

توجيه:
عندما يتقن الأطفال و يحفظ ثالثة اأجزاء ت�سيف املربية 
 ، ركبة  يد،   ، قدم   ، كتف  مثل  اأخرى  اأجزاء  ثالثة 

بطن ،الخ.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
 1-1.  يح�رش معه �سور اأفراد اأ�رشته عند بدء التحاقه 

بالربنامج .

ا�سم الن�ساط: 
اأجمل ال�سور

الأدوات:
من  كتيب   ، خمتلفة  مبنا�سبات  للطفل  �سور  خم�س 

�سنع املربية، األوان للتزين ، �سمغ.

التطبيق:
  جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املنا�سب وتقول 
له �سوف ن�سنع البوم للمنا�سبات اخلا�سة بك  ، ثم 
ت�سمح للطفل بالتلوين حول ال�سورة وت�ستمر املربية 
يف هذا التمرين ملدة اأ�سبوع كل يوم تناق�س الطفل 
ب�سور �سواء كان عن املنا�سبة اأو املكان اأو مع من 
الألبوم  باأخذ  للطفل  ت�سمح  يوم  اآخر  ت�سورها ويف 

اإىل البيت ليناق�سه مع العائلة.

املهارات احلركية الكبرية
الدرابزين  مم�سكًا  وينزل  بثقة  الدرج  ي�سعد   .1-1

وا�سعًا قدميه على نف�س الدرجة

ا�سم الن�ساط:
 كيف ننزل الدرج؟

الأدوات: 
درج

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س بعد اأن تكون 
قد علمته كيف ي�سعد الدرج وكيف مي�سك الدرابزين 
وينزل عن الدرج و تالحظه وهو ينزل بهدوء درجة 

درجة وهو مي�سك باجلوانب اأو احلائط.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-1.  يحاول اإدخال املفتاح يف القفل

ا�سم الن�ساط :
 اأفتح الأقفال

الأدوات:
مفاتيح منا�سبة ، اأقفال متو�سطة احلجم )3( ، �سلة.

التطبيق:
الطفل  اأمام  الطاولة  على  الأقفال  املربية  ت�سع 
وبداخلها املفاتيح ثم مت�سك بيدها الي�رشى القفل 
وتدخل املفتاح املنا�سب يف القفل وت�سجع الطفل 

على حماولة اإدخال املفتاح يف القفل.

توجيه: 
بتثبيت  يتحكم  يكن  مل  اإن  ت�ساعده  اأن  بداية  ميكن 
باأحجام  اأقفال ومفاتيح  له  اأن تقدم  القفل ميكن 

خمتلفة.

الأ�سبوع الثاينال�سهر الأول 
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-1.   يق�سي حاجته اإذا و�سع يف اأوقات منتظمة 

على الإناء اخلا�س بذلك.

�سم الن�ساط:
ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
 �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
بنف�سه  وتعلمه كيف يجل�س مبفرده ويغ�سل وينظف 

ثم توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه: 
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 
ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل وتقدم 

امل�ساعدة وتذكر من يحتاج للذهاب للحمام.

اجلانب املعريف  
1-2.  يتمكن من حل بع�س الأحاجي الب�سيطة املكونة 

من ) 2-4( قطع.

ا�سم الن�ساط:
 اأحجيات 

الأدوات:
قطع اأحجيات

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وتعر�س عليه 
وت�سجع  الأحجيات  قطع  تعر�س   ثم  كاملة  ال�سورة 

الطفل على مطابقة القطع وتركيبها.

اجلانب املعريف - اللغوي
1-1. ي�سري اإىل اأجزاء اجل�سم عندما يطلب منه ذلك .

ا�سم الن�ساط:
  اأغنية راأ�س ، كتف

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تطلب املربية من الأطفال اأن يقفوا على �سكل دائرة 
اأغنية )راأ�س كتف( و  �سنغني  و تقول لهم : الآن 
اأريد منكم اأن تغنوا معي و تبداأ بالغناء مع حتريك 
اليدين  وو�سعهم على اجلزء الذي يذكر يف الأغنية 
) راأ�س ، كتف ، ركبة ، قدم ،عني ، اأذن ، فم و 
اأنف( وت�سجع الأطفال على مل�س اجلزء الذي تذكره 

و حماولة الغناء .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
1-2. يتقبل وجوده خارج البيت بعيدًا عن الأم  

البيت  الطفل وجودة خارج  تقبل  املربية مدى  تالحظ 
بيدًا عن الأم .
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الأ�سبوع الثالثال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
اأو اللتفات  الإبطاء  التمكن من  يرك�س دون   .1-2

عند الزاوية .

ا�سم الن�ساط:
اأنا الواوي 

الأدوات:
بطاقات بي�ساوية �سغرية خمتلفة على عدد الأطفال 

وتكون ملونة )ممكن اأن تكرر اللون(

التطبيق:
"اأنا   : اللعبة  لهم  وت�رشح  الأطفال  املربية  جتمع 
الواوي" اأريد من كل منكم اأن يختار بطاقة ويخبئها 
�ساأقول  عيني  اأفتح  ،وعندما  اأراها  اأن  دون  بيده 
بي�سة  اختار  ومن  حمراء"  بي�سة  اأريد  الواوي  :"اأنا 
حمراء يجب اأن يرك�س واأنا �ساأحلق به وعندما اأم�سك 
الطفل  املربية  وتالحظ  هكذا   " "الواوي  ي�سبح  به  
عند  اللتفات  اأو  الإبطاء  من  التمكن  دون  يرك�س 

املهارات احلركية ال�سغرية   الزاوية يف ال�ساحة اخلارجية
1-2.  ُيقلب �سفحات الكتاب واحدة تلو الأخرى 

وي�ستمتع مبا ي�ساهده من �سور

ا�سم الن�ساط:
 كتابي امل�سور

الأدوات:
كتاب يحتوي على �سور لأ�سياء تنتمي لنف�س املجموعة 
وتكون �سورة واحدة على كل �سفحة، مثال كتاب 

عن الفاكهة واآخر عن  احليوانات .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتعر�س عليهم 
الكتاب فتقول: " هذا الكتاب فيه �سور حيوانات 
ال�سورة  ا�سم  وتخربهم  ال�سور  تعر�س  وتبداأ  املزرعة 
ثم  وهكذا  ال�سفحة  وتقلب  عنها  قلياًلُ  وتتحدث 
ترتك الكتاب يف يده  لُيقلب �سفحاته واحدة تلو 

الأخرى وي�ستمتع مبا ي�ساهده من �سور.

توجيه:
تبداأ املربية بهذه الطريقة يف اليوم الأول ثم تعيدها 
يف اليوم الثاين وت�سجعهم على ذكر اأ�سماء ال�سور.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-1.   يق�سي حاجته اإذا و�سع يف اأوقات منتظمة 

على الإناء اخلا�س بذلك

ا�سم الن�ساط:
 ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
املرحا�س ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
املربية مع كل طفل يرغب يف ق�ساء حاجته   تذهب 
وتعلمه كيف يجل�س مبفرده ويغ�سل وينظف نف�سه ثم 

توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون وتن�سيفهم .

توجيه: 
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 
ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل وتقدم 

اجلانب املعريف امل�ساعدة وتذكر من يحتاج للذهاب للحمام.
1-2.  يتمكن من حل بع�س الأحاجي الب�سيطة املكونة 

من ) 2-4( قطع.

ا�سم الن�ساط:
اأحجية 

الأدوات:
الأحجية )تختار املربية �سورة تفا�سيلها ب�سيطة وملونة 
وتقطعها   A5 حجم  كرتون  ورقة  على  تل�سقها  ثم 

4-5 اأجزاء وتبقي �سورة اأخرى كاملة (.

التطبيق:
ت�سع املربية ال�سورة اأما الطفل و تناق�سه مبا يرى وتعرفه 
على تفا�سيل ال�سورة ثم ت�سع اأمامه القطع و تقول 
له : هذه ال�سورة نف�سها لكن جمزاأة ، هل ت�ستطيع 
تعيد  و  اأمامه  القطع  ببناء  تبداأ  ثم  ؟  تركبها  اأن 

تفكيكها .

توجيه: 
تقدم املربية للطفل �سورة و اأحجية خمتلفة عندما ترى 
عليه  فتعر�س  ال�سورة  انتباهه  تلفت  اأو مل  مل  اأنه 

�سور اأخرى و تدعه يختار.



23 22

اجلانب املعريف - اللغوي
1-2. ينفذ بع�س التعليمات الب�سيطة .

ا�سم الن�ساط:
اأنا اأت�سوق

الأدوات:
اأدوات خمتلفة )خ�سار وفاكهة بال�ستيكية،  طاولة ، 
علب ع�سري فارغة ، علب حليب فارغة ،.. الخ(، 

�سلة اأو عربة ت�سوق ، األوان ، ورق .

التطبيق:
ترتب املربية الأ�سياء على الطاولة بطريقة جذابة وتقول 
منكم  كل  و  نت�سوق  اأن  الآن  )نريد   : لالأطفال 
و  البيع  وتدلهم على حمل  معينة(  اأ�سياء  �سي�سرتي 
ت�سمي الأ�سياء املعرو�سة وتر�سل الأطفال واحدًا تلو 
ثم  ال�سلة  يف  ي�سعها   ، معينة  اأ�سياء  لإح�سار  الآخر 
اإح�سار الأ�سياء من  اأخرى .بعد  ي�سعها على طاولة 
؟(   اأح�رشت  )ماذا  واحدًا  واحدًا  ت�ساألهم  املحل 

وتطلب منه اأن ي�سرتي اأ�سياء اأخرى و هكذا .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
1-3. ي�سعر بال�سعادة اأثناء تواجده  باحل�سانة.

ا�سم الن�ساط :
 ريا�سة ال�سباح الرق�س الإيقاعي

الأدوات:
الأدوات: ت�سجيل ملو�سيقى اإيقاعية.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املنا�سب و ت�سع 
الأطفال  وحتفز  ريا�سية  حركات  وتطبق  املو�سيقى 

على عمل احلركات ح�سب املو�سيقى .

توجيه:
على املربية توفري جو �سعادة و مرح دائمًا يف احل�سانة

الأ�سبوع الرابعال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
2-1 . يرك�س دون التمكن من الإبطاء اأو اللتفات 

عند الزاوية .

ا�سم الن�ساط:
اأنا الواوي 

الأدوات:
بطاقات بي�ساوية �سغرية خمتلفة على عدد الأطفال 

وتكون ملونة )ممكن اأن تكرر اللون(

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال وت�رشح لهم اللعبة : "اأنا الواوي" 
بيده  ويخبئها  بطاقة  يختار  اأن  منكم  كل  من  اأريد 
�ساأقول:"اأنا  اأفتح عيني  اأراها ، وعندما  اأن  دون 
حمراء  بي�سة  اختار  ومن  حمراء"  بي�سة  اأريد  الواوي 
به   اأم�سك  به وعندما  �ساأحلق  واأنا  يرك�س  اأن  يجب 
ي�سبح "الواوي " وهكذا وتالحظ املربية الطفل يرك�س 
الزاوية  اللتفات عند  اأو  الإبطاء  التمكن من  دون 

يف ال�ساحة اخلارجية.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-2.  ُيقلب �سفحات الكتاب واحدة تلو الأخرى 

وي�ستمتع مبا ي�ساهده من �سور.

ا�سم الن�ساط:
 كتابي امل�سور

الأدوات:
كتاب يحتوي على �سور لأ�سياء تنتمي لنف�س املجموعة 
وتكون �سورة واحدة على كل �سفحة، مثال كتاب 

عن الفاكهة واآخر حول احليوانات .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتعر�س عليهم 
الكتاب فتقول: " هذا الكتاب فيه �سور حيوانات 
ال�سورة  ا�سم  وتخربهم  ال�سور  تعر�س  وتبداأ  املزرعة 
ثم  وهكذا  ال�سفحة  وتقلب  عنها  قلياًل  وتتحدث 
ترتك الكتاب يف يده  لُيقلب �سفحاته واحدًة تلو 

الأخرى وي�ستمتع مبا ي�ساهده من �سور.

توجيه:
 تبداأ املربية بهذه الطريقة يف اليوم الأول ثم تعيدها 
يف اليوم الثاين وتعيدها لت�سجعهم على ذكر اأ�سماء 

ال�سور.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-1.   يق�سي حاجته اإذا و�سع يف اأوقات منتظمة 

على الإناء اخلا�س بذلك.

ا�سم الن�ساط: ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
املرحا�س ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
املربية مع كل طفل يرغب يف ق�ساء حاجته   تذهب 
وتعلمه كيف يجل�س مبفرده ويغ�سل وينظف نف�سه ثم 

توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون وتن�سيفهم .

توجيه: 
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 
ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل وتقدم 

امل�ساعدة وتذكر من يحتاج للذهاب للحمام.

اجلانب املعريف 
1-2.  يتمكن من حل بع�س الأحاجي الب�سيطة املكونة 

من ) 2-4( قطع.

ا�سم الن�ساط:
اأحجيات

الأدوات:
اأحجيات تتكون من 2-4  قطع متو�سطة احلجم، كل 

اأحجية لأحد حيوانات الغابة.

التطبيق:
وتذكره  الأحجيات  اأحد  لختيار  الطفل  املربية  تدعو 
القطع  اإخراج  على  وت�ساعده  و�سوته  باحليوان 
وتعمل معه على تركيب الأحجية مع مراجعة ال�سورة 
وبناءها  فكها  على  وت�سجعه  لت�ساعده  الأ�سلية 

مبفرده.

توجيه: 
يتوفر  اأن  فيجب  اأحجية  من  اأكرث  حل  للطفل  ميكن 
6- 8 اأحجيات وميكن للمربية اإعدادها بق�س �سور 

بحجم A5 اإىل 3 اأو 4 قطع.

اجلانب املعريف - اللغوي
1-2. ينفذ بع�س التعليمات الب�سيطة .

ا�سم الن�ساط:
 لنبحث معًا

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
من  وتطلب  احللقة  يف  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
�سيارة واحدة  ال�سف ويح�رش  يبحث يف  اأن  اأحدهم 
هذه  )وجدتها  وتقول:  تعززه  يح�رشها  وعندما 
اأن يح�رش  �سيارة واحدة(. ثم تطلب من الآخر مثاًل 

كرتان وهكذا .

توجيه: 
الأ�سياء  بكميات  دراية  على  املربية  تكون  اأن  يجب 

التي تطلبها اإن كانت متوفر اأم ل.
املهارات الجتماعية - النفعالية 

1-3. ي�سعر بال�سعادة اأثناء تواجده  باحل�سانة.

ا�سم الن�ساط:
 طاق طاق طاقية 

الأدوات:
طاقية )قبعة(.

التطبيق:
ومت�سك  احللقة  يف  للجلو�س  الأطفال  املربية  تدعو 
القبعة و تقول: )هذه الطاقية ، �ساأغني لكم اأغنية 
خلف  الطاقية  اأ�سع  عندما  و  حولكم  من  اأدور  و 
مي�سكني(  اأن  يحاول  و  ياأخذها  اأن  عليه  اأحدكم 
وتبداأ املربية بالغناء : )طاق طاق طاقية ، رن رن 
يا جر�س ، حول اأركب على الفر�س( ثم ت�سع القبعة 
خلف اأحدهم وت�سجعه على اللحاق بها ثم جتل�س 
حان  الآن  و   ، �سبقتك  )لقد  له:  تقول  و  مكانه 
الغناء  وت�سجعهم على  نغني(  ونحن  �ستدور  دورك 
معها و ت�سجع الطفل على الدوران ثم و�سع القبعة 

خلف اأحد الأطفال وهكذا.
توجيه: 

على املربية توفري جو �سعادة و مرح دائمًا يف احل�سانة



ال�سهر الثاين
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الأ�سبوع الأولال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
1-3. يت�سلق األعاب احل�سانة ب�سهوله 

ا�سم الن�ساط : اأحب اأن األعب 

الأدوات:
الألعاب اخلارجية.

التطبيق:
تعلم املربية الأطفال بالدور طريقة ت�سلق درج )ال�سح�سيلة( 
الدرجة  نف�س  على  قدميه  وا�سعًا  الدرابزين  مم�سكًا 

وكيفية النزلق ب�سكل �سحيح.

توجيه: 
النزلق  على  الأطفال  جميع  ت�سجع  اأن  املربية  على 

مبفردهم.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-3.  ي�سك اخلرز الكبري.

ا�سم الن�ساط : 
خرزي امللون

الأدوات:
10 خرزات ملونة كبرية ، �سلة ، رباط حذاء معقود 

من طرف واحد.

التطبيق:
الطاولة و تعطيه  املربية الطفل للجلو�س حول  تدعو 
�سلة اخلرز وتقدم له طريقة �سك اخلرز فتم�سك بيدها 
تدخل  ثم   ، اليمنى  باليد  الرباط  و  اخلرزة  الي�رشى 
الرباط يف اخلرزة ، بعدها مت�سك اخلرزة باليد اليمنى 
الطفل   تدرب   ، وهكذا  الي�رشى  باليد  وت�سحب 
ب�سكل فردي على العملية وتتعاون معه يف البداية 

لأداء املهمة ثم ترتكه يجرب وحده .

توجيه:
برتتيب معني  الطفل  املربية  تلزم  املرحلة ل  يف هذه 

اأو منط معني.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
متت  ما  اإذا  النهار  اأثناء  جافًا  اأحيانًا  يبقى   .2-1

م�ساعدته على التبول بانتظام.

ا�سم الن�ساط :
 ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
 احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
نف�سه  وينظف  ويغ�سل  مبفرده  يجل�س  كيف  وتعلمه 
وتوؤكد عليه غ�سل يديه باملاء وال�سابون وتن�سيفهم.

توجيه: 
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .

اجلانب املعريف 
1-3.  يقلد بناء قطار من مكعبات .

ا�سم الن�ساط : 
مكعباتي

الأدوات:
3 مكعبات مت�سل�سلة من الأكرب اإىل الأ�سغر  

) 10 �سم -2 �سم (،�سجادة اأر�سية )60�سم*90 �سم(. 

التطبيق:
تدعو املربية الطفل لي�ساعدها بنقل املكعبات اأمامه 
على �سكل برج قطار وجتل�س بجانب الطفل وتركب 
الطفل  وت�سجع  قطار  �سكل  على  اأمامه  املكعبات 
على املحاولة وترتكه يحاول بناءهم كما يراه منا�سبًا.

توجيه: 
البناء  تعيد  البناء   تقليد طريقة  الطفل  يحاول  اإن مل 
اأمامه مرة ثانية و تلفت انتباهه باأن يراقب جيدًا ، 
يريد و  يبنيهم كما  فاإن مل يحاول بعد ذلك ترتكه 

تعيد التمرين بعد فرتة من الزمن .
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اجلانب املعريف - اللغوي
1-2. ينفذ بع�س التعليمات الب�سيطة .

ا�سم الن�ساط :
 لعبتي املفقودة

الأدوات:
 اأي لعبة اأو اأداة يحبها الأطفال.

التطبيق:
تري املربية الأطفال اللعبة و ت�سميها ، ثم تقول لهم : 
" �ساأخبئ اللعبة يف مكان ما واأنتم �ستبحثون عنها 
وتطلب منهم اأن يغم�سوا اأعينهم وتخبئ اللعبة ثم 
بالبحث  يبداأوا  و  اأعينهم  يفتحوا  اأن  منهم  تطلب 
يجدها  وعندما  البحث  اأ�سلوب  يف  وت�ساعدهم 
يخبئها  اأحمد  الآن  )ح�سنًا  تقول:  الأطفال   اأحد 

ونحن �سنبحث عنها ( و هكذا .

توجيه: 
يجب اأن تخباأ املربية اللعبة يف مكان بحاجة للبحث 

فال يكون وا�سح جدًا ول �سعب جدَا .
املهارات الجتماعية - النفعالية 

1-3. ي�سعر بال�سعادة اأثناء تواجده باحل�سانة.

ا�سم الن�ساط :
 متارين ريا�سية 

الأدوات:
اأغاين اإيقاعية  

التطبيق:
وتقول:الآن  ال�ستقبال  بعد  الأطفال  املربية  جتمع 
�سنلعب معًا متارين ريا�سية وت�سع املو�سيقى وت�سجع 

الأطفال لتقليد احلركات ملدة 15 دقيقة.

توجيه:
و  الأ�سبوع   خالل  احلركات  املربية  تنوع  اأن  يجب 
يف  دائمًا  مرح  و  �سعادة  جو  توفري  على  احلر�س 

احل�سانة

املهارات احلركية الكبرية
1-3. يت�سلق األعاب احل�سانة ب�سهوله. 

ا�سم الن�ساط :
 اأحب اأن األعب 

الأدوات:
الألعاب اخلارجية.

التطبيق:
درج  ت�سلق  طريقة  بالدور  الأطفال  املربية  تعلم 
على  قدميه  وا�سعًا  الدرابزين  مم�سكًا  )ال�سح�سيلة( 

نف�س الدرجة وكيفية النزلق ب�سكل �سحيح.

توجيه:
اأن ت�سجع جميع الأطفال على النزلق  على املربية 

مبفردهم.

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثاين

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-3.  ي�سك اخلرز الكبري

ا�سم الن�ساط :
 خرزي امللون

الأدوات:
10 خرزات ملونة كبرية ، �سلة ، رباط حذاء معقود 

من طرف واحد.

التطبيق:
الطاولة و تعطيه  املربية الطفل للجلو�س حول  تدعو 
�سلة اخلرز وتقدم له طريقة �سك اخلرز فتم�سك بيدها 
تدخل  ثم   ، اليمنى  باليد  الرباط  و  اخلرزة  الي�رشى 
الرباط يف اخلرزة ، بعدها مت�سك اخلرزة باليد اليمنى 
الطفل   تدرب   ، وهكذا  الي�رشى  باليد  ت�سحب  و 
ب�سكل فردي على العملية وتتعاون معه يف البداية 

لأداء املهمة ثم ترتكه يجرب وحده .

توجيه:
برتتيب معني  الطفل  املربية  تلزم  املرحلة ل  يف هذه 

اأو منط معني.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
ما متت  اإذا  النهار  اأثناء  جافًا  اأحيانًا  يبقى     .2-1

م�ساعدته على التبول بانتظام

ا�سم الن�ساط :
 ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
 احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
نف�سه  وينظف  ويغ�سل  مبفرده  يجل�س  كيف  وتعلمه 
وتوؤكد عليه غ�سل يديه باملاء وال�سابون وتن�سيفهم.

توجيه: 
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .

اجلانب املعريف 
1-4.  يبني ج�رش)حائط من املكعبات( 

ا�سم الن�ساط :
 مكعباتي

الأدوات:
3 مكعبات مت�سل�سلة من الأكرب اإىل الأ�سغر) 10 �سم 

-2 �سم ( و�سجادة اأر�سية )60�سم *90 �سم(.

التطبيق:
تدعو املربية الطفل لي�ساعدها بنقل املكعبات اأمامه 
على �سكل برج قطار وجتل�س بجانب الطفل وتركب 
الطفل  وت�سجع  قطار  �سكل  على  اأمامه  املكعبات 
على املحاولة وترتكه يحاول بناءهم كما يراه منا�سبًا.

توجيه: 
البناء  تعيد  البناء   تقليد طريقة  الطفل  يحاول  اإن مل 
اأمامه مرة ثانية و تلفت انتباهه باأن يراقب جيدًا ، 
يريد و  يبنيهم كما  فاإن مل يحاول بعد ذلك ترتكه 

تعيد التمرين بعد فرتة من الزمن .

اجلانب املعريف - اللغوي
1-2. ينفذ بع�س التعليمات الب�سيطة .

ا�سم الن�ساط :
 كي�سي ال�رشي

الأدوات:
�سغريين  جم�سمني   ، 20�سم2   30x قما�س  كي�سان 

متطابقني لكل من: كرة، �سيارة، مكعب، هرم.

التطبيق:
املج�سمات  من  واحدة  كي�س  كل  يف  املربية  ت�سع 
على  اأو  الطاولة  حول  للجلو�س  الطفل  وتدعو 
الآخر وتطلب منه  الأر�س وتعطيه كي�س وتاأخذ هي 
دون  جم�سم  ويخرج  الكي�س  داخل  يده  ي�سع  اأن 
وعندما  اأمامهما  وي�سعه  الكي�س  داخل  ينظر  اأن 
ي�سعه الطفل ت�سجعه على ت�سمية املج�سم وت�ساعده 
كي�سها وحت�س  يديها داخل  ت�سع  ثم  يعرف  اإن مل 
بجانب  وت�سعه  املطابق  املج�سم  وتخرج  املج�سمات 
جم�سم الطفل ثم ت�سع يديها داخل كي�سها وتخرج 
جم�سم دون اأن تنظر داخل الكي�س وت�سعه اأمامهما 
و تطلب من الطفل اأن يح�س املج�سم وتعرفه عليه 
الكي�س عن جم�سم  يبحث داخل  اأن  منه  تطلب  ثم 

م�سابه دون اأن ينظر.

توجيه:
الكي�س فال  النظر داخل  اإىل  باحلاجة  الطفل  �سعر  اإن 
على  تدربه  اأن  الوقت  مع  حتاول  ولكن  باأ�س، 
مع  وميكن  اللم�س  طريق  عن  املج�سمات  اإيجاد 
تبعا  الكي�س  داخل  الأ�سياء  عدد  تزيد  اأن  التدريب 

لقدرات الطفل.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
2-1. يلب�س معطفه عندما تعلن مقدمة الرعاية باأن 

وقت الإن�رشاف قد حان 

ا�سم الن�ساط :
 اأرتدي معطفي

الأدوات:
معطف الطفل.

التطبيق:
وت�سجع  حان  قد  الن�رشاف  وقت  باأن  املربية  تعلن 
املخ�س�س  مكانه  من  معطفه  اإح�سار  على  الطفل 
تعلمه  و  باإح�ساره  وت�ساعده  للذهاب  لال�ستعداد 
الطريقة و ت�سجعه كل يوم على لب�س املعطف مبفرده 

عندما يحني موعد الن�رشاف .
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الأ�سبوع الثالثال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
1-4. ي�سحب ويجر الألعاب الكبرية مبهارة .

ا�سم الن�ساط :
 احلديقة املرورية

الأدوات:
�سيارات ، قطارات كبرية احلجم  ، �ساخ�سات مرورية ، 

ممرات يف احلديقة اخلارجية

التطبيق:
تدعو املربية الأطفال اإىل اللعب يف احلديقة و تراقب 
ال�سيارات،  و�سحب  بجر  يقومون  وهم  الأطفال 
داخل  اللعب  على  وت�سجعهم  الكبرية  والقطارات 
واحد  باجتاه  ال�سيارات  وجر  و�سحب  املمرات 
لل�ساخ�سات  وتنبههم  تعلمهم  اللعب  معًا وخالل 

وقواعد ال�سالمة املرورية.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-4.  يقلد ر�سم خط مر�سوم.

ا�سم الن�ساط :
 اأنا اأر�سم

الأدوات:
ر�سومات ب�سيطة )خطوط م�ستقيمة، متعرجة، زكزاك، 

دائرة.....الخ(، قلم األوان خ�سبية.

التطبيق:
كما  اخلط  ر�سم  طريقة  للطفل  وتقدم  القلم  مت�سك 
هو مر�سوم وت�سجعه على  تقليد ر�سم اخلط وحده 

وتالحظ الطفل وهو يقلد ر�سم اخلط املر�سوم.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
متت  ما  اإذا  النهار  اأثناء  جافًا  اأحيانًا  يبقى   .2-1

م�ساعدته على التبول بانتظام.

ا�سم الن�ساط:
ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
نف�سه  وينظف  ويغ�سل  مبفرده  يجل�س  كيف  وتعلمه 
وتوؤكد عليه غ�سل يديه باملاء وال�سابون وتن�سيفهم.

توجيه: 
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .

اجلانب املعريف 
1-5. يبني بناء معقد من املكعبات

ا�سم الن�ساط: 
مكعباتي

الأدوات:
3 مكعبات مت�سل�سلة من الأكرب اإىل الأ�سغر

)10 �سم-2 �سم ( و�سجادة اأر�سية )60�سم *90 �سم(.

التطبيق:
تدعو املربية الطفل لي�ساعدها بنقل املكعبات اأمامه 
على �سكل برج قطار وجتل�س بجانب الطفل وتركب 
الطفل  وت�سجع  قطار  �سكل  على  اأمامه  املكعبات 
على املحاولة وترتكه يحاول بناءهم كما يراه منا�سبًا.

توجيه: 
البناء  تعيد  البناء   تقليد طريقة  الطفل  يحاول  اإن مل 
اأمامه مرة ثانية و تلفت انتباهه باأن يراقب جيدًا ، 
يريد و  يبنيهم كما  فاإن مل يحاول بعد ذلك ترتكه 

تعيد التمرين بعد فرتة من الزمن .
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اجلانب املعريف - اللغوي
1-2. ينفذ بع�س التعليمات الب�سيطة 

ا�سم الن�ساط:
 اأطوي مالب�سي

الأدوات:
�سلة �سغرية ، بنطالني ، بلوزتني .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل وت�سع ال�سلة اأمامه و تخرج 
تاأخذ  و  بنطال  اأمامه  وت�سع  الطاولة  املالب�س على 
هي الآخر و تخربه باأنها �ستطوي املالب�س حتى ت�سبح 
ثم  ال�سلة  يف  وت�سعه   ، البنطال  بطي  وتبداأ  مرتبة 
ت�سجع الطفل على طي البنطال كما راأى وت�ساعده،  

بعدها تبداأ بالبلوزة فتطويها اأي�سًا .

توجيه:
و  اجلوارب  مثل  املالب�س  من  املربية جمموعة  تختار 
جديدة  قطعة  ت�سيف  فرتة  وكل  مثاًل  ب�سكري  الفانيال 
وتعلم الطفل كيف يطويها وتعلم الأطفال اأ�ساليب 

ب�سيطة لطي املفار�س عند الأكل .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
2-2. يجل�س على الطاولة املخ�س�سة للطعام عند ما 

تعلن املربية وقت الإفطار .

ا�سم الن�ساط: 
اأعد اإفطاري

الأدوات:
حقيبة اإفطار الطفل

التطبيق:
وت�سجع  حان  قد  الإفطار  وقت  باأن  املربية   تعلن 
مكانه  اإىل  والتوجه  حقيبته  اإح�سار  على  الطفل 
لال�ستعداد  وانتظام  بهدوء  الطاولة  على  املخ�س�س 
على  يجل�سون  وهم  الأطفال  وتالحظ  للطعام 
الطاولة املخ�س�سة للطعام ويفتحون حقائب الطعام 
اأدوات  يف  وي�سعونها  طعامهم  منها  ويخرجون 

الطعام اخلا�سة بهم .

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
1-4. ي�سحب ويجر الألعاب الكبرية مبهارة .

ا�سم الن�ساط:
 احلديقة املرورية

الأدوات:
�سيارات ، قطارات كبرية احلجم ، �سواخ�س مرورية ، 

ممرات يف احلديقة اخلارجية.

التطبيق:
تدعو املربية الأطفال اإىل اللعب يف احلديقة وتراقب 
ال�سيارات  و�سحب  بجر  يقومون  وهم  الأطفال 
داخل  اللعب  على  وت�سجعهم  الكبرية  والقطارات 
ال�سيارات باجتاه واحد معًا  املمرات و�سحب وجر 
وخالل اللعب تعلمهم وتنبههم لل�سواخ�س وقواعد 

ال�سالمة املرورية.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-4.  يقلد ر�سم خط مر�سوم

ا�سم الن�ساط :
 اأنا اأر�سم

الأدوات:
ر�سومات ب�سيطة )خطوط م�ستقيمة، متعرجة، زكزاك، 

دائرة.....الخ( ، قلم ، األوان خ�سبية.

التطبيق:
كما  اخلط  ر�سم  طريقة  للطفل  وتقدم  القلم  مت�سك 
هو مر�سوم وت�سجعه على  تقليد ر�سم اخلط وحده 

وتالحظ الطفل وهو يقلد ر�سم اخلط املر�سوم.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
متت  ما  اإذا  النهار  اأثناء  جافًا  اأحيانًا  يبقى    .2-1

م�ساعدته على التبول بانتظام.

ا�سم الن�ساط:
ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
 احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته  ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
نف�سه  وينظف  ويغ�سل  مبفرده  يجل�س  كيف  وتعلمه 
وتوؤكد عليه غ�سل يديه باملاء وال�سابون وتن�سيفهم 

توجيه: 
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .

اجلانب املعريف 
1-5. يبني بناء معقد من املكعبات

ا�سم الن�ساط:
 مكعباتي

الأدوات:
3 مكعبات مت�سل�سلة من الأكرب اإىل الأ�سغر

)10 �سم-2 �سم ( و�سجادة اأر�سية )60�سم *90 �سم(.

التطبيق:
تدعو املربية الطفل لي�ساعدها بنقل املكعبات اأمامه 
على �سكل برج قطار وجتل�س بجانب الطفل وتركب 
الطفل  وت�سجع  قطار  �سكل  على  اأمامه  املكعبات 
على املحاولة وترتكه يحاول بناءهم كما يراه منا�سبًا.

توجيه: 
البناء  تعيد  البناء   تقليد طريقة  الطفل  يحاول  اإن مل 
اأمامه مرة ثانية و تلفت انتباهه باأن يراقب جيدًا ، 
يريد و  يبنيهم كما  فاإن مل يحاول بعد ذلك ترتكه 

تعيد التمرين بعد فرتة من الزمن .

اجلانب املعريف - اللغوي
1-3. يعرف بع�س املفاهيم املكانية من مثل ) يف 

، فوق (

ا�سم الن�ساط :
 قف فوق ال�سكل املنا�سب

الأدوات:
الأر�س  على  املربية  تل�سقها  الأ�سكال  من  جمموعة 
تكون من  اأن  ويجب  واملثلث  والدائرة  املربع  مثل 
الكرتون مل�سقة على الأر�س بحجم ي�ستوعب قدمني 

الطفل ليقف عليها .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتطبق التمرين 
على كل الأطفال ولكن منفردين وت�سمي الأ�سكال 
لالأطفال وتطلب منهم اأن يرددوا الأ�سماء  ثم تطلب 
من اأول طفل اأن يقف يف الو�سط وتقول له قف 
فوق املربع وتطلب منه اأن يقف على ال�سكل الدائرة 

ثم املثلث ثم تطبق التمرين على كل الأطفال.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-1. يحاول تهدئة الأطفال الآخرين )يقرتب من 

طفل يبكي(

ا�سم الن�ساط:
 دراما

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
)الآن   : تقول  و  احللقة  اإىل  الأطفال  املربية  تدعو 
�ساأمثل موقفًا و عليكم اأن تقولوا يل هل اأنا �سعيدة 
لأ�ساليب  املواقف  بع�س  بتمثيل  وتبداأ   ) حزينة؟  اأم 

تعامل الأطفال عندما يبكي طفل .

توجيه: 
املطلوبة  الأوجه  اأداء  على  الأطفال  املربية  ت�سجع 

للموقف و ت�سجعهم على اأداء بع�س الأدوار .



ال�سهر الثالث
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الأ�سبوع الأولال�سهر الثالث

املهارات احلركية الكبرية
1-5. يقفز بالقدمني معًا عن درجة منخف�سة .

ا�سم الن�ساط :
 اأنا اأنط

الأدوات:
حلقات بال�ستيكية )6-8( درجة منخف�سة.

التطبيق:
باأي  البع�س  بع�سها  بجانب  احللقات  املربية  ت�سف 
�سكل تراه منا�سبًا بجانب درجة منخف�سة يف ال�ساحة 
الدرجة  على  للوقوف  الطفل  وتدعو  اخلارجية 
�ساأقفز  )الآن   : له  وتقول  الأوىل  احللقة  بجانب 
داخل  واقفز  احللقة  هذه  داخل  اإىل  الدرجة  من 
ثم  بالقفز  تبداأ  و  الأخرى(  تلو  واحدة  احللقات 
ت�سجعه على القفز بقدميه الثنتني معًا عن الدرجة 

املنخف�سة و تراقبه وهو يقفز . 

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-4.  يقلد ر�سم خط مر�سوم.

ا�سم الن�ساط : 
اأنا اأر�سم

الأدوات:
ر�سومات ب�سيطة )خطوط م�ستقيمة، متعرجة، زكزاك، 

دائرة.....الخ( ، قلم ، األوان خ�سبية.

التطبيق:
كما  اخلط  ر�سم  طريقة  للطفل  وتقدم  القلم  مت�سك   
هو مر�سوم وت�سجعه على  تقليد ر�سم اخلط وحده 

وتالحظ الطفل وهو يقلد ر�سم اخلط املر�سوم.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-3. ي�ساعد يف اإطعام نف�سه.

ا�سم الن�ساط :
 ماذا اأريد ؟

الأدوات:
خبز، جبنة  ، ع�سري، لبنة ، حليب ، ماء ، زعرت ، زيت

التطبيق:
الأطفال  مع  جتل�س  و  جماعي  اإفطار  املربية  حت�رش   
حول املائدة و ت�ساأل كل طفل ماذا يريد اأن ياأكل ؟  
وت�سري اإىل الأنواع املتواجدة على الطاولة و ت�سميها 
وعندما ي�سري الطفل اإىل �سيء معني تقول املربية : 
)ماذا  ت�ساأله  و  اإياه  تعطيه  و  اخلبز(  ؟  اخلرب  )اأتريد 
اأي�سا؟( وت�ساعده يف عمل )�ساندوي�سة( وت�ساعده 

على اأن مي�سكهالوحدة وياأكل.

اجلانب املعريف 
1-5. يبني بناء معقد من املكعبات.

ا�سم الن�ساط:
 مدينة املكعبات

الأدوات:
 ، والألوان  الأحجام  خمتلفة  مكعبات  جمموعة 

�سيارات �سغرية ، اإ�سارات مرورية ، �سواخ�س. 

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال على الأر�س وتقول: نريد 
اأن نبني مدينة من املكعبات وت�ساعدهم يف بناء 
منازل ومباين وتتحدث مع الأطفال وتعرفهم على 
اأ�سواق،  مدر�سة،  منازل،  مثل  املدينة  مكونات 
�سوارع  عمل  مع  املكعبات  معهم  وتوزع  وهكذا 
ليلعبوا  �سيارات  عليهم  توزع  ثم  و�سواخ�س  بينها 

داخل املدينة.
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اجلانب املعريف - اللغوي
1-3. يعرف بع�س املفاهيم املكانية من مثل ) يف، 

فوق(
 

ا�سم الن�ساط :
اقفز يف داخل  املربع .

الأدوات:
�رشيط ل�سق ملون.

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول لهم 
�سوف نر�سم الأ�سكال الهند�سية على الأر�س بوا�سطة 
ي�ستطيع  بحيث  متو�سط  بحجم  مربع  وتر�سم  الال�سق 
وم�ستطيل  دائرة  وتر�سم  بداخله  الوقوف  الطفل 
هذه  �سنلعب  املربية  وتقول  الطريقة  بنف�س  ومثلث 
الوقوف  طفل  اأول  من  وتطلب  بالدور  اللعبة 
وتقول له عندما ا�سمي ال�سكل تقف بداخله وتبداأ 
التمرين وتقول اإقفز اإىل املربع ثم تقول اإقفز اإىل 
الدائرة بعد اأن تنهي كل الأ�سكال تطلب من طفل 

ثاين الوقوف للعب.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-1. يحاول تهدئة الأطفال الآخرين )يقرتب من 

طفل يبكي(

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة

 
الأدوات:

ق�سة تعرب عن م�ساعر ال�سعادة و احلزن مع �سور وا�سحة 
لتعبري الوجه.

التطبيق:
الأطفال للجلو�س يف احللقة وتخربهم  املربية  تدعو 
و  ال�سعيد  خليل  عنوانها  ق�سة  لهم  �سرتوي  باأنها 
اأحداثها حول  تدور  ق�سة  كرمي احلزين وتروي لهم 
خليل و هو دائمًا �سعيد و مبت�سم ، فهو يلعب مع 
وهو  كرمي  هناك  و  وهكذا  ي�ساعدهم  و  الآخرين 
دائمًا حزين لأنه ل يوجد اأحد يلعب معه ول ي�ستطيع 
اأن يعمل �سيء بنف�سه ، ثم يتقابل خليل مع كرمي و 
ي�ساعده لي�سبح �سعيد من خالل اللعب معه و يعلمه 
كيف ي�ساعد غريه و يبت�سم ثم تعيد الق�سة و تطلب 
عنه  نتحدث  عندما  خليل  وجه  يقلدوا  اأن  منهم 

ووجه كرمي عندما نتحدث عنه .

توجيه:
با�ستخدامها  امل�ساعر  هذه  املربية  تو�سح  اأن  يجب 
جتعلنا  التي  بالأحداث  ربطها  و  املنا�سبة  التعابري 

�سعداء اأو تع�ساء و كيف ميكن اأن ن�سبح �سعداء .

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثالث

املهارات احلركية الكبرية
1-5. يقفز بالقدمني معًا عن درجة منخف�سة 

ا�سم الن�ساط:  
 اأنا اأنط

الأدوات:
حلقات بال�ستيكية )6-8( درجة منخف�سة.

التطبيق:
باأي  البع�س  بع�سها  بجانب  احللقات  املربية  ت�سف 
�سكل تراه منا�سبًا بجانب درجة منخف�سة يف ال�ساحة 
الدرجة  على  للوقوف  الطفل  وتدعو  اخلارجية 
�ساأقفز  )الآن  له:  وتقول  الأوىل  احللقة  بجانب 
داخل  واقفز  احللقة  هذه  داخل  اإىل  الدرجة  من 
ثم  بالقفز  وتبداأ  الأخرى(  تلو  واحدة  احللقات 
ت�سجعه على القفز بقدميه الثنتني معًا عن الدرجة 

املنخف�سة و تراقبه وهو يقفز .
املهارات احلركية ال�سغرية  

طول  )يزداد  مكعبات  من 7-6  برجًا  يبني   .5-1
الربج (

ا�سم الن�ساط:
 مكعباتي

الأدوات:
 3 مكعبات مت�سل�سلة من الأكرب اإىل الأ�سغر

)10 �سم -2 �سم (،�سجادة اأر�سية )60�سم *90 �سم(

التطبيق:
اأمام الأطفال وجتل�س بجانب  ت�سع املربية املكعبات 
الطفل وتركب املكعبات اأمامه ب�سكل برج من الأكرب 
وترتكه  املحاولة  على  الطفل  وت�سجع  الأ�سغر  اإىل 
يحاول بناء املكعبات  كما يراه منا�سبًا ويعمالن معًا 
اللتزام  حماوًل  وحده  يعمل  ترتكه  ثم  البداية  يف 

بعدد املكعبات.

توجيه:
اإن لو يحاول الطفل تقليد طريقة البناء بتاتًا تعيد البناء 
اأمامه مرة ثانية و تلفت انتباهه باأن يراقب جيدًا ، 
فاإن مل يحاول بعد ذلك ترتكه  يبنيهم كما يريد و 

تعيد التمرين بعد فرتة من الزمن .
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-3. ي�ساعد يف اإطعام نف�سه.

ا�سم الن�ساط:
 ماذا اأريد ؟

الأدوات:
خبز، جبنة  ، ع�سري، لبنة ، حليب ، ماء ، زعرت ، زيت

التطبيق:
الأطفال  مع  جتل�س  و  جماعي  اإفطار  املربية  حت�رش   
حول املائدة و ت�ساأل كل طفل ماذا يريد اأن ياأكل ؟  
وت�سري اإىل الأنواع املتواجدة على الطاولة و ت�سميها 
وعندما ي�سري الطفل اإىل �سيء معني تقول املربية : 
)ماذا  ت�ساأله  و  اإياه  تعطيه  و  اخلبز(  ؟  اخلرب  )اأتريد 
اأي�سا؟( وت�ساعده يف عمل )�ساندوي�سة( وت�ساعده 

على اأن مي�سكهالوحده وياأكلها.

اجلانب املعريف 
1-6.  ينفذ تعليمات ب�سيطة مكونة من خطوتني.

ا�سم الن�ساط:  
 ال�سري بتوازن 

الأدوات:
خم�س اأقماع ،لعبة

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع الأقماع 
على الأر�س ب�سكل م�ستقيم بحيث يبعد القمع عن 
حمل  الطفل  من  وتطلب  مرت  ن�سف  حوايل  الأخر 

. Z اللعبة وامل�سي بني الأقماع ب�سكل

اجلانب املعريف - اللغوي
1-4. يفهم معنى كلمات من مثل )حزين ، �سعيد(

ا�سم الن�ساط: 
ق�سة

 
الأدوات:

ق�سة تعرب عن م�ساعر ال�سعادة و احلزن مع �سور وا�سحة 
لتعبري الوجه.

التطبيق:
الأطفال للجلو�س يف احللقة وتخربهم  املربية  تدعو 
و  ال�سعيد  خليل  عنوانها  ق�سة  لهم  �سرتوي  باأنها 
اأحداثها حول  تدور  ق�سة  كرمي احلزين وتروي لهم 
خليل و هو دائمًا �سعيد و مبت�سم ، فهو يلعب مع 
وهو  كرمي  هناك  و  وهكذا  ي�ساعدهم  و  الآخرين 
دائمًا حزين لأنه ل يوجد اأحد يلعب معه ول ي�ستطيع 
اأن يعمل �سيء بنف�سه ، ثم يتقابل خليل مع كرمي و 
ي�ساعده لي�سبح �سعيد من خالل اللعب معه و يعلمه 
كيف ي�ساعد غريه و يبت�سم ثم تعيد الق�سة و تطلب 
عنه  نتحدث  عندما  خليل  وجه  يقلدوا  اأن  منهم 

ووجه كرمي عندما نتحدث عنه .

توجيه:
با�ستخدامها  امل�ساعر  هذه  املربية  تو�سح  اأن  يجب 
جتعلنا  التي  بالأحداث  ربطها  و  املنا�سبة  التعابري 

�سعداء اأو تع�ساء و كيف ميكن اأن ن�سبح �سعداء .

املهارات الجتماعية – النفعالية 
3-2. يح�رش للطفل الباكي لعبته املف�سلة .

يبكي  اآخر  طفل  نحو  يتوجه  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
ليعطيه لعبته املف�سلة .
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الأ�سبوع الثالثال�سهر الثالث

املهارات احلركية الكبرية
1-6.  يقف مقلدًا على روؤو�س الأ�سابع .

ا�سم الن�ساط :
 اأرنب يقفز

الأدوات:
�رشيط ل�سق ، �سورة اأرنب

التطبيق:
اأمام  ومتثل  عليه  لتعرفه  الأرنب  �سورة  املربية  تعر�س 
الطفل طريقة جلو�س القرف�ساء ثم الوقوف كالأرنب 
وت�سجعه  الأمام  اإىل  والقفز  الأ�سابع  روؤو�س  على 
روؤو�س  على  الوقوف  يف  حركتها  تقليد  على 
مقلدًا   يقف  الطفل وهو  وتالحظ  كالأرنب  الأ�سابع 

على روؤو�س الأ�سابع .

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-5.  يبني برجًا من 6-7 مكعبات ) يزداد طول 

الربج (.

ا�سم الن�ساط:
 مكعباتي

الأدوات:
3 مكعبات مت�سل�سلة من الأكرب اإىل الأ�سغر) 10 �سم 

-2 �سم ( و�سجادة اأر�سية )60�سم *90 �سم(.

التطبيق:
تدعو املربية الطفل لي�ساعدها بنقل املكعبات اأمامه 
على �سكل برج قطار وجتل�س بجانب الطفل وتركب 
الطفل  وت�سجع  قطار  �سكل  على  اأمامه  املكعبات 
على املحاولة وترتكه يحاول بناءهم كما يراه منا�سبًا.

توجيه:
البناء  تعيد  البناء   تقليد طريقة  الطفل  يحاول  اإن مل 
اأمامه مرة ثانية و تلفت انتباهه باأن يراقب جيدًا ، 
يريد و  يبنيهم كما  فاإن مل يحاول بعد ذلك ترتكه 

تعيد التمرين بعد فرتة من الزمن .
 

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-3. ي�ساعد يف اإطعام نف�سه.

ا�سم الن�ساط:
 ماذا اأريد ؟

الأدوات:
خبز، جبنة  ،  لبنة ، زيت، زعرت ، حليب ، ع�سري، ماء

التطبيق:
الأطفال  مع  جتل�س  و  جماعي  اإفطار  املربية  حت�رش   
حول املائدة و ت�ساأل كل طفل ماذا يريد اأن ياأكل ؟  
وت�سري اإىل الأنواع املتواجدة على الطاولة و ت�سميها 
وعندما ي�سري الطفل اإىل �سيء معني تقول املربية : 
)ماذا  ت�ساأله  و  اإياه  تعطيه  و  اخلبز(  ؟  اخلرب  )اأتريد 
اأي�سا؟( وت�ساعده يف عمل )�ساندوي�سة( وت�ساعده 

على اأن مي�سكها  لوحده وياأكلها.

اجلانب املعريف 
1-6. ينفذ تعليمات ب�سيطة  مكونة من خطوتني.

ا�سم الن�ساط:
 ال�سري بتوازن 

الأدوات:
خم�س اأقماع ، لعبة

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع الأقماع 
على الأر�س ب�سكل م�ستقيم بحيث يبعد القمع عن 
حمل  الطفل  من  وتطلب  مرت  ن�سف  حوايل  الآخر 

. Z اللعبة وامل�سي بني الأقماع ب�سكل
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اجلانب املعريف - اللغوي
1-4. يفهم معنى كلمات من مثل )كبري ، �سعيد(

ا�سم الن�ساط :  
الوجوه املختلفة

الأدوات
خم�س �سحون ورق ، اأزرار ملونة ، �سوف ، �سمغ ، 

األوان .

التطبيق:
الوجه  اليوم  �سي�سنعون  باأنهم  الأطفال  املربية  تخرب 
الذي يختارونه فمثاًل ت�سنع مع الطفل وجه �ساحك 
،حزين وكل يوم يختار الطفل و املربية �سكل للوجه 
ملدة خم�سة اأيام وتقوم املربية و الطفل بعمل الوجه 

ثم تعلقه على احلائط .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
3-3.  ي�سفق للطفل الذي يعلن اأنه اأمت عمل معني 

) بناء برج ( 

ا�سم الن�ساط :
 بناء القالع

الأدوات:
رمل ، ماء ، دلو �سغري، حفارة �سغرية

التطبيق:
و  اخلارجي  امللعب  يف  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ودلو  حفارة  طفل  كل  وتعطي  بالرمل  املاء  تخلط 
الدلو  وملئ   باحلفارة  العمل  طريقة  لهم  وت�رشح 
بالطني وبعد تعبئته اإىل القمة تر�س الطني جيدًا ثم 
تريهم كيف تقلبه لي�سبح قلعة وتطلب منهم الت�سفيق 

للطفل الذي يعلن اأنه اأمت عمل بناء القلعة.
 

توجيه:
ميكن اأن ت�سنف بع�س الألعاب كاجلنود و�سخ�سيات 

كي يلعب الأطفال ويتخيلوا اأنهم بنوا مدينة.
 

املهارات الجتماعية - النفعالية 
3-4. ي�سارك الآخرين فيما يخ�سه )احللوى(

ا�سم الن�ساط:
 اأزين طعامي

الأدوات:
خبز �رشحات ، خيار مقطع ، لبنة ، بندورة مقطعة ، 

جبنة دهن ، جزر مقطع ، فلفل اأخ�رش مقطع.

التطبيق:
نوع  منزله  يح�رش من  اأن  املربية من كل طفل  تطلب 
وتعدهم  اخل�سار  منهم  وجتمع  اخل�سار  من  حمدد 
لالإفطار وتقدم لهم  الطعام وت�سجعهم على عمل 
ال�سندوي�سة اإما لبنة اأو جبنة ثم تقدم لهم اخل�رشاوات 
وتقول مثاًل: )اأحمد اأح�رش اجلزر، ما راأيك باأن توزع 
و  نوع  ا�سم كل  تقول  ثم  اأ�سدقائك؟(  اجلزر على 
من اأح�رشه وت�سجعهم على م�ساركة ما اأح�رشوه مع 
اجلميع و من ثم تقوم بتزيني �ساندويت�سهم اأمامهم 
و  باخل�سار  �ساندويت�ساتهم  تربنب  على  ت�سجعهم  و 

تعطيهم اأفكارًا متعددة.

توجيه:
ميكن للمربية اأن تطلب خالل الأ�سبوع اأن يح�رش كل 
معًا  اللعب  على  وت�سجعهم  املنزل  من  لعبة  طفل 

وم�ساركة اللعبة مع الأطفال. 
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الأ�سبوع الرابعال�سهر الثالث

املهارات احلركية الكبرية
1-6.  يقف مقلدًا على روؤو�س الأ�سابع .

ا�سم الن�ساط:
 اأرنب يقفز

الأدوات:
�رشيط ل�سق ، �سورة اأرنب

التطبيق:
اأمام  ومتثل  عليه  لتعرفه  الأرنب  �سورة  املربية  تعر�س 
الطفل طريقة جلو�س القرف�ساء ثم الوقوف كالأرنب 
وت�سجعه  الأمام  اإىل  والقفز  الأ�سابع  روؤو�س  على 
روؤو�س  على  الوقوف  يف  حركتها  تقليد  على 
مقلدًا   يقف  الطفل وهو  وتالحظ  كالأرنب  الأ�سابع 

على روؤو�س الأ�سابع .

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-5.  يبني برجًا من 6-7 مكعبات ) يزداد طول 

الربج (

ا�سم الن�ساط:
 مكعباتي

الأدوات:
3 مكعبات مت�سل�سلة من الأكرب اإىل الأ�سغر

)10 �سم-2 �سم( ، �سجادة اأر�سية )60�سم *90 �سم(.

التطبيق:
تدعو املربية الطفل لي�ساعدها بنقل املكعبات اأمامه 
على �سكل برج قطار وجتل�س بجانب الطفل وتركب 
الطفل  وت�سجع  قطار  �سكل  على  اأمامه  املكعبات 
على املحاولة وترتكه يحاول بناءهم كما يراه منا�سبًا.

توجيه:
البناء  تعيد  البناء   تقليد طريقة  الطفل  يحاول  اإن مل 
اأمامه مرة ثانية و تلفت انتباهه باأن يراقب جيدًا ، 
يريد و  يبنيهم كما  فاإن مل يحاول بعد ذلك ترتكه 

تعيد التمرين بعد فرتة من الزمن .

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-3. ي�ساعد يف اإطعام نف�سه.

ا�سم الن�ساط:
 ماذا اأريد ؟

الأدوات:
خبز، ع�سري، حليب ، ماء ، زعرت ، زيت ، جبنة ، لبنة 

التطبيق:
الأطفال  مع  جتل�س  و  جماعي  اإفطار  املربية  حت�رش   
حول املائدة و ت�ساأل كل طفل ماذا يريد اأن ياأكل ؟  
وت�سري اإىل الأنواع املتواجدة على الطاولة و ت�سميها 
وعندما ي�سري الطفل اإىل �سيء معني تقول املربية : 
)ماذا  ت�ساأله  و  اإياه  تعطيه  و  اخلبز(  ؟  اخلرب  )اأتريد 
اأي�سا ؟( وت�ساعده يف عمل) �ساندوي�سة ( وت�ساعده 

على اأن مي�سكها لوحده وياأكلها.

اجلانب املعريف 
1-7.  يعطي �سيئًا واحدًا عندما يطلب منه ذلك.

ا�سم الن�ساط:  
 حت�سري املائدة 

الأدوات:
اأدوات الطعام

 
التطبيق:

)الأطباق  الطعام  باأدوات  الأطفال  املربية  تعرف 
والأكواب ...( وتدلهم على طريقة حت�سري املائدة 
يعطيها  اأن  الطفل  من  وتطلب  ب�سيطة  بخطوات 
منه  تطلب  ثم  الطاولة ومن  لت�سعه على  الكوب  

اأن يعطيها الطبق وهكذا.
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اجلانب املعريف - اللغوي
1-5.  مييز بني املت�سادات )كبري ، �سغري(      

ا�سم الن�ساط :  
 الأحجام املختلفة

الأدوات:
�سيارة بحجمني ، �سمكة بحجمني ، ا�سطوانة بحجمني

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الطفل  اأمام  الأوىل  املجموعة  وتعر�س  املنا�سب 
ولكن  بال�سكل  ت�سابه  اأ�سياء  هناك  اأن  له  وت�رشح 
تختلف باحلجم وثم تعر�س باقي املجموعات بنف�س 
الطريقة  ثم تطلب منه اأن يعطيها ال�سيارة الكبرية ثم 

ال�سيارة ال�سغرية وهكذا .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
4-1. ي�سري اإىل طفل يف ق�سة وي�سف حالة النفعالية 

) حزين ، �سعيد (

ا�سم الن�ساط: 
 وجهي يعرب

الأدوات:
ق�سة تعرب عن م�ساعر ال�سعادة احلزن مع �سور وا�سحة 

لتعابري الوجه

التطبيق:
الأطفال للجلو�س يف احللقة وتخربهم  املربية  تدعو 
باأنها �سرتوي لهم ق�سة عنوانها خليل ال�سعيد وتروي 
دائمًا  هو  و  خليل  حول  اأحداثها  تدور  ق�سة  لهم 
�سعيد و مبت�سم ، فهم يلعب مع الآخرين و ي�ساعد 
الآخرين و هكذا و هناك كرمي وهو دائمًا حزين لأنه 
ل يوجد اأحد يلعب معه ول ي�ستطيع اأن يعمل �سيء 
بنف�سه ، ثم يتقابل خليل مع كرمي و ي�ساعده ولي�سبح 
�سعيد من خالل اللعب معه و يعلمه كيف ي�ساعد 

غريه و يبت�سم .
ثم تعيد الق�سة و تطلب منهم اأن يقلدوا وجه خليل 
نتحدث  عندما  كرمي  ووجه  عنه  نتحدث  عندما 

عنه.

توجيه:
با�ستخدامها  امل�ساعر  هذه  املربية  تو�سح  اأن  يجب 
جتعلنا  التي  بالأحداث  ربطها  و  املنا�سبة  التعابري 

�سعداء اأو تع�ساء و كيف يكمن اأن ن�سبح �سعداء .

ال�سهر الرابع
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الأ�سبوع الأولال�سهر الرابع

املهارات احلركية الكبرية
2-1.  ي�سعد الدرج م�ستخدمًا قدميه بالتناوب .

ا�سم الن�ساط:  
 كيف ن�سعد الدرج؟

الأدوات: 
درج 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س بعد اأن تكون 
قد علمته كيف ي�سعد الدرج وكيف مي�سك الدرابزين 
وتالحظه وهو ي�سعد بهدوء درجة درجة وهو مي�سك 

باجلوانب اأو احلائط م�ستخدمًا قدميه بالتناوب.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-6.  ي�ستخدم مكعبني اأو اأكرث لعمل قطار

ا�سم الن�ساط:
 اأنا اأ�سف املكعبات

الأدوات:
امل�ستطيالت  متوازي   ، خمتلفة  باأحجام  مكعبات 
اأو  خ�سبية  تكون  اأن  )ميكن  خمتلفة  باأحجام 

بال�ستيكية(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الأر�س وتعطيه املكعبات 
كلها و ميكن اأن تبداأ ب�سف املكعبات اأمامه لعمل 

قطار من املكعبات ثم ي�سفهم مبفرده.

توجيه:
اإذا كان الطفل م�ستمتع بالعمل مبفرده يجب اأن ترتكه 

املربية وتراقب كيف ي�سفهم دون تدخل.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-4 .  ينام باأوقات منتظمة وماألوفة

تالحظ املربية نوم الطفل باأوقات منتظمة وتتابع  مع   
الأهل اأوقات نوم الطفل.

اجلانب املعريف 
الكر�سي  )يجر  به  املحيطة  الأ�سياء  ي�ستخدم    .1-2

وي�سعد عليه ( لتحقيق هدف ما ) يفتح اخلزانة (
الأ�سياء  باإ�ستخدم  يقوم  وهو  الطفل  املربية  تالحظ   
املحيطة به ليحل م�سكلة اأو لي�سل اإىل هدف لوحده.
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اجلانب املعريف - اللغوي
1-5.  مييز بني املت�سادات ) كبري ، �سغري (                    

ا�سم الن�ساط:
اأ�سل�سل الأ�سكال الهند�سية

الأدوات:
بطاقات مق�سو�سة على �سكل مربع كبري ، مربع �سغري 
، دائرة كبرية ، دائرة �سغرية ، مق�س ، �سمغ ، ورق .

التطبيق:
فتطلب  الأحجام  اأنه مييز  تتاأكد  و  الطفل  املربية  تذكر 
منه اأن يجد البطاقة املنا�سبة ثم ت�سجعه على ق�سها 
و ل�سقها ، في�سع الكبري من املربع و الدائرة على 
املربع على اجلهة  الدائرة و  ال�سغري من  و  جهة ، 

الأخرى .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
4-2. يف�رش �سلوك الطفل الذي يبكي قائاًل اأنه حزين 

.
ا�سم الن�ساط:

 م�ساعر احلزن 

الأدوات:
�سورة لطفل يبكي 

التطبيق:
لطفل  �سورة  عليه  وتعر�س  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
يبكي وت�سجعه على و�سف ال�سورة  من خالل عدد 
من الأ�سئلة ، مثاًل:  ملاذا يبكي الطفل ؟ ملاذا هو 
حزين ؟ وتالحظ املربية مدى متكن الطفل من تف�سري 

�سلوك البكاء وربطه باحلزن 

الأ�سبوع الثاينال�سهر الرابع

املهارات احلركية الكبرية
2-1.   ي�سعد الدرج م�ستخدمًا قدميه بالتناوب .

ا�سم الن�ساط:
 كيف ن�سعد الدرج؟

الأدوات: 
درج 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س بعد اأن تكون 
قد علمته كيف ي�سعد الدرج وكيف مي�سك الدرابزين 
وتالحظه وهو ي�سعد بهدوء درجة درجة وهو مي�سك 

باجلوانب اأو احلائط و م�ستخدمًا قدميه بالتناوب.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-6.  ي�ستخدم مكعبني اأو اأكرث لعمل قطار.

ا�سم الن�ساط:
اأنا اأ�سف املكعبات

الأدوات:
امل�ستطيالت  متوازي   ، خمتلفة  باأحجام  مكعبات 
اأو  خ�سبية  تكون  اأن  )ميكن  خمتلفة  باأحجام 

بال�ستيكية(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الأر�س وتعطيه املكعبات 
كلها وميكن اأن تبداأ ب�سف املكعبات اأمامه لعمل 

قطار من املكعبات ، ثم ي�سفهم مبفرده.

توجيه:
اإذا كان الطفل م�ستمتع بالعمل مبفرده يجب اأن ترتكه 

املربية وتراقب كيف ي�سفهم دون تدخل.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-4.  ينام باأوقات منتظمة وماألوفة.

تالحظ املربية نوم الطفل باأوقات منتظمة وتتابع  مع 
الأهل اأوقات نوم الطفل.

اجلانب املعريف - اللغوي
1-5.  مييز بني املت�سادات ) كبري ، �سغري (                    

ا�سم الن�ساط:
 اأ�سنف الأ�سياء

الأدوات:
جم�سمات �سغرية وكبرية )كرة، �سيارة، طيارة( .

التطبيق:
ت�سع املربية املج�سمات اأمام الطفل وتعرفه بها وتبداأ 
بالت�سنيف وهي تقول: ) هذه كرة كبرية، هذه �سيارة 
تبداأ  ثم  جانبًا  وت�سعهم  كبرية(  طيارة  وهذه  كبرية، 
الطريقة وبعد ذلك، جتمعهم  بنف�س  ال�سغري  ت�سنيف 
معًا وت�ساأل الطفل: )اأين الكرة الكبرية؟(  وت�ساعده 
يف اإيجادها اإن مل ي�ستطع وت�سعها جانبًا ثم ت�ساأله: 
)اأين الكرة ال�سغرية؟(  وت�سعها جانبًا ثم ت�ساأله عن 

ال�سيارة والطيارة وتكمل ت�سنيف املجموعة .

توجيه:
الطفل  يحبها  األعاب  اأي  املربية  ت�ستخدم  اأن  ميكن 
ت�سع  الأحجام  متييز  على  قادرًا  ي�سبح  وعندما 

املج�سمات اأمامه وتطلب منه اأن ي�سنفها مبفرده.

املهارات الجتماعية - النفعالية
4-3. يعرب عن حالة غ�سبه ببع�س الكلمات .

تالحظ املربية اأن الطفل يعرب عن غ�سبه ببع�س الكلمات 
اأحيانًا.

الأ�سبوع الثالثال�سهر الرابع

املهارات احلركية الكبرية
2-2.  يحمل لعبة اأثناء �سعود الدرج و نزوله 

ا�سم الن�ساط:  
 كيف ن�سعد الدرج؟

الأدوات: 
درج 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س بعد اأن تكون 
قد علمته كيف ي�سعد الدرج وكيف مي�سك الدرابزين 
وتالحظه وهو ي�سعد بهدوء درجة درجة وهو مي�سك 

باجلوانب اأو احلائط م�ستخدمًا قدميه بالتناوب.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-6. ي�ستخدم مكعبني اأو اأكرث لعمل قطار

ا�سم الن�ساط:
اأنا اأ�سف املكعبات

الأدوات:
امل�ستطيالت  متوازي   ، خمتلفة  باأحجام  مكعبات 
اأو  خ�سبية  تكون  اأن  )ميكن  خمتلفة  باأحجام 

بال�ستيكية(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الأر�س وتعطيه املكعبات 
كلها وميكن اأن تبداأ ب�سف املكعبات اأمامه لعمل 

قطار من املكعبات  ثم ي�سفهم مبفرده.

توجيه:
اإذا كان الطفل م�ستمتع بالعمل مبفرده يجب اأن ترتكه 

املربية وتراقب كيف ي�سفهم دون تدخل.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-4.  ينام باأوقات منتظمة وماألوفة.

تالحظ املربية نوم الطفل باأوقات منتظمة وتتابع  مع 
الأهل اأوقات نوم الطفل.

  اجلانب املعريف 
اإعداده  يتم  الذي  الطعام  نوع  عن  ي�ستف�رش   .1-3

عندما ي�سم رائحة معينة.
ي�ستف�رش عن نوع  الطفل  اإذا كان  الأم   املربية  ت�ساأل 

الطعام الذي يتم اإعداده عندما ي�سم رائحة معينة.

اجلانب املعريف - اللغوي
الأ�سياء  اأ�سماء  عن  متوا�سل  ب�سكل  ي�ساأل   .1-2

والأ�سخا�س .

ا�سم الن�ساط:
 كتابي امل�سور

الأدوات:
كتاب يحتوي على �سور لأ�سياء تنتمي لنف�س املجموعة 
كتاب  مثاًل  �سفحة  واحدة على كل  �سورة  وتكون 

عن الفاكهة واآخر حول احليوانات .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتعر�س عليهم 
الكتاب فتقول: " هذا الكتاب فيه �سور حيوانات 
ال�سورة  ا�سم  وتخربهم  ال�سور  تعر�س  وتبداأ  املزرعة 
ثم  وهكذا  ال�سفحة  وتقلب  عنها  قلياًل  وتتحدث 
ترتك الكتاب يف يده  لُيقلب �سفحاته واحدة تلو 

الأخرى وي�ستمتع مبا ي�ساهده من �سور.

توجيه:
 تبداأ املربية بهذه الطريقة يف اليوم الأول ثم تعيدها 
يف اليوم الثاين وتعيدها ت�سجعهم على ذكر اأ�سماء 

ال�سور.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
املوجهة  التعليمات  لإتباع  تقبله  عن  يعرب    .4-4

له .

ا�سم الن�ساط:   
اأحرتام دور الآخرين

الأدوات:
الألعاب اخلارجية ) املرجوحة ، ال�سح�سيلة ... الخ(.

التطبيق:
توزع املربية الأطفال على الألعاب بحيث يكون عدد 
يقفوا  اأن  منهم  وتطلب  لعبة  لكل   4-3 الأطفال 
ثم تقول  ينتظر كل طفل دوره  لعبة و  بال�سف لكل 
لهم : )من ينتهي من اللعبة يلف و يقف بنهاية 
ال�سف مرة اأخرى( وتراقب ال�سلوك الذي قد يعك�س 

تقبل اأو عدم تقبل التعليمات.

توجيه:
ماذا  الأطفال  ت�ساأل  اأن  البداية  يف  للمربية  ميكن 
يحبون اأن يلعبوا ؟ ثم توزعهم على هذا الأ�سا�س، 

و ت�سجعهم عل تبديل اللعبة بعد النتهاء .
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الأ�سبوع الرابعال�سهر الرابع

املهارات احلركية الكبرية
2-2.  يحمل لعبة اأثناء �سعود الدرج و نزوله 

ا�سم الن�ساط:   
كيف ن�سعد الدرج؟

الأدوات: 
درج 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س بعد اأن تكون 
قد علمته كيف ي�سعد الدرج وكيف مي�سك الدرابزين 
وتالحظه وهو ي�سعد بهدوء درجة درجة وهو مي�سك 

باجلوانب اأو احلائط و م�ستخدمًا قدميه بالتناوب.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-7.  ي�ستمتع بالفر�ساة الكبرية.

ا�سم الن�ساط :   
الر�سم احلر )مترين جماعي(

الأدوات:
 ، فرا�سي   ، مائية  األوان  الكبري،  الكرتون  من  طبق 

ل�سق

التطبيق:
تل�سق املربية طبق الكرتون يف مكان خم�س�س وت�سع 
الألوان والفرا�سي وتطلب من الأطفال اأن ير�سموا 
عليها  ما يرغبون وترتك الأطفال ير�سمون بحرية 

وتقدم امل�ساعدة عندما يكون ذلك �رشوريًا فقط

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-4.  ينام باأوقات منتظمة وماألوفة.

تالحظ املربية نوم الطفل باأوقات منتظمة وتتابع  مع 
الأهل اأوقات نوم الطفل.

اجلانب املعريف 
3-2.  ينظر اإىل داخل حذاوؤه عندما ل يتمكن من 

اإدخال قدمه )جواربه يف الداخل(     

ا�سم الن�ساط :
حذائي

الأدوات:
حذاء الطفل ، جوارب  

التطبيق:
عند  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
الفر�سات وتطلب منهم خلع اأحذيتهم و جواربهم 
معهم  اللعب  واأثناء  املخ�س�س  املكان  وو�سعها يف 
اأن  دون  حذاوؤه  داخل  جواربه  طفل  لكل  ت�سع 
كل  من  تطلب  اللعب  من  الإنتهاء  وبعد  يروها، 
داخل  ينظر  كيف  تراقبه  و  حذاوؤه  يلب�س  اأن  طفل 

احلذاء عندما ل يتمكن من اإدخال قدمه. 
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-2. ي�ستخدم حوايل  خم�سني كلمة ب�سكل �سحيح .

ا�سم الن�ساط :  
اأحجية

الأدوات:
جمموعتني من ال�سور عن اخل�سار و الفواكه

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتوزع املجموعة 
تكون  الثانية  املجموعة  اأما  الأطفال  على  الأوىل 
وت�ساألهم  �سورة  اأول  بعر�س  تقوم  و  املربية  مع 
من  الأطفال  ت�ساأل  ثم  التفاحة  مثاًل  ا�سمها  عن 
�سورة  الذي يحمل  الطفل  التفاحة وتطلب من  هو 
التفاحة اأن يقف ويقول اأنا التفاحة وت�ساأله وت�ستمر 

يف ذلك حتى تنهي  جميع ال�سور .

توجيه: 
يف�سل اأن ل يزيد عدد الأطفال عن ع�رشة ويجب اأن 
تقدير  اأو  لتحديد  الأطفال يف عدة مواقف  تراقب 

عدد املفردات التي ي�ستخدمها الطفل.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
5-1. ي�ستمر يف  اللعب املوازي 

ا�سم الن�ساط:
 بيت بيوت

الأدوات:
طاولة   ، مكوى)لعبة(   ، حقائب   ، مطبخ  اأدوات 

للكي ، عالقات مالب�س ،مالب�س اأطفال .

التطبيق:
حيث  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تدعو 
بهذه  اللعب  على  وت�سجعهم  الأ�سياء  تتواجد 
الألعاب وتراقب املربية الأطفال خالل اللعب كيف 
يلعبون  اأطفال  بوجود  �سعيدًا  ويبدو  وحده  يلعب 

حوله.

ال�سهر اخلام�س
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الأ�سبوع الأولال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية الكبرية
2-3. يقفز من درجة اإىل الأر�س بالقدمني معًا .

ا�سم الن�ساط:
اأنا اأنط

الأدوات:
حلقات بال�ستيكية  6-8 حلقات  ، اأي درج موجود 

يف املدر�سة اأو الرو�سة

التطبيق:
باأي  البع�س  بع�سهما  بجانب  احللقات  املربية  ت�سف 
على  للوقوف  الطفل  وتدعو  منا�سبًا  تراه  �سكل 
هذه  داخل  �ساأنط  :)الآن  له  وتقول  الدرجة 
احللقات واحدة تلو الأخرى( وتبداأ بالنط ثم ت�سجع 
الطفل على النط  بقدميه الثنتني معًا و تدعه ينط 

كما يحب .

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-7.  ي�ستمتع بالفر�ساة الكبرية.

  
ا�سم الن�ساط :

 الر�سم احلر )مترين جماعي(

الأدوات:
 ، فرا�سي   ، مائية  األوان  الكبري،  الكرتون  من  طبق 

ل�سق

التطبيق:
تل�سق املربية طبق الكرتون يف مكان خم�س�س وت�سع 
الألوان والفرا�سي وتطلب من الأطفال اأن ير�سموا 
عليها  ما يرغبون وترتك الأطفال ير�سمون بحرية 

وتقدم امل�ساعدة عندما يكون ذلك �رشوريًا فقط

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-5. يغ�سل يديه قبل الطعام .

ا�سم الن�ساط: 
اأغ�سل و اأن�سف يدي 

الأدوات:
  �سابون ، مغ�سلة ،ب�سكري املربية ، ب�سكري الطفل 

التطبيق:
تقول  و  املغ�سلة  عند  الطفل  بجانب  املربية  تقف   
يديها  بغ�سل  وتبداأ  يدينا(   �سنغ�سل  )الآن  له: 
باملاء وال�سابون اأمام الطفل ثم ت�سطف يديها جيدَا 
تن�سف  كيف  تريه  و  بها  اخلا�س  بالب�سكري  ومت�سك 
يديها جيدًا و بني الأ�سابع و تطلب من الطفل تكرار 
قبل  الأيدي  غ�سل  اأهمية  على  توؤكد  و  فعلت  ما 

وبعد الطعام .

توجيه:
تطلب املربية من الأهل ب�سكري خا�س بالطفل، على 

اأن يغ�سل و يبدل مرتني بالأ�سبوع .

اجلانب املعريف 
3-3.  يكرث من طرح الأ�سئلة من مثل ملاذا ؟ اأين ؟ 

ماذا؟ متى ؟

ا�سم الن�ساط: 
كتابي امل�سور

الأدوات:
�سفحة  كل  يف  الغابة  حيوانات  حول  معد  كتاب 

�سورة حيوان وبيته وماذا ياأكل.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال وتعر�س عليهم ال�سور وتتابع 
الأ�سئلة التي يطرحها الأطفال حول كل �سورة  يتم 
عر�سها عليهم حول احليوانات،  مثل اإي تعي�س؟ 
املربية وهي  تنام؟  جتيب  واأين  تاأكل؟ كيف  ماذا 

ت�سري اإىل �سورة احليوانات متحدثة عنه .

توجيه:
من  وتزيد  احليوانات  هذه  عن  املربية  تناق�س 
باأ�سواتهم  تذكرهم  مثاًل  لقدراتهم  تبعًا  املعلومات 
اأو تقليد حركتهم . وميكن اأن تعد املربية الكتاب 
ويل�سقونها  ال�سور  عليهم  فتعر�س  الأطفال،  مع 
يحبه  ملناق�سة حيوان  يوم  تعد كل  اأن  معًا، ممكن 

الأطفال.
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اجلانب املعريف - اللغوي
الرتكيز  مع  ي�سمعها  التي  اجلمل  بع�س  يردد   .3-2

والتكرار لبع�س الكلمات يف اجلملة.

ا�سم الن�ساط:
 اأغنية )العتناء بالنف�س(

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
 تعلم املربية الأغنية التالية مع احلركات :

 ، �سعره  بيم�سط   ، �سعره  بيم�سط   ، �سعره  بيم�سط  رامي 
بيم�سط �سعره )2( ملا ي�سحى من النوم 

رامي بيفر�سي اأ�سنانه ، بيفر�سي اأ�سنانه ، بيفر�سي اأ�سنانه 
)2( بالفر�ساة و املعجون 

رامي بيغ�سل وحهه ، بيغ�سل وجهه ، بيغ�سل وجهه 
)2( ملا ي�سحى من االنوم .

رامي بيقول �سباح اخلري ، �سباح اخلري ، �سباح اخلري 
)2( ملا ي�سحى من النوم .

تتابع املربية تكرار  كلمات الأغنية من قبل الطفل   
يف مواقف جديدة .

توجيه:
ثم  ومن  احلركات  اأداء  على  الأطفال  املربية  ت�سجع 

ترديد الكلمات و الغناء .
املهارات الجتماعية - النفعالية 
5-1- ي�ستمر يف  اللعب املوازي 

ا�سم الن�ساط:
 معجونتي

الأدوات:
معجونة ملونة ) تخلط املربية كوب طحني مع ن�سف 

كوب ملح وفنجان �سغري ماء وت�سيف األوان(

التطبيق:
له  املعجونة وترتك  املربية كل طفل قطعة من  تعطي 
احلرية باللعب والت�سكيل  و اإن اأرادوا دمج الألوان 
معًا وميكن اأن تعطيهم اأفكار ب�سيطة ميكن تطبيقها، 

وتالحظ لعب الأطفال ب�سكل متوازي.

الأ�سبوع الثاينال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية الكبرية
2-3.  يقفز من درجة اإىل الأر�س بالقدمني معًا .

ا�سم الن�ساط:
اأنا اأنط

الأدوات:
 حلقات بال�ستيكية كبرية 6-8 حلقات ، درجات 

بارتفاع 15�سم

التطبيق:
باأي  البع�س  بع�سها  بجانب  احللقات  املربية  ت�سف 

�سكل تراه منا�سبًا وتوزع بينهم الدرجات  
الدرجات  فوق  بجانبها  للوقوف  الطفل  تدعو 
وتقول له : )الآن �ساأنط داخل هذه احللقات ثم 
اأنط عن الدرجة( و تبداأ بالنط ثم ت�سجع الطفل على 

النط  بقدميه الثنتني معًا داخل احللقة .

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-7.  ي�ستمتع بالفر�ساة الكبرية

ا�سم الن�ساط :   
الر�سم احلر )مترين جماعي(

الأدوات:
 ، فرا�سي   ، مائية  األوان  الكبري،  الكرتون  من  طبق 

ل�سق

التطبيق:
تل�سق املربية طبق الكرتون يف مكان خم�س�س وت�سع 
الألوان والفرا�سي وتطلب من الأطفال اأن ير�سموا 
عليها  ما يرغبون وترتك الأطفال ير�سمون بحرية 

وتقدم امل�ساعدة عندما يكون ذلك �رشوريًا فقط
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-5.  يغ�سل يديه قبل الطعام .

ا�سم الن�ساط: 
اأغ�سل و اأن�سف يدي 

الأدوات:
�سابون ، مغ�سلة ،ب�سكري املربية ، ب�سكري الطفل 

التطبيق:
له  وتقول  املغ�سلة  عند  الطفل  بجانب  املربية  تقف 
باملاء  يديها  بغ�سل  وتبداأ  يدينا(  �سنغ�سل  )الآن   :
جيدَا  يديها  ت�سطف  ثم  الطفل  اأمام  وال�سابون 
تن�سف  كيف  تريه  و  بها  اخلا�س  بالب�سكري  ومت�سك 
يديها جيدًا و بني الأ�سابع و تطلب من الطفل تكرار 
قبل  الأيدي  غ�سل  اأهمية  على  توؤكد  و  فعلت  ما 

وبعد الطعام .

توجيه:
تطلب املربية من الأهل ب�سكري خا�س بالطفل، على 

اأن يغ�سل و يبدل مرتني بالأ�سبوع .
اجلانب املعريف 

3-3.    يكرث من طرح الأ�سئلة من مثل ملاذا ؟ اأين؟ 
ماذا؟ متى ؟

ا�سم الن�ساط:
 حو�س ال�سمك

الأدوات:
 ، ال�سمك  ،طعام  زينه  اأ�سماك  داخلي،  �سمك  حو�س 

بع�س ال�سخور، بع�س النباتات

التطبيق:
وتتابع  ومكوناته  باحلو�س  الأطفال  املربية  تعرف 
الأ�سئلة التي يطرحها الأطفال حول الأ�سماك ، ماذا 
وثم  تكرب؟  كيف  عددها؟  كم  تعي�س؟  اأين  تاأكل؟ 
التي  والكمية  ال�سمك  طعام  على  الأطفال  تعرف 

يجب اأن ي�سيفوها.

توجيه:
اإطعام  الأطفال  مهمة  تكون  الأ�سبوع  هذا  خالل 
جمموعة  مع  املربية  جتل�س  به  والعناية  ال�سمك 
يفعل  وماذا  ال�سمك  مراقبة  منهم  وتطلب  الأطفال 

كل يوم ملدة 10 دقائق.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-4. ي�سارك يف الغناء مع اأطفال احل�سانة

ا�سم الن�ساط:
 اأغنية حركية )اإذا كنت مب�سوط اليوم(

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال وتغني لهم الأغنية مع احلركات 
وهي  معها  حركات  عمل  على  الأطفال  وت�سجع 

تغني .

الأغنية :
اإذا كنت مب�سوط اليوم �سفق باأيديك )2(

اإذا كنت مب�سوط اليوم خرّب كل الكون 
اإذا كنت مب�سوط اليوم �سفق اأيديك.

توجيه :
 تغني املربية مع الأطفال وت�سيف احلركة التي ت�ساء، 
بعينيك  اأغمز  اأو  برجليك  دق  ت�سيف  اأن  ميكن  مثاًل 

املهارات الجتماعية - النفعالية وهكذا
5-2. تظهر لدية بدايات ممار�سة اللعب الإيهامي: 
يقود  وكاأنه  يديه  ي�ستخدم  ال�رشير،  يف  اللعبة  ي�سع 

�سيارة . 

ا�سم الن�ساط:
ال�ستحمام ومهارات اللب�س.

الأدوات:
اأدوات ركن البيت ،اأدوات الطبخ ، اأدوات الطعام، 

دمية بال�ستيكية حو�س ا�ستحمام �سغري.

التطبيق:
وتراقبهم  البيت  ركن  اإىل  الأطفال  املربية   ترافق 
يف  ويطبخون  الطعام  يعدون  اإنهم  يتخيلون  وهم 
اأدوات الطبخ  اأو اأنهم ي�ستقبلون الزوار يف الركن اأو 
اأنهم  يطعمون الدمى وي�سعونها يف ال�رشير اأو اأنهم 
مالب�س  ويختارون   الدمى  يحمموا  احلمام  يجهزون 

الدمية ويقوموا بلبا�سها. 
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الأ�سبوع الثالثال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية الكبرية
2-4-   يت�سلق األعاب احل�سانة بر�ساقة

ا�سم الن�ساط: 
اأنا  اأت�سلق 

الأدوات:
الألعاب  اخلارجية

التطبيق:
تعلم املربية الأطفال طريقة اللعب بالألعاب اخلارجية  
ت�سلق  وتالحظ  اللعب  اأثناء  وتراقبهم  �سحيح  ب�سكل 

الطفل الألعاب بر�ساقة . 

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-7.  ي�ستمتع بالفر�ساة الكبرية.

ا�سم الن�ساط :
 الر�سم احلر )مترين جماعي(

الأدوات:
 ، فرا�سي   ، مائية  األوان  الكبري،  الكرتون  من  طبق 

ل�سق

التطبيق:
تل�سق املربية طبق الكرتون يف مكان خم�س�س وت�سع 
الألوان والفرا�سي وتطلب من الأطفال اأن ير�سموا 
عليها  ما يرغبون وترتك الأطفال ير�سمون بحرية 

وتقدم امل�ساعدة عندما يكون ذلك �رشوريًا فقط 

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-5. يغ�سل يديه قبل الطعام .

 
 ا�سم الن�ساط:

 اأغ�سل و اأن�سف يدي 

الأدوات:
�سابون ، مغ�سلة ، ب�سكري املربية ، ب�سكري الطفل 

التطبيق:
له:  وتقول  املغ�سلة  الطفل عند  بجانب  املربية  تقف 
باملاء  يديها  بغ�سل  وتبداأ  يدينا(  �سنغ�سل  )الآن 
جيدَا  يديها  ت�سطف  ثم  الطفل  اأمام  وال�سابون 
تن�سف  كيف  تريه  و  بها  اخلا�س  بالب�سكري  ومت�سك 
يديها جيدًا و بني الأ�سابع و تطلب من الطفل تكرار 
قبل  الأيدي  غ�سل  اأهمية  على  توؤكد  و  فعلت  ما 

وبعد الطعام .

توجيه:
تطلب املربية من الأهل ب�سكري خا�س بالطفل، على 

اأن يغ�سل و يبدل مرتني بالأ�سبوع .

اجلانب املعريف 
3-3.  يكرث من طرح الأ�سئلة من مثل ملاذا ؟ اأين ؟ 

ماذا؟ متى ؟

ا�سم الن�ساط: 
العتناء بحوا�سي )الب�رش(

الأدوات:
بطاقات �سور للعناية بالعني

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال وتعر�س عليهم �سور ملواقف 
الأ�سئلة  املربية  تتابع  العني.  بها  مت�سح  اأن  ميكن 
التي يطرحها الأطفال حول ال�سورة . مثل : عني 
من هذه ؟ ما اأ�سمه ؟ ملاذا مي�سح عينه؟ ثم تعر�س 
وجهه.  يف  وتناثر  الرمل  يف  يلعب  لطفل  بطاقة 
يطرحها  التي  الأ�سئلة  املربية  تتابع  يفعل.  فماذا 
كم  ؟  الطفل  ا�سم  ما  ال�سورة.  كل  حول  الأطفال 
عمره ؟ يف بيت من يلعب ؟ مع من يلعب ؟ من 
الذي اأدخل الرمل بعينيه ؟ ثم تعر�س بطاقة لطفل 

يديه قذرة ويريد اأن يحك عينه، فماذا يفعل؟
تتابع املربية الأ�سئلة التي يطرحها الأطفال حول كل 

ال�سورة.
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-4. ي�سارك يف الغناء مع اأطفال احل�سانة.

ا�سم الن�ساط :  
اأغنية )بيت �سغري(

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تغني املربية الأغنية لالأطفال مرة اأو مرتني و ت�سجعهم 

على تكرار اجلملة معها.
الأغنية: بيت �سغري، �سباك كبري مترق من حده الع�سافري 
على  لها  بحط  وتطري  يّف  تتطلع  با�سمها،  بناديها 

ال�سباك، �سكر ولوز و تفاح.

توجيه:
يجب اأن تكرر املربية الأغنية طاملا الأطفال م�ستمتعني، 

وت�سجعهم على الغناء.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
اللعب  اأثناء  5-3. يالحظ باهتمام الأطفال الآخرين 

وقد ي�ساركهم لدقائق قليلة .

ا�سم الن�ساط: 
�سياد ال�سمك

الأدوات:
 كرة

التطبيق:
وت�رشح  املنا�سب  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
التمرين لهم وتقول: اأحد الأطفال �سيقوم بدحرجة 
يخرج من  �سوف  الكرة  ت�سيبه  والذي  الكرة عليهم 
�سيبقى يف  الذي  الطفل  اأن  لهم  تقول  ثم  اللعبة 
وهو  الطفل  املربية  تالحظ   ، ال�سياد  �سي�سبح  الآخر 
اأثناء اللعب وتتابع  يتتبع باهتمام الأطفال الآخرين 

رغبته يف م�ساركتهم  يف اللعب 

الأ�سبوع الرابعال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية الكبرية
2-4.  يت�سلق األعاب احل�سانة بر�ساقة.

ا�سم الن�ساط:
 اأنا  اأت�سلق 

الأدوات:
الألعاب  اخلارجية

التطبيق
تعلم املربية الأطفال طريقة اللعب بالألعاب اخلارجية  
ت�سلق  وتالحظ  اللعب  اأثناء  وتراقبهم  �سحيح  ب�سكل 

الطفل الألعاب بر�ساقة .

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-8. يحمل املق�س بالطريقة ال�سحيحة.

ا�سم الن�ساط:
 مق�سي 

الأدوات:
 مق�س

التطبيق:
بال�سكل  املق�س  الطفل ومت�سك  بجانب  املربية  جتل�س 
ال�سحيح وت�سجع الطفل على م�سك املق�س بالطريقة 

ال�سحيحة و حتذره من املق�س.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-5.  يغ�سل يديه قبل الطعام .

ا�سم الن�ساط:
 اأغ�سل و اأن�سف يدي 

الأدوات:
�سابون ، مغ�سلة ، ب�سكري املربية ، ب�سكري الطفل 

التطبيق:
له  وتقول  املغ�سلة  عند  الطفل  بجانب  املربية  تقف 
باملاء  يديها  بغ�سل  وتبداأ  يدينا(  �سنغ�سل  )الآن   :
جيدَا  يديها  ت�سطف  ثم  الطفل  اأمام  وال�سابون 
تن�سف  كيف  تريه  و  بها  اخلا�س  بالب�سكري  ومت�سك 
يديها جيدًا و بني الأ�سابع و تطلب من الطفل تكرار 
قبل  الأيدي  غ�سل  اأهمية  على  توؤكد  و  فعلت  ما 

وبعد الطعام .

توجيه:
تطلب املربية من الأهل ب�سكري خا�س بالطفل، على 

اأن يغ�سل و يبدل مرتني بالأ�سبوع .

اجلانب املعريف 
3-3.  يكرث من طرح الأ�سئلة من مثل ملاذا ؟ اأين ؟ 

ماذا؟ متى ؟
تالحظ املربية اأن الطفل يكرث من الأ�سئلة يف مواقف 

متعددة.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-4. ي�سارك يف الغناء مع اأطفال احل�سانة.

ا�سم الن�ساط:
 اأغنية 

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
تطلب املربية من الأطفال اأن يقفوا على �سكل دائرة 
وتقول لهم : )الآن �سنغني اأغنية راأ�س كتف و اأريد 

منكم اأن تقلدوين(.
و تبداأ بالغناء مع حتريك اليدين وو�سعهم على اجلزء 

الذي تقول ا�سمه 
الأغنية:

راأ�س ، كتف ، ركبة ، قدم ، ركبة قدم )2( 
عني ، اأذن ، فم و اأنف.

راأ�س ، كتف ، ركبة ، قدم ، ركبة قدم 
و  ي�سمعونه  الذي  اجلزء  مل�س  على  الأطفال  ت�سجع 

حماولة الغناء .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
6-1. ي�سارك يف عملية اإعادة الألعاب  )املكعبات( 

اإىل مكانها.

ا�سم الن�ساط :  
هيا نرتب ال�سف

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال داخل ال�سف يف نهاية الدوام 
املهام  وتوزع  معًا  ال�سف  نرتب  هيا  لهم  وتقول 
وتدربهم من خالل عملها  الأركان  عليهم ح�سب 

معهم يف الركن.



ال�سهر ال�ساد�س
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الأ�سبوع الأولال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية الكبرية
الرك�س  اأثناء  والزوايا  العوائق  حول  يلف    .5-2

وخالل الدفع وال�سحب .

ا�سم الن�ساط:  
 الكرا�سي املو�سيقية

الأدوات:
م�سجل ، �رشيط مو�سيقي

التطبيق:
وحت�رش  دائري  ب�سكل  كرا�سي  خم�سة  املربية  ترتب 
اأطفال و ت�رشح لهم اللعبة   امل�سجل وتدعو خم�سة 
�سندور حول  املو�سيقى  اأ�سع  قائلة : )الآن عندما 
الكر�سي(  على  جنل�س  تتوقف  عندما  و  الكرا�سي 
ت�سع املو�سيقى و تدعهم يدورون حول الكرا�سي ثم 

تطفئ املو�سيقى و ت�سجعهم على اجللو�س .

توجيه:
تقوم املربية بتكرار اللعبة طاملا الأطفال م�ستمتعني.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-8.  يحمل املق�س بالطريقة ال�سحيحة.

ا�سم الن�ساط:
 مق�سي 

الأدوات:
 مق�س

التطبيق:
بال�سكل  املق�س  الطفل ومت�سك  بجانب  املربية  جتل�س 
ال�سحيح وت�سجع الطفل على م�سك املق�س بالطريقة 

ال�سحيحة و حتذره من املق�س.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-6.  يغ�سل يديه بعد ا�ستخدام احلمام ويجففهما .

ا�سم الن�ساط:  
 ا�ستخدام احلمام مبفردي

الأدوات:
احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته   ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
وتعلمه كيف يجل�س مبفرده و يغ�سل و ينظف بنف�سه 

ثم توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه:
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل.

اجلانب املعريف 
4-1.  ي�سع كل اخلرز الأزرق يف �سندوق                                                  

ا�سم الن�ساط:   
اخلرز امللون

الأدوات:
20 خرزة بحجم كبري كل خم�سة نف�س اللون من الألوان 

الرئي�سة ) احمر، اأ�سفر، اأزرق (، �سندوق.

التطبيق:
ت�سع املربية اخلرز وال�سندوق اأمام الأطفال وتبداأ بو�سع 
اخلرز الأزرق يف �سندوق و ت�سجع الطفل على و�سع 

باقي اخلرز الأزرق يف �سندوق كما تفعل وتراقبه.
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اجلانب املعريف- اللغوي
2-5. ي�سمي الأ�سياء وال�سور املاألوفة بالن�سبة له .

ا�سم الن�ساط:
 ماذا تلب�س؟

الأدوات:
مالب�س الطفل التي يرتديها

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املخ�س�س وت�ساأله 
ماذا تلب�س اليوم؟ ت�ساأله عن نوع املالب�س و اللون 

واحلذاء ومن الذي اختار له مالب�سه.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
6-1. ي�سارك يف عملية اإعادة الألعاب )املكعبات( 

اإىل مكانها.

ا�سم الن�ساط :
 هيا نرتب ال�سف

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال داخل ال�سف يف نهاية الدوام 
املهام  وتوزع  معًا  ال�سف  نرتب  هيا  لهم  وتقول 
وتدربهم من خالل عملها  الأركان  عليهم ح�سب 

معهم يف الركن.

الأ�سبوع الثاينال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية الكبرية
الرك�س  اأثناء  والزوايا  العوائق  حول  يلف   .5-2

وخالل الدفع وال�سحب 

ا�سم الن�ساط:
 الكرا�سي املو�سيقية

الأدوات:
م�سجل ، �رشيط مو�سيقي

التطبيق:
وحت�رش  دائري  ب�سكل  كرا�سي  خم�سة  املربية  ترتب 
امل�سجل وتدعوة خم�سة اأطفال و ت�رشح لهم اللعبة  
�سندور حول  املو�سيقى  اأ�سع  قائلة : )الآن عندما 
الكر�سي(  على  جنل�س  تتوقف  عندما  و  الكرا�سي 
ت�سع املو�سيقى و تدعهم يدورون حول الكرا�سي ثم 

تطفئ املو�سيقى و ت�سجعهم على اجللو�س .

توجيه:
تقوم املربية بتكرار اللعبة طاملا الأطفال م�ستمتعني .

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-8.  يحمل املق�س بالطريقة ال�سحيحة

ا�سم الن�ساط:
 مق�سي 

الأدوات:
 مق�س

التطبيق:
بال�سكل  املق�س  الطفل ومت�سك  بجانب  املربية  جتل�س 
ال�سحيح وت�سجع الطفل على م�سك املق�س بالطريقة 

ال�سحيحة و حتذره من املق�س.



87 86

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-6.   يغ�سل يديه بعد ا�ستخدام احلمام ويجففهما .

ا�سم الن�ساط:
 ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته   ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
وتعلمه كيف يجل�س مبفرده و يغ�سل و ينظف بنف�سه 

ثم توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه:
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .

اجلانب املعريف 
خا�س  �سندوق  يف  ال�سغرية  ال�سيارات  ي�سع   .2-4
عليه  �سندوق  يف  والطائرات  �سيارة  �سورة  عليه 

�سورة طائرة 

ا�سم الن�ساط:
 اأنا اأ�سنف

الأدوات:
�سورة  عليه  �سندوق   ، فواكه  �سورة  عليه  �سندوق 
الفواكة  خمتلفة  لأنواع  جم�سمات   ، حيوانات  

واحليوانات . 

التطبيق:
من  عدد  اأمامه  ت�سع  و  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
وتبداأ  والفواكه  للحيوانات  املختلفة  املج�سمات 
بت�سجيع الطفل على و�سع جم�سمات الفواكه يف 
ال�سندوق الذي عليه �سورة فواكه وو�سع جم�سمات 
�سورة  عليه  الذي  ال�سندوق  يف  احليوانات 
التفاحة؟  ن�سع  اأين   : ب�سوؤاله  وذلك  احليوانات 

وهكذا.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-5. ي�سمي الأ�سياء وال�سور املاألوفة بالن�سبة له .

ا�سم الن�ساط:
اأنا اأت�سوق

الأدوات:
بال�ستيكية  وفاكهة  )خ�سار  خمتلفة  اأدوات   ، طاولة 
،علب ع�سري فارغة ، علب حليب فارغة ، .. الخ ، 

�سلة اأو عربة ت�سوق ، األوان ، ورق .

التطبيق:
ترتب املربية الأ�سياء على الطاولة بطريقة جذابة وتقول 
لالأطفال : )نريد الآن اأن نت�سوق و كل منكم �سي�سرتي 
اأ�سياء معينة( وتدلهم على حمل البيع و ت�سمي الأ�سياء 
لإح�سار  الآخر  تلو  واحدًا  الأطفال  وتر�سل  املعرو�سة 
اأ�سياء معينة ، ي�سعها يف ال�سلة ثم ي�سعها على طاولة 
ت�ساألهم واحدًا  الأ�سياء من املحل  اإح�سار  اأخرى .بعد 
ي�سرتي  اأن  منه  وتطلب  ؟(   اأح�رشت  )ماذا  واحدًا 

اأ�سياء اأخرى و هكذا .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
الألعاب  اإعادة  عملية  يف  ي�سارك   -1-6

)املكعبات( اإىل مكانها.

ا�سم الن�ساط: 
اأنظف طاولتي

الأدوات:
 فوط تنظيف ، مكن�سة يد �سغريه، كريك �سفري .

التطبيق:
تنتظر حتى  الإفطار و  الأطفال عند  املربية مع  جتل�س 
ينتهوا وحت�رش املكن�سة ال�سغرية و تريهم كيف نكن�س 
الأطفال  اأحد  وت�سلم  الأو�ساخ  نلم  حتى  الطاولة 
الكريك  ا�ستخدام  املكن�سة حتى يكمل وتريهم كيفية 
وو�سع الأو�ساخ فيه وتقدم لطفل اآخر و تريه طريقة 
تنظيف  طريقة  و  ع�رشها  و  باملاء  الفوطة  غ�سل 

الطاولة.

توجيه:
طاولت  عدد  على  الأدوات  هذه  توفري  يجب   
الطعام ، ممكن للمربية اأن تعني كل يوم جمموعة 
من الأطفال اللذين يرغبون اأن ينظفوا حتى يتعلموا 

التعاون والأدوار.
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الأ�سبوع الثالثال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-9.  يفتح املق�س ويغلقه

ا�سم الن�ساط:  
 اأنا اأق�س  

الأدوات:
مق�س 

التطبيق:
وتفتحه  املق�س  ومت�سك  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
م�سك  على  وت�سجعه   ال�سحيح  بال�سكل  وتغلقه 
املق�س بالطريقة ال�سحيحة و تراقبه وهو يفتح املق�س 

ويغلقه بال�سكل ال�سحيح .

املهارات احلركية الكبرية
اجلنب  وعلى  واخللف  لالأمام  بثقة  مي�سي    .6-2

حاماَلً لعبة كبرية .

ا�سم الن�ساط:  
 ال�سري بتوازن 

الأدوات:
خم�س اأقماع ،لعبة

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع الأقماع 
على الأر�س ب�سكل م�ستقيم بحيث يبعد القمع عن 
حمل  الطفل  من  وتطلب  مرت  ن�سف  حوايل  الآخر 

. Z اللعبة وامل�سي بني الأقماع ب�سكل

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-6.  يغ�سل يديه بعد ا�ستخدام احلمام ويجففهما .

ا�سم الن�ساط:   
ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته   ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
وتعلمه كيف يجل�س مبفرده و يغ�سل و ينظف بنف�سه 

ثم توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه:
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .

اجلانب املعريف 
4-3. يطابق �سورة مع �سورة

ا�سم الن�ساط:
 ال�سور املتطابقة

الأدوات:
جمموعتني من ال�سور املتطابقة

التطبيق:
 تدعو املربية الطفل وجتل�س معه على الأر�س وتقول 
يجد  ومن  بطاقتني  يقلب  منا  كل  الآن  للطفل 

بطاقتني مت�سابهتني ياأخذهما.
  تبداأ هي بقلب اثنتني وتقول ما هما، ثم تعيدهما 
قلب  على  حتثه  ذلك  بعد  ال�سابق  الو�سع  اإىل 
بطاقة، فاإن كانت م�سابهة لأحد البطاقات الالتي 
كانت  اأين  التذكر  على  ت�سجعه  م�سبقًا  هي  قلبتها 

املطابقة املت�سابهة؟

توجيه:
ال�سور  من  جمموعات   4-3 املربية  ت�ستخدم  بداية 
كحد اأق�سى ، ثم عندما يتمرن الطفل ميكن اأن تزيد 

عدد البطاقات.
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املهارات الجتماعية - النفعالية 
6-2. ي�سارك يف الإجابة عن الأ�سئلة التي تطرحها 

مقدمة الرعاية اأثناء قراءة الق�سة .

ا�سم الن�ساط:    
حديقة احليوانات

الأدوات:
كتاب عن حديقة احليوانات 

التطبيق:
الطفل يف املكان املخ�س�س وتفتح  املربية مع  جتل�س 
حول  الأ�سئلة  بع�س  الطفل  وت�ساأل  الكتاب 
اأ�سماء  مثاًل:  احلديقة  يف  تعي�س  التي  احليوانات 
وعن  ال�سور  يف  ي�ساهدونها  التي  احليوانات 
احليوانات  ترعى  كيف  للطفل  وت�رشح  �سغارها 
يرعون  الذين  الأ�سخا�س  وعن  وحتميها   �سغارها 
لها  تنظف  وكيف  احلديقة  يف  احليوانات  هذه 
ما  حول  الطفل  ت�ساأل  ثم  تطعمها  وكيف  املكان 

تاأكله احليوانات مب�ساعدة ال�سور من الكتاب.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-5. ي�سمي الأ�سياء وال�سور املاألوفة بالن�سبة له .

ا�سم الن�ساط:  
 اأحجية

الأدوات:
جمموعتني من ال�سور عن اخل�سار و الفواكه

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتوزع املجموعة 
الأوىل على الأطفال واأما املجموعة الثانية تكون 
معها فتقوم بعر�س اأول �سورة وت�ساألهم عن ا�سمها 
التفاحة  هو  من  الأطفال  ت�ساأل  ثم  التفاحة  مثاًل 
اأن  التفاحة  �سورة  يحمل  الذي  الطفل  من  وتطلب 
يقف ويقول اأنا التفاحة ثم تقول لالأطفال ما هي 
جميع  تنهي  حتى  ذلك  يف  وت�ستمر  التفاح  اأهمية 

ال�سور.

الأ�سبوع الرابعال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية الكبرية
اجلنب  وعلى  واخللف  لالأمام  بثقة  مي�سي   .6-2

حاماَلً لعبة كبرية.

ا�سم الن�ساط:
 اأم�سي يف خط م�ستقيم

الأدوات:
 A4 بحجم  تكون  مرتابطة   �سور  عن  تعرب  لوحات 

مل�سقة على ع�سا.
�رشيط ل�سق على الأر�س 3 مرت.

التطبيق:
ت�سع املربية �سور البداية عند خط البداية وتطلب من 
اأول طفل اأن يقف هنالك وتقف عند خط النهاية 
وت�ساأل  الع�سل  مثال  اللوحات،  اإحدى  وحتمل 
اأن جتد  ت�ستطيع  الع�سل؟  هل  يعطينا  "من  الطفل 
�سورة  الع�سا ذات  يحمل  اأن  منه  ال�سورة؟ وتطلب 
النحل وميد ذراعه اأمامه )كما يحمل العلم( ومي�سي 
على اخلط حتى ي�سل اإىل الع�سل ثم الطفل التايل 

حتمل له لوحة ثانية وهكذا.

توجيه:
اأي  لربط  التمرين  هذا  ت�ستخدم  اأن  للمربية  ميكن 

مفهومني تقدمهما للطفل.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-9. يفتح املق�س ويغلقه

ا�سم الن�ساط: 
اأنا اأق�س  

الأدوات:
مق�س 

التطبيق:
وتفتحه  املق�س  ومت�سك  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
م�سك  على  وت�سجعه   ال�سحيح  بال�سكل  وتغلقه 
املق�س بالطريقة ال�سحيحة و تراقبه وهو يفتح املق�س 

ويغلقه بال�سكل ال�سحيح .
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-6.  يغ�سل يديه بعد ا�ستخدام احلمام ويجففهما .

ا�سم الن�ساط:
 ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري .

التطبيق:
حاجته   ق�ساء  يرغب يف  طفل  كل  مع  املربية  تذهب 
وتعلمه كيف يجل�س مبفرده و يغ�سل و ينظف بنف�سه 

ثم توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه:
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .

اجلانب املعريف 
4-3.  يطابق �سورة مع �سورة.

ا�سم الن�ساط:
 ال�سور املتطابقة

الأدوات:
جمموعتني من ال�سور املتطابقة

التطبيق:
 تدعو املربية الطفل وجتل�س معه على الأر�س وتقول 
يجد  ومن  بطاقتني  يقلب  منا  كل  الآن  للطفل 

بطاقتني مت�سابهتني ياأخذهما.
  تبداأ هي بقلب اثنتني وتقول ما هما، ثم تعيدهما 
قلب  على  حتثه  ذلك  بعد  ال�سابق  الو�سع  اإىل 
بطاقة، فاإن كانت م�سابهة لأحد البطاقات الالتي 
كانت  اأين  التذكر  على  ت�سجعه  م�سبقًا  هي  قلبتها 

املطابقة املت�سابهة؟

توجيه:
ال�سور  من  جمموعات   4-3 املربية  ت�ستخدم  بداية 
كحد اأق�سى ، ثم عندما يتمرن الطفل ميكن اأن تزيد 

عدد البطاقات

اجلانب املعريف - اللغوي
2-6. يعرف ا�سمه كاماًل

 
ا�سم الن�ساط: 

 ا�سمي
 

الأدوات:
ل�سيء 

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتطلب من 
اأنهم  الأطفال  وتخرب  الدائرة  اجللو�س يف  الأطفال 
با�سمها  الأطفال  املربية  تخرب  ا�سمي  لعبة  �سيلعبون 

كاماًل ثم ت�ساأل كل طفل ما ا�سمك؟

املهارات الجتماعية - النفعالية 
6-2. ي�سارك يف الإجابة عن الأ�سئلة التي تطرحها 

مقدمة الرعاية اأثناء قراءة الق�سة .

ا�سم الن�ساط:
ق�سة  ) ليلى و الذئب(

الأدوات:
الق�سة ، رداء اأحمر، �سلة �سغرية ،اأي نوع من الطعام 

البال�ستيكي ، بع�س الورد امللون .

التطبيق:
باأنها  وتخربهم  احللقة  للجلو�س يف  الأطفال  تدعو 
�سرتوي لهم ق�سة ليلى والذئب ومت�سك الكتاب و 
تبداأ برواية الق�سة بينما ي�ساهد الأطفال ال�سور ثم تبداأ 
لون  ما  مثل  الق�سة  �رشد  وبعد  اأثناء  الأ�سئلة  بطرح 
الرداء؟ اأ�سماء الأدوات و ال�سخ�سيات الرئي�سية وبعد 
بعر�س  تبداأ  و  الق�سة  اأعجبتهم  اإن  ت�ساألهم  الإنتهاء 
بتمثيل  تبداأ  ثم  اأ�سمائها  على  تعرفهم  و  الأ�سياء  

الق�سة  با�ستخدام هذه الأدوات .



ال�سهر ال�سابع
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الأ�سبوع الأولال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-9.  يفتح املق�س ويغلقه

ا�سم الن�ساط:
 اأنا اأق�س  

الأدوات:
مق�س 

التطبيق:
وتفتحه  املق�س  ومت�سك  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
م�سك  على  وت�سجعه   ال�سحيح  بال�سكل  وتغلقه 
املق�س بالطريقة ال�سحيحة و تراقبه وهو يفتح املق�س 

ويغلقه بال�سكل ال�سحيح .

املهارات احلركية الكبرية
2-7.  ي�ستخدم البدالت عند قيادة الدراجة ويلف 

املقود حول الزاوية العري�سة 

ا�سم الن�ساط:
 احلديقة املرورية

الأدوات:
احلديقة  مرورية ، ممرات يف  �سواخ�س   ، دراجات 

اخلارجية

التطبيق:
تدعو املربية الأطفال اإىل اللعب يف احلديقة وركوب 
الدراجات و ت�سجعهم على اللعب داخل املمرات 
كيف  املربية  تراقب  و  معَا  واحد  باجتاه  والقيادة 
ي�ستخدم  الطفل البدالت عند قيادة الدراجة ويلف 
املقود حول الزاوية العري�سة وخالل اللعب تعلمهم 

وتنبههم لل�سواخ�س وقواعد ال�سالمة املرورية.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-7.  يغطي اأنفه اأو فمه عندما ي�سعل

 
ا�سم الن�ساط :

اأ�ستخدم املنديل 

الأدوات:
 حمارم ، �سورة لطفل يغطي اأنفه وفمه وهو ي�سعل

التطبيق:
اأمام  ومتثل  عنها  وتتحدث  ال�سورة  املربية  تعر�س   
الأطفال ال�سورة وتطلب من الأطفال تقليد حركاتها 
ي�سعل  عندما  متعددة  مواقف  يف  الطفل  وتالحظ 

وهو يغطي اأنفه اأو فمه .

اجلانب املعريف 
4-3. يطابق �سورة مع �سورة.

 
ا�سم الن�ساط:

 ال�سور املتطابقة

الأدوات:
جمموعتني من ال�سور املتطابقة

التطبيق:
 تدعو املربية الطفل وجتل�س معه على الأر�س وتقول 
للطفل الآن كل منا يقلب بطاقتني ومن يجد بطاقتني 
مت�سابهتني ياأخذهما. تبداأ هي بقلب اثنتني وتقول 
ما هما، ثم تعيدهما اإىل الو�سع ال�سابق بعد ذلك 
لأحد  م�سابهة  كانت  فاإن  بطاقة،  حتثه على قلب 
ت�سجعه على  م�سبقًا  قلبتها هي  الالتي  البطاقات 

التذكر اأين كانت املطابقة املت�سابهة؟

توجيه:
ال�سور  من  جمموعات   4-3 املربية  ت�ستخدم  بداية 
كحد اأق�سى ، ثم عندما يتمرن الطفل ميكن اأن تزيد 

عدد البطاقات
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-7. ي�سري اإىل نف�سه م�ستخدمًا ال�سمري اأنا بدًل من 

ا�سمه 
اأنا بدل  ا�ستخدام الطفل لل�سمري  تتابع املربية وتالحظ 

من اأ�سمه يف مواقف متعددة.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
6-3. يظهر رغبته بالبقاء مع اأطفال املجموعة 

اأطفال  مع  بالبقاء  الطفل  رغبة  وتالحظ  املربية  تتابع 
املجموعة يف مواقف متعددة .

الأ�سبوع الثاينال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية الكبرية
2-7.  ي�ستخدم البدالت عند قيادة الدراجة ويلف 

املقود حول الزاوية العري�سة 

ا�سم الن�ساط:
 احلديقة املرورية

الأدوات:
احلديقة  مرورية ، ممرات يف  �سواخ�س   ، دراجات 

اخلارجية

التطبيق:
تدعو املربية الأطفال اإىل اللعب يف احلديقة وركوب 
الدراجات و ت�سجعهم على اللعب داخل املمرات 
كيف  املربية  تراقب  و  معَا  واحد  باإجتاه  والقيادة 
ي�ستخدم  الطفل البدالت عند قيادة الدراجة ويلف 
املقود حول الزاوية العري�سة وخالل اللعب تعلمهم 

وتنبههم لل�سواخ�س وقواعد ال�سالمة املرورية.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-9.  يفتح املق�س ويغلقه

ا�سم الن�ساط:
 اأنا اأق�س  

الأدوات:
مق�س 

التطبيق:
وتفتحه  املق�س  ومت�سك  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
وتغلقه بال�سكل ال�سحيح وت�سجعه على م�سك املق�س 
بالطريقة ال�سحيحة و تراقبه وهو يفتح املق�س ويغلقه 

بال�سكل ال�سحيح .
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-7.  يغطي اأنفه اأو فمه عندما ي�سعل

ا�سم الن�ساط :
اأ�ستخدم منديل 

الأدوات:
 حمارم ، �سورة لطفل يغطي اأنفه وفمه وهو ي�سعل

التطبيق:
اأمام  ومتثل  عنها  وتتحدث  ال�سورة  املربية  تعر�س   
الأطفال ال�سورة وتطلب من الأطفال تقليد حركاتها 
ي�سعل  عندما  متعددة  موافق  يف  الطفل  وتالحظ 

وهو يغطي اأنفه اأو فمه .

اجلانب املعريف - اللغوي`
اأمامه  املوجودة  غري  الأ�سياء  عن  يتحدث   .8-2

وكذلك الأ�سياء املوجودة.

ا�سم الن�ساط:
من اأنا ؟

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
وتقول:  الأطفال  من  جمموعة  مع  املربية  جتل�س   
�ساأقلد لكم حيوان وعليكم اأن تعرفوا ما هو؟  تقلد 
من  تقول:  و  ال�سوت  و  باحلركة  احليوان  املربية 
اأن يحزروا  ليحاولوا  الفر�سة  اأنا ؟ وتعطي الأطفال 
وت�سجع  مثاًل  القطة   اأنا   ، نعم   : لهم  تقول  ثم  
الأطفال على تقليد القطة وت�ساألهم: من لديه قطة 
اأو  ا�سمها؟  وما  لونها؟  ما  ت�ساأل  ثم  البيت؟   يف 
اأن ت�سجعه على تقليد طريقة القطة يف �رشب املاء 
وهكذا وتقلد املربية بعد ذلك حيوان اآخر و هكذا.

توجيه:
يجب اأن تركز املربية على تقليد احليوانان التي يعرفها 

الطفل اأو مت تقدميها له �سابقًا.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
6-4. يبداأ تدريجيًا بتعلم مفهوم انتظار الدور. 

ا�سم الن�ساط: 
اأنا اأت�سوق

الأدوات:
بال�ستيكية  وفاكهة  )خ�سار  خمتلفة  اأدوات   ، طاولة 
،علب ع�سري فارغة ، علب حليب فارغة ، .. الخ 

، �سلة اأو عربة ت�سوق ، األوان ، ورق .

التطبيق:
ترتب املربية الأ�سياء على الطاولة بطريقة جذابة وتقول 
منكم  كل  و  نت�سوق  اأن  الآن  )نريد   : لالأطفال 
و  البيع  وتدلهم على حمل  معينة(  اأ�سياء  �سي�سرتي 
تلو  واحد  الأطفال  وتر�سل  املعرو�سة  الأ�سياء  ت�سمي 
ثم  ال�سلة  يف  ي�سعها   ، معينة  اأ�سياء  لإح�سار  الآخر 
اإح�سار الأ�سياء من  اأخرى .بعد  ي�سعها على طاولة 
؟(   اأح�رشت  )ماذا  واحدًا  واحدًا  ت�ساألهم  املحل 

وتطلب منه اأن ي�سرتي اأ�سياء اأخرى و هكذا .



103 102

الأ�سبوع الثالثال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-9.  يفتح املق�س ويغلقه

ا�سم الن�ساط: 
اأنا اأق�س  

الأدوات:
مق�س 

التطبيق:
وتفتحه  املق�س  ومت�سك  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
م�سك  على  وت�سجعه   ال�سحيح  بال�سكل  وتغلقه 
املق�س بالطريقة ال�سحيحة و تراقبه وهو يفتح املق�س 

ويغلقه بال�سكل ال�سحيح .

املهارات احلركية الكبرية
2-7.  ي�ستخدم البدالت عند قيادة الدراجة ويلف 

املقود حول الزاوية العري�سة 

ا�سم الن�ساط:
 احلديقة املرورية

الأدوات:
احلديقة  مرورية ، ممرات يف  �سواخ�س   ، دراجات 

اخلارجية

التطبيق:
تدعو املربية الأطفال اإىل اللعب يف احلديقة وركوب 
الدراجات و ت�سجعهم على اللعب داخل املمرات 
كيف  املربية  تراقب  و  معَا  واحد  باجتاه  والقيادة 
ي�ستخدم  الطفل البدالت عند قيادة الدراجة ويلف 
املقود حول الزاوية العري�سة وخالل اللعب تعلمهم 

وتنبههم لل�سواخ�س وقواعد ال�سالمة املرورية.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-7.  يغطي اأنفه اأو فمه عندما ي�سعل

 
ا�سم الن�ساط :

اأ�ستخدم منديل 

الأدوات:
 حمارم ، �سورة لطفل يغطي اأنفه وفمه وهو ي�سعل

التطبيق:
اأمام  ومتثل  عنها  وتتحدث  ال�سورة  املربية  تعر�س   
الأطفال ال�سورة وتطلب من الأطفال تقليد حركاتها 
ي�سعل  عندما  متعددة  مواقف  يف  الطفل  وتالحظ 

وهو يغطي اأنفه اأو فمه .

اجلانب املعريف 
4-3. يطابق �سورة مع �سورة.

ا�سم الن�ساط: 
مطابقة الأ�سكال 

الأدوات:
�سورة   ، لل�سحن  �سورة   ، ملعقة   ، كوب   ، �سحن 

للكوب ، �سورة للملعقة.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وت�سع الأدوات 
اأمامه وت�سميها وت�رشح ا�ستعمالت كل اأداة وبعدها 

تعطي الطفل ال�سور ملطابقتها مع الأدوات
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املهارات الجتماعية - النفعالية 
6-4. يبداأ تدريجيًا بتعلم مفهوم انتظار الدور .

 ا�سم الن�ساط: 
اقفز داخل املربع

الأدوات:
ل�سق ملون

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول لهم 
�سوف نر�سم الأ�سكال الهند�سية على الأر�س بوا�سطة 
ي�ستطيع  بحيث  متو�سط  بحجم  مربع  وتر�سم  الال�سق 
وم�ستطيل  دائرة  تر�سم  و  بداخله  الوقوف  الطفل 
هذه  �سنلعب  املربية  وتقول  الطريقة  بنف�س  ومثلث 
الوقوف  طفل  اأول  من  وتطلب  بالدور  اللعبة 
وتقول له عندما ا�سمي ال�سكل تقف بداخله وتبداأ 
التمرين وتقول اإقفز اإىل املربع ثم تقول اإقفز اإىل 
الدائرة وبعد اأن ينتهي من القفز داخل كل الأ�سكال 
وتدرب  للعب  ال�ستعداد  ثاين  طفل  من  تطلب 
ينتهي  اأن  بعد  الدور  انتظار  على  الأطفال  املربية 

زميله من دوره يف اللعب 

اجلانب املعريف - اللغوي
قاعدة  يعمم  قد  لكنه  اجلمع  �سيغ  ي�ستخدم   .9-2

ب�سكل خاطئ .

ا�سم الن�ساط:
 خيمتي

الأدوات:
املربية اخليمة من قطعة  تعد  اأن  اأطفال )ميكن  خيمة 
يف  مثبتة  ع�سا  على  الو�سط  من  وترفعها  قما�س 

الأر�س(

التطبيق:
تعد املربية اخليمة وتدعو جمموعة من الأطفال للعب 
وت�سمح لهم باإدخال الألعاب التي يحبونها وحتاور 
الأطفال يف اأ�سماء جمموعة الأ�سياء التي �سي�سعونها 
يف اخليمة ) لعبة، علبة، الخ..( وتراقب وتالحظ 
املربية لغة الطفل ا�ستخدامه ل�سيغة اجلمع  خالل لعبة 

يف اخليمة.

توجيه:
لهم  توفر  اأن  وميكن  لأ�سبوع  من�سوبة  اخليمة  تبقى 

املربية اأدوات واأ�سياء توجد عادة يف اخليمة 

الأ�سبوع الرابعال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية الكبرية
2-8.  يقف ومي�سي على روؤو�س الأ�سابع 

ا�سم الن�ساط: 
اأرنب  مي�سي 

الأدوات:
�سورة اأرنب 

التطبيق:
تعر�س املربية �سورة الأرنب على الطفل  وتعرفه عليه 
على  ومت�سي  الأرنب   وقوف  طريقة  له  تعر�س  و 
يحاول  اأن  الطفل  من  تطلب  ثم  الأ�سابع   روؤو�س 

الوقوف وامل�سي على روؤو�س الأ�سابع  كالأرنب.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-10.  يفك الأزرار الكبرية

ا�سم الن�ساط:
 اأفك الأزرار 

الأدوات:
اليمني  من  قما�س  قطعتي  عليه  مثبت  خ�سبي  اإطار 

والي�سار، تغلق الأقم�سة با�ستخدام اأزار كبرية .

التطبيق:
وتبداأ  بالأزرار  وتعرفه  الطفل  اأمام  الإطار  املربية  ت�سع 
تغلقها  ثم  القما�س  وتف�سل  جميعها  القطع  بفك 
ثانية، وت�سجع الطفل على املحاولة وت�ساعده يف 

البداية اإذا لزم ذلك.

توجيه:
يجب اأن ت�سجع املربية الطفل وميكن اأن تدربه على 

اأزرار معطفه اأو قمي�سه اإن كان يرتدي واحدًا.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-7.  يغطي اأنفه اأو فمه عندما ي�سعل.

ا�سم الن�ساط :  
اأ�ستخدم منديل 

الأدوات:
 حمارم ، �سورة لطفل يغطي اأنفه وفمه وهو ي�سعل

التطبيق:
اأمام  ومتثل  عنها  وتتحدث  ال�سورة  املربية  تعر�س   
الأطفال ال�سورة وتطلب من الأطفال تقليد حركاتها 
ي�سعل  عندما  متعددة  مواقف  يف  الطفل  وتالحظ 

وهو يغطي اأنفه اأو فمه .

اجلانب املعريف 
الرمل يف  اللعب يف  عند  امللعقة  ي�ستخدم   .1-5

حال عدم وجود املجرفة.

ا�سم الن�ساط :  
 اأنا اأحفر

الأدوات:
 ملعقة ، كا�س ، رمل وماء )طني( ودلو �سغري .

التطبيق:
 تعطي املربية كل طفل �سطل �سغري و تدعوه للجلو�س 
م�سك  طريقة  لهم  وتقدم  الرمل   حو�س  بجانب 
احلفارة و ا�ستخراج الرمل وو�سعه يف الدلو وت�سجع 
الإنتهاء  وعند  بالرمل  الدلو  تعبئة  على  الأطفال 

،ت�ساعده على قلب الدلو لي�سكل الرمل جبل .
الخ(  ليجو،  قطعة   ، ملعقة   ( بدائل  عليه  تعر�س 
يف  بالرمل  للعب  �سي�ستخدمها  منها  اإي  وتالحظ 
حال عدم وجود حفارة وتالحظ  جلوء الطفل اإىل 
ا�ستخدام البدائل املوجودة لدية بدل املجرفة لو�سع 

الرمل يف الدلو. 

اجلانب املعريف - اللغوي
2-10. ي�ستخدم ال�سمائر ب�سكل �سحيح ) اأنا ، اأنت( .

ا�سم الن�ساط:
ق�سة )علي والألعاب(

الأدوات:
�سيارتني،  مثاًل  الألعاب  من  لعدد  مق�سو�سة  �سورة 

طائرة، 3 طابات وهكذا.

التطبيق:
اأو  الأر�س  على  اأطفال  جمموعة  مع  املربية  جتل�س 
حول الطاولة وت�سع اأمامهم ال�سور املق�سو�سة فت�سع 
وتعرفهم  بال�سيارة  يلعب  علي  مثاًل:  بطاقة  اأول 
بعلي وتقول: علي يلعب ب�سيارته اجلميلة ، واأنت 
مباذا حتب اأن تلعب؟  وهكذا ، وتالحظ ا�ستخدام 

الطفل لل�سمائر ب�سكل �سحيح.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-1. يطعم نف�سه با�ستخدام امللعقة .

ا�سم الن�ساط:  
 امللعقة الذهبية 

الأدوات:
طعام الطفل )رز و لنب (

التطبيق:
وت�سع  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
كيف  وتعلمه  امللعقة   وتعطيه  اأمامه  ال�سحن 

ي�ستخدمها وتراقب الطفل وهو ي�ستخدم امللعقة .



ال�سهر الثامن
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الأ�سبوع الأولال�سهر الثامن

املهارات احلركية الكبرية
2-8. يقف ومي�سي على روؤو�س الأ�سابع .

ا�سم الن�ساط:
 اأرنب مي�سي 

الأدوات:
�سورة اأرنب 

التطبيق:
 تعر�س املربية �سورة الأرنب على الطفل  وتعرفه عليه 
على  ومت�سي  الأرنب   وقوف  طريقة  له  وئتعر�س 
يحاول  اأن  الطفل  من  تطلب  ثم  الأ�سابع  روؤو�س 

الوقوف وامل�سي على روؤو�س الأ�سابع  كالأرنب.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-10. يفك الأزرار الكبرية

ا�سم الن�ساط: 
اأفك الأزرار 

الأدوات:
اليمني  من  قما�س  قطعتي  عليه  مثبت  خ�سبي  اإطار 

والي�سار، تغلق الأقم�سة با�ستخدام اأزار كبرية .

التطبيق:
وتبداأ  بالأزرار  وتعرفه  الطفل  اأمام  الإطار  املربية  ت�سع 
تغلقها  ثم  القما�س  وتف�سل  جميعها  القطع  بفك 
ثانية، وت�سجع الطفل على املحاولة وت�ساعده يف 

البداية اإذا لزم ذلك.

توجيه:
يجب اأن ت�سجع املربية الطفل وميكن اأن تدربه على 

اأزرار معطفه اأو قمي�سه اإن كان يرتدي واحدًا.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-7.  يغطي اأنفه اأو فمه عندما ي�سعل

ا�سم الن�ساط :
 اأ�ستخدم منديل 

الأدوات:
 حمارم ، �سورة لطفل يغطي اأنفه وفمه وهو ي�سعل

التطبيق:
اأمام  ومتثل  عنها  وتتحدث  ال�سورة  املربية  تعر�س   
الأطفال ال�سورة وتطلب من الأطفال تقليد حركاتها 
ي�سعل  عندما  متعددة  مواقف  يف  الطفل  وتالحظ 

وهو يغطي اأنفه اأو فمه .

اجلانب املعريف 
5-2.  يجل�س على الأر�س ليتمكن من ارتداء حذائه

تالحظ املربية اأن الطفل يجل�س على الأر�س عندما   
يرتدي حذائه .
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اجلانب املعريف - اللغوي
التي  الكلمات  عدد  كبري  ب�سكل  تزداد   .11-2

ي�ستخدمها يف بناء جملة .

ا�سم الن�ساط :
األعاب لغوية

الأدوات:
ل �سيء

 
التطبيق:

جتل�س املربية مع الأطفال وتقول: )�سنلعب لعبة معًا 
ا�سمها اأنا اأرى بعيني ، اأنا اأرى بعيني �سيئا يبداأ ب�سوت 
ب( وتنتظر ا�ستجابة الأطفال ) باب ، بابا ، بطه( 

وهكذا.

توجيه:
الطفل  عليها  تدرب  التي  الأ�سوات  املربية  تختار 

م�سبقًا ميكن اأن ت�ساعدهم باإعطائهم تلميحات.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-2. يطلب الطعام وال�رشاب.

الطعام  يطلب  وهو  الطفل  وتالحظ  املربية  تتابع 
وال�رشاب.

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثامن

املهارات احلركية الكبرية
2-8.  يقف ومي�سي على روؤو�س الأ�سابع .

ا�سم الن�ساط:
 اأرنب  مي�سي 

الأدوات:
�سورة اأرنب 

التطبيق:
 تعر�س املربية �سورة الأرنب على الطفل  وتعرفه عليه 
على  ومت�سي  الأرنب   وقوف  طريقة  له  تعر�س  و 
يحاول  اأن  الطفل  من  تطلب  ثم  الأ�سابع   روؤو�س 

الوقوف وامل�سي على روؤو�س الأ�سابع  كالأرنب.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-10. يفك الأزرار الكبرية.

ا�سم الن�ساط:
 اأفك الأزرار 

الأدوات:
اليمني  من  قما�س  قطعتي  عليه  مثبت  خ�سبي  اإطار 

والي�سار، تغلق الأقم�سة با�ستخدام اأزار كبرية .

التطبيق:
وتبداأ  بالأزرار  وتعرفه  الطفل  اأمام  الإطار  املربية  ت�سع 
تغلقها  ثم  القما�س  وتف�سل  جميعها  القطع  بفك 
ثانية، وت�سجع الطفل على املحاولة وت�ساعده يف 

البداية اإذا لزم ذلك.

توجيه:
يجب اأن ت�سجع املربية الطفل وميكن اأن تدربه على 

اأزرار معطفه اأو قمي�سه اإن كان يرتدي واحدًا.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-8.  يعي بع�س املخاطر ويتجنبها .

ا�سم الن�ساط:
 اأحمي نف�سي من احلرارة

الأدوات:
،�سم�س  قبعة  يلب�س  وولد  �ساطعة  )�سم�س  لوحات 

�ساطعة وولد يلعب يف الظل(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال وتقدم لهم اللوحة الأوىل 
لأنها  بال�سم�س  القبعة  ارتداء  اأهمية  لهم  وت�رشح 
راأ�سنا من احلرارة و �رشورة عدم اللعب يف  حتمي 
احلارة  ال�سم�س  م�سار  لهم  وتو�سح  مبا�رشة  ال�سم�س 

بعر�س �سور تبني مثاًل الإغماء والدوخة.
يف  الوجود  حالة  يف  يفعلون  ماذا  تخربهم  ثم 
�سوائل،  اأي  اأو  جيدًا  املاء  �رشب  ومنها  ال�سم�س، 

وغ�سل الراأ�س باملاء.

توجيه:
ميكن اأن توفر اأوراق عمل لنف�س اللوحة امل�ستخدمة 
وتطلب من الأطفال تلوينها ت�ستعر�س خالل الأ�سبوع 
كل يوم لوحة وتعر�سها بنف�س الطريقة مع ال�ستفادة 
للخطر  نف�سه  فيها  الطفل  يعر�س  التي  املواقف  من 

اأثناء وجوده يف احل�سانة.

اجلانب املعريف 
5-3. يطلب �رشيطًا ل�سقًا عندما تتمزق ورقته .

ا�سم الن�ساط: 
الر�سم احلر

الأدوات:
 اأوراق حجم A4 ، األوان �سمعية 

 
التطبيق:

تعطي الطفل الورقة و الألوان و تدعه يلون و ير�سم 
حال  الطفل  يف  �سلوك  املربية   وتالحظ  يريد  ما 
املوقف )قد  �سيتعامل مع هذا  متزقت ورقته كيف 
اأو  ورقته  تتمزق  عندما  وحده  ل�سقًا  �رشيطًا  يطلب 

تقرتح عليه ذلك(

توجيه:
بجانبه  التلوين جتل�س  اأو  بالر�سم  الطفل  يبداأ  اأن مل 
و تريه ماذا ميكن اأن يعمل و كيف ، ميكن للمربية  
ال�رشيط  با�ستخدام  الطاولة  على  الأوراق  تثبت  اأن 

الال�سق .

اجلانب املعريف - اللغوي
ال�سحيح  ترتيب  متبعًا  كاملة  جملة  ي�ستخدم   .12-2

للكلمات .
ما  حول  احللقة  خالل  الأطفال  مع  املربية  تتحاور   
وتعيد  واحدة،  بكلمة  الإجابة  وعند  بالأم�س  فعلوه 

الإجابة بجملة من عدة كلمات ماألوفة.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-2. يطلب الطعام وال�رشاب.

الطعام  يطلب  وهو  الطفل  وتالحظ  املربية  تتابع 
وال�رشاب
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الأ�سبوع الثالثال�سهر الثامن

املهارات احلركية الكبرية
2-9.  يقف موؤقتًا على قدم  واحدة مقلدًا .

ا�سم الن�ساط:
 اأقف كالنعامة  

الأدوات:
�سورة النعامة 

التطبيق:
عليها  الطفل  وتعرف  النعامة  �سورة  املربية  تعر�س 
وتعر�س له طريقة وقوف النعامة على قدم واحدة 
على  الوقوف  يحاول.  اأن  الطفل  من  تطلب  ثم 

قدم  واحدة.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-10. يفك الأزرار الكبرية.

ا�سم الن�ساط:
 اأفك الأزرار 

الأدوات:
اليمني  من  قما�س  قطعتي  عليه  مثبت  خ�سبي  اإطار 

والي�سار، تغلق الأقم�سة با�ستخدام اأزار كبرية .

التطبيق:
وتبداأ  بالأزرار  وتعرفه  الطفل  اأمام  الإطار  املربية  ت�سع 
تغلقها  ثم  القما�س  وتف�سل  جميعها  القطع  بفك 
ثانية، وت�سجع الطفل على املحاولة وت�ساعده يف 

البداية اإذا لزم ذلك.

توجيه:
يجب اأن ت�سجع املربية الطفل وميكن اأن تدربه على 

اأزرار معطفه اأو قمي�سه اإن كان يرتدي واحدًا.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-8.  يعي بع�س املخاطر ويتجنبها .

ا�سم الن�ساط: 
اأحمي نف�سي من احلرارة

الأدوات:
،�سم�س  قبعة  يلب�س  وولد  �ساطعة  )�سم�س  لوحات 

�ساطعة وولد يلعب يف الظل(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال وتقدم لهم اللوحة الأوىل 
لأنها  بال�سم�س  القبعة  ارتداء  اأهمية  لهم  وت�رشح 
راأ�سنا من احلرارة و �رشورة عدم اللعب يف  حتمي 
احلارة  ال�سم�س  م�سار  لهم  وتو�سح  مبا�رشة  ال�سم�س 

بعر�س �سور تبني مثاًل الإغماء والدوخة.
يف  الوجود  حالة  يف  يفعلون  ماذا  تخربهم  ثم 
�سوائل،  اأي  اأو  جيدًا  املاء  �رشب  ومنها  ال�سم�س، 

وغ�سل الراأ�س باملاء.

توجيه:
ميكن اأن توفر اأوراق عمل لنف�س اللوحة امل�ستخدمة 
وتطلب من الأطفال تلوينها ت�ستعر�س خالل الأ�سبوع 
كل يوم لوحة وتعر�سها بنف�س الطريقة مع ال�ستفادة 
للخطر  نف�سه  فيها  الطفل  يعر�س  التي  املواقف  من 

اأثناء وجوده يف احل�سانة.

اجلانب املعريف 
6-1. ي�ستخدم يديه وكاأنه يقود �سيارة .

ا�سم الن�ساط: 
ماذا اأفعل ؟

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
 : تقول  و  الأطفال  من  مع جمموعة  املربية  جتل�س 
ما  تعرفوا  اأن  حاولوا  و  �سيء  بعمل  اأقوم  �سوف 
اأفعل ؟ وتبداأ املربية بالتمثيل كاأنها تقود �سيارة ثم 
ت�ساألهم : ماذا كنت اأفعل ؟ ت�سجع املربية الأطفال 
على الإجابة و توؤكد: نعم كنت اأقود �سيارة، والآن 

هيا نقود ال�سيارة ، و ت�سجهم على تقليد احلركة.

توجيه:
مع  تلعب  و  ثالثة  اأو  حركتني  مرة  كل  املربية  تختار 
الأطفال ، ثم تبداأ بحثهم على عمل حركة  والآخرين 

يعرفون ما هي .
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-13. يطرح العديد من الأ�سئلة التي تبداأ  )مني ، 

وين ، اإي�س ( 

ا�سم الن�ساط :  
الكتاب امل�سور) مترين جماعي(

الأدوات:
الكتاب يحتوى على �سور لل�سماعة، الإبرة، ال�رشير، 
الدواء ، عيادة الطبيب، �سور للطبيب وهو يفح�س 

الأطفال.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتعر�س عليهم 
ال�سورة وت�رشح لهم اأهمية الطبيب وجتري حوارًا مع 
املجال  لهم  تف�سح  و  الطبيب  زيارة  حول  الأطفال 

لطرح اأ�سئلة .

توجيه:
 اإذا ا�ستطاعت املربية اأن حت�رش الطبيب اإىل احل�سانة مع 

اأدواته يكون جيد لي�رشح لالأطفال ويتقرب منهم
املهارات الجتماعية - النفعالية 

7-3. يلب�س بع�س مالب�سه لوحده )حذائه، وقبعته (

ا�سم الن�ساط:
 اأبدل حذائي

الأدوات:
حذاء الطفل ، بطاقة كبرية مر�سوم عليها الأرجل ميني 

و ي�سار بقيا�س الأطفال.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الأر�س و تطلب منه اأن 
يخلع حذائه وتلعب مع الطفل لعبة مطابقة الأقدام 
اإىل  ت�سري  و  البطاقة  يقف على  اأن  منه  تطلب  ثم 
قدمه اليمني و الي�سار و الختالف باأحجام الأ�سابع 
وت�سجع  البطاقة  مع  حذائه  مطابقة  منه  تطلب  ثم 
وتعلم الطفل كيف ي�سع قدمه يف الإجتاه ال�سحيح و 

ربطه اإن ا�ستطاع .

توجيه:
 ت�ستخدم املربية البطاقة اإىل اأن ي�ستطيع الطفل متييز 
على  ت�سجعه  عندها  و  الي�سار  من  اليمني  احلذاء 

ارتدائه دون مطابقة .

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثامن

املهارات احلركية الكبرية
2-9.  يقف موؤقتًا على قدم واحدة مقلدًا .

ا�سم الن�ساط : 
اأقف كالنعامة

الأدوات:
�سورة النعامة 

التطبيق:
عليها  الطفل  وتعرف  النعامة  �سورة  املربية  تعر�س 
وتعر�س له طريقة وقوف النعامة على قدم واحدة 
ثم تطلب من الطفل اأن يحاول الوقوف على قدم 

واحدة.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-11. يفتح ال�سحاب.

ا�سم الن�ساط :
 كيف نرفع ال�سحاب؟

الأدوات:
لوحة خا�سة عليها قطعة قما�س مع �سحاب اأو جاكيت 

اأو بنطلون لالأطفال ب�سحاب

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
التمرين  وتطبق  الطفل  اأمام  الأداة  وت�سع  املخ�س�س 
فتقوم بفتح ال�سحاب ثم تو�سح للطفل كيف ترفع 
ال�سحاب  رفع  يحاول  الطفل  ترتك  ثم  ال�سحاب 

وحده.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-8. يعي بع�س املخاطر ويتجنبها .

ا�سم الن�ساط :
 اأحمي نف�سي من احلرارة

الأدوات:
،�سم�س  قبعة  يلب�س  وولد  �ساطعة  )�سم�س  لوحات 

�ساطعة وولد يلعب يف الظل(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال وتقدم لهم اللوحة الأوىل 
لأنها  بال�سم�س  القبعة  ارتداء  اأهمية  لهم  وت�رشح 
راأ�سنا من احلرارة و �رشورة عدم اللعب يف  حتمي 
احلارة  ال�سم�س  م�سار  لهم  وتو�سح  مبا�رشة  ال�سم�س 

بعر�س �سور تبني مثاًل الإغماء والدوخة.
يف  الوجود  حالة  يف  يفعلون  ماذا  تخربهم  ثم 
�سوائل،  اأي  اأو  جيدًا  املاء  �رشب  ومنها  ال�سم�س، 

وغ�سل الراأ�س باملاء.

توجيه:
ميكن اأن توفر اأوراق عمل لنف�س اللوحة امل�ستخدمة 
وتطلب من الأطفال تلوينها ت�ستعر�س خالل الأ�سبوع 
كل يوم لوحة وتعر�سها بنف�س الطريقة مع ال�ستفادة 
للخطر  نف�سه  فيها  الطفل  يعر�س  التي  املواقف  من 

اأثناء وجوده يف احل�سانة.

اجلانب املعريف 
6-1. ي�ستخدم يديه وكاأنة يقود �سيارة .

ا�سم الن�ساط:
 اأغنية حركية )عجالت البا�س (

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال يف ال�سباح و تغني لهم الأغنية 
مع احلركات وت�سجع الأطفال على عمل حركات 

معها وهي تغني الأغنية: 
عجالت البا�س بتلف، تلف، تلف ،تلف ، تلف ، 

تلف )2( طول اليوم.  
بت�سكر   ، هيك  بتفتح   ، هيك  بت�سكر  البا�س  اأبواب 

هيك )2( طول اليوم .
م�ساحات البا�س برتوح ميني و�سمال ، ميني و�سمال، 

ميني و�سمال )2( طول اليوم .
ركاب البا�س بروحو فوق وحتت، فوق وحتت، فوق 

وحتت )2( طول اليوم.
�سواق البا�س بوقف و بيم�سي مب�سي و بيوقف بيوقف 

و بيم�سي )2( طول اليوم .
ماما يف البا�س بتقول ه�س ه�س، بتقول ه�س ه�س، 
طول   )2( ه�س  ه�س  بتقول  ه�س،  ه�س  بتقول 

اليوم.
زمور البا�س بيعمل بيب بيب بيب بيب بيب )2( طول 

اليوم .

اجلانب املعريف - اللغوي
2-13.  يطرح العديد من الأ�سئلة التي تبداأ  )مني 

، وين ، اإي�س ( 

ا�سم الن�ساط :
 ملاذا وكيف اأغ�سل الطعام؟

الأدوات:
اأو  اإ�سفنجه للخ�سار  خيار، طماطم، وعاء بال�ستيكي ، 

فر�ساة.

التطبيق:
يف  ت�سعهم  ثم  اخل�سار  باأنواع  الأطفال  املربية  تذكر 
الإ�سفنجه  وت�ستخدم  باملاء  ممتلئ  بال�ستيكي  وعاء 
الأطفال  باملاء.وت�سجع  والطماطم  اخليار  لتنظيف 
امل�ستعمل  املاء  وت�سكب  جيدًا  اخل�سار  تنظيف  على 

باحلو�س وت�سطف اخل�سار مرة اأخرى.
الأطفال حول ) ملاذا، مباذا ومتى  جتري حوارًا مع 

نغ�سل اخل�سار والفواكه (

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-3. يلب�س بع�س مالب�سه لوحده ) حذائه، وقبعته (

ا�سم الن�ساط:
 اأبدل مالب�سي مبفردي

الأدوات:
مالب�س الطفل

التطبيق:
مالب�سه  خلع  حماولة  على  الطفل  املربية  تدرب   
وتبديلها مثل تبديل البنطال اأو القمي�س اأو الف�ستان 
وكل يوم تطلب من الأهل قطعة اإ�سافية من مالب�س 

الطفل.

توجيه:
للمحاولة ول  الكايف  الوقت  الطفل  اأن تعطي  يجب 
قدر  م�ساعدته  من  تخفف  اأن  وحتاول  ت�ستعجله 
الإمكان وبعد اأن يبدل ت�سجعه على طي املالب�س 

التي نزعها.
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الأ�سبوع الأولال�سهر التا�سع

املهارات احلركية الكبرية
2-9.  يقف موؤقتًا على قدم  واحدة مقلدًا .

ا�سم الن�ساط:
 اأقف كالنعامة

الأدوات:
�سورة النعامة 

التطبيق:
عليها  الطفل  وتعرف  النعامة  �سورة  املربية  تعر�س 
وتعر�س له طريقة وقوف النعامة على قدم واحدة 
ثم تطلب من الطفل اأن يحاول الوقوف على قدم  

واحدة.

 املهارات احلركية ال�سغرية
1-11. يفتح ال�سحاب .

ا�سم الن�ساط:
 كيف نرفع ال�سحاب؟

الأدوات:
لوحة خا�سة عليها قطعة قما�س مع �سحاب اأو جاكيت 

اأو بنطلون لالأطفال ب�سحاب

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
التمرين  وتطبق  الطفل  اأمام  الأداة  وت�سع  املخ�س�س 
فتقوم بفتح ال�سحاب ثم تو�سح للطفل كيف ترفع 
ال�سحاب  رفع  يحاول  الطفل  ترتك  ثم  ال�سحاب 

وحده.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-8.   يعي بع�س املخاطر ويتجنبها 

ا�سم الن�ساط:
 اأحمي نف�سي من احلرارة

الأدوات:
،�سم�س  قبعة  يلب�س  وولد  �ساطعة  )�سم�س  لوحات 

�ساطعة وولد يلعب يف الظل(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال وتقدم لهم اللوحة الأوىل 
لأنها  بال�سم�س  القبعة  ارتداء  اأهمية  لهم  وت�رشح 
راأ�سنا من احلرارة و �رشورة عدم اللعب يف  حتمي 
احلارة  ال�سم�س  م�سار  لهم  وتو�سح  مبا�رشة  ال�سم�س 

بعر�س �سور تبني مثاًل الإغماء والدوخة.
يف  الوجود  حالة  يف  يفعلون  ماذا  تخربهم  ثم 
�سوائل،  اأي  اأو  جيدًا  املاء  �رشب  ومنها  ال�سم�س، 

وغ�سل الراأ�س باملاء.

توجيه:
ميكن اأن توفر اأوراق عمل لنف�س اللوحة امل�ستخدمة 
وتطلب من الأطفال تلوينها ت�ستعر�س خالل الأ�سبوع 
كل يوم لوحة وتعر�سها بنف�س الطريقة مع ال�ستفادة 
للخطر  نف�سه  فيها  الطفل  يعر�س  التي  املواقف  من 

اأثناء وجوده يف احل�سانة.

اجلانب املعريف 
6-2.  يتخيل نف�سه وكاأنه يحمل اأنبوب ماء ليطفئ 

حريقًا.

ا�سم الن�ساط:
 )رجل الإطفاء(

الأدوات:
بطاقة A4 ل�سورة رجل الإطفاء، بطاقات A5 ل�سور 
قبعة ومالب�س واأدوات رجل الإطفاء ، ورقة عمل 

�سورة غري ملونة ملا �سبق

التطبيق:
رجل  �سورة  على  وتعرفه  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
اإن كان  الطفل  الإطفاء ودوره يف حمايتنا وت�ساأل 
يعرفه اأو راآه م�سبقًا وتعر�س عليه �سور كل ما يخت�س  
اأ�سمائهم وتقدم للطفل  رجل الإطفاء وتعرفه على 
يف  كما  ال�سور  تلوين  على  وت�سجعه  العمل  ورقة 
ما  متثيل  على  الأطفال  املربية  وت�سجع  البطاقات 

يقوم به رجل الإطفاء عند وجود حريق 

توجيه:
يجب اأن ت�ستخدم �سور رجال الإطفاء  بالأردن.
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-13.  يطرح العديد من الأ�سئلة التي تبداأ  

)مني ، وين ، اإي�س ( 

ا�سم الن�ساط:  
 ماذا يوجد يف غرفة النوم؟

الأدوات :  
ل�سيء

التطبيق:
الأ�سياء  عن  وت�ساأله  الغرفة  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
املوجودة يف الغرفة وجتري حوارًا مع الأطفال حول 
ملاذا ن�ستعمل ال�رشير ومتى و ملاذا ن�ستعمل اخلزانة؟ 
و تف�سح املجال للطفل بالت�ساوؤل مع مالحظته يف 

مواقف متعددة.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-3. يلب�س بع�س مالب�سه لوحده ) حذائه، وقبعته (

ا�سم الن�ساط:  
 اأرتدي معطفي

الأدوات:
معطف الطفل

التطبيق:
تدعو املربية الطفل و ت�ساعده باإح�سار معطفه بالإ�سافة 
الطفل  اأمام  معطفها  املربية  تلب�س  معطفها،  اإىل 

وتعلمه وت�سجعه على لب�س معطفه خطوة خطوة . 

الأ�سبوع الثاينال�سهر التا�سع

املهارات احلركية الكبرية
2-10. يرمي الكرة من يده على م�ستوى اجل�سم .

ا�سم الن�ساط:
 اأرمي الكرة

الأدوات:
كرة متو�سطة احلجم

التطبيق:
وترمي  احلائط  1.5-مقابل  بعد  على  املربية  تقف 
الكرة بيديها اإىل الأمام حتى ترتطم باحلائط وت�سجع 
الطفل على املحاولة و التكرار وتراقب املربية الطفل 

وهو يرمي الكرة من يده على م�ستوى اجل�سم .

توجيه:
ميكن م�ساركة اكرث من طفل بالدور من 3-2 .

املهارات احلركية ال�سغرية 
 1-12. ي�سكب �سائاًل يف كاأ�س مريقًا بع�سه.

ا�سم الن�ساط:
 نقل املاء

الأدوات:
دلو عدد 2، كوب بال�ستيكي

التطبيق:
دلو  ومتالأ  املخ�س�س  املكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
بع�س  بجانب  وت�سعهم  فارغًا  يبقي  والثاين  باملاء 
على بعد مرت بينهما تقريبًا ثم تعطي الكوب للطفل 
وتقول له يجب نقل املاء من هذا الدلو اإىل الدلو 
الكوب  من  املاء  �سكب  عدم  حماولة  مع  الفارغ 

اأثناء النقل.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-9.  ي�رشب عندما يعط�س .

تالحظ املربية الطفل  وهو ي�رشب عندما يعط�س 
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اجلانب املعريف
6-3.  يتخيل اأنه يحمل بيديه �سيء ليطعم دميته.

ا�سم الن�ساط:
 بيت بيوت

الأدوات:
للكي  ،.طاولة  مكوى  حقائب،   ، مطبخ  اأدوات 

عالقات مالب�س .مالب�س اأطفال

التطبيق:
ت�رشح املربية لالأطفال اللعبة ب�سكل ب�سيط و ت�سجعهم 
بتوزيع  وت�ساعدهم  الألعاب  بهذه  اللعب  على 
�سنقوم   مثل  يفعلون  ماذا  اأفكار  تعطيهم  و  الأدوار 
املربية الطفل وهو  الطعام  للدمية وتالحظ  بتح�سري 
اأن  بعد  دميته  ليطعم  �سيء  بيديه  يحمل  اأنه  يتخيل 
قاموا بتجهيز الطعام لها ت�سارك املربية الأطفال يف 
لعبهم  يف الأدوات وفق الأدوار التي يختارونها 

 

اجلانب املعريف - اللغوي 
لفظ  طريقة  من  يغري   ( بالكلمات  يتالعب   .14-2

كلمة معينة ( 

ا�سم الن�ساط:
 األعاب لغوية

الأدوات:
ل �سيء

 
التطبيق:

جتل�س املربية مع الأطفال وتقول: �سنلعب لعبة معًا 
اأرى  )اأنا  بالعب  وتبداء   ، بعيني  اأرى  اأنا  وا�سمها 

بعيني �سيئا يبداأ ب�سوت ب(
وتنتظر ا�ستجابة الأطفال )باب ، بابا،بطه (  وهكذا.

توجيه:
ميكن اأن ت�ساعدهم باإعطائهم تلميحات.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-4. يدافع باإ�رشار عن ممتلكاته اخلا�سة .

ممتلكاته  مع  الطفل  تعامل  اأ�سلوب   املربية  تالحظ 
اخلا�سة ) حقيبته، لعبته ..(

الأ�سبوع الثالثال�سهر التا�سع

املهارات احلركية الكبرية
2-10. يرمي الكرة من يده على م�ستوى اجل�سم .

ا�سم الن�ساط:
 اأرمي الكرة

الأدوات:
كرة متو�سطة احلجم

التطبيق:
وترمي  احلائط  1.5-مقابل  بعد  على  املربية  تقف 
الكرة بيديها اإىل الأمام حتى ترتطم باحلائط وت�سجع 
الطفل على املحاولة و التكرار وتراقب املربية الطفل 

وهو يرمي الكرة من يده على م�ستوى اجل�سم .

توجيه:
ميكن م�ساركة اكرث من طفل بالدور من 3-2 .

املهارات احلركية ال�سغرية 
 1-12. ي�سكب �سائاًل يف كاأ�س مريقًا بع�سه

ا�سم الن�ساط:
 نقل املاء

الأدوات:
دلو عدد 2، كوب بال�ستيكي

التطبيق:
دلو  ومتالأ  املخ�س�س  املكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
بع�س  بجانب  وت�سعهم  فارغًا  يبقي  والثاين  باملاء 
على بعد مرت بينهما تقريبا ثم تعطي الكوب للطفل 
وتقول له يجب نقل املاء من هذا الدلو اإىل الدلو 
الكوب  املاء من  الفارغ مع حماولت عدم �سكب 

اأثناء النقل.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-9.   ي�رشب عندما يعط�س 

تالحظ املربية الطفل  وهو ي�رشب عندما يعط�س 
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اجلانب املعريف 
7-1.  يحفظ بع�س الأنا�سيد ويرددها 

ا�سم الن�ساط :
 اأغنية جماعية

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق :
نغني  �سوف  لهم  وتقول  الأطفال  مع  املربية  تقف 
الأغنية  يرددوا  اأن  منهم   وتطلب  جديدة  اأغنية 

ويطبقوا احلركات معها .
الأغنية: عندي جاجة بي�سة ا�سمها يا�سمني وبتعطيني 
على  حمرا  نقطة  عليها  اأثنني  اأو  يوم  كل  بي�سة 
جناحها اليمني  كتاكيتها ع�رشة �سفر ملونني ثم تعد 

من 1 اإىل 10 مع القفز.
 

اجلانب املعريف - اللغوي 
2-15. يجيب على بع�س الأ�سئلة الب�سيطة 

ا�سم الن�ساط : 
ماذا تلب�س؟

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املخ�س�س وت�ساأله 
ماذا تلب�س اليوم؟ ت�ساأله عن النوع و اللون واحلذاء 

ومن الذي له اختار املالب�س ؟ وهكذا

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-4. يدافع باإ�رشار عن ممتلكاته اخلا�سة .

ممتلكاته  مع  الطفل  تعامل  اأ�سلوب   املربية  تالحظ 
اخلا�سة ) حقيبته، لعبته ..(

الأ�سبوع الرابعال�سهر التا�سع

املهارات احلركية الكبرية
2-10. يرمي الكرة من يده على م�ستوى اجل�سم .

ا�سم الن�ساط:
 اأرمي الكرة

الأدوات:
كرة متو�سطة احلجم

التطبيق:
وترمي  احلائط  1.5-مقابل  بعد  على  املربية  تقف 
الكرة بيديها اإىل الأمام حتى ترتطم باحلائط وت�سجع 
الطفل على املحاولة و التكرار وتراقب املربية الطفل 

وهو يرمي الكرة من يده على م�ستوى اجل�سم .

توجيه:
ميكن م�ساركة اأكرث من طفل بالدور من 3-2 .

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-12- ي�سكب �سائال يف كاأ�س مريقًا بع�سه.

ا�سم الن�ساط:
 اأ�سب لنف�سي

الأدوات:
اأكواب  اآو حليب ،  اأو ع�سري  اإبريق حجم �سفري، ماء 

الأطفال .

التطبيق:
 ت�سع املربية على طاولة الإفطار اأبريق يحتوي على اأي 
مما ذكر و توزع الأكواب لالأطفال اللذين يرغبون 
بال�رشب وتقدم للطفل طريقة حمل الإبريق و ال�سب 

برفق وت�ساعده  وت�سجعه على ال�سب بنف�سه.

توجيه:
بدايةً   للمربية  ثقياًل وميكن  الإبريق  يكون  األ  يجب   
اأن ت�سند الإبريق مع الطفل و ت�ساعده على ال�سب 
املاء على  ان�سكب  اإذا  األ حتبطه  جدًا  املهم   ومن 
الطاولة ، بل ت�سجعه على اإح�سار الفوطة  وتن�سيفها 

ثم اإعادة املحاولة . 
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-9. ي�رشب عندما يعط�س .

تالحظ املربية الطفل  وهو ي�رشب عندما يعط�س .

اجلانب املعريف 
6-1. ي�ستخدم يديه وكاأنة يقود �سيارة .

ا�سم الن�ساط:
 اأغنية حركية )عجالت البا�س (

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال يف ال�سباح و تغني لهم الأغنية 
مع احلركات وت�سجع الأطفال على عمل حركات 

معها وهي تغني الأغنية: 
عجالت البا�س بتلف، تلف، تلف ،تلف ، تلف ، 

تلف )2( طول اليوم.  
بت�سكر   ، هيك  بتفتح   ، هيك  بت�سكر  البا�س  اأبواب 

هيك )2( طول اليوم .
م�ساحات البا�س برتوح ميني و�سمال ، ميني و�سمال، 

ميني و�سمال )2( طول اليوم .
ركاب البا�س بروحو فوق وحتت، فوق وحتت، فوق 

وحتت )2( طول اليوم.
�سواق البا�س بوقف و بيم�سي مب�سي و بيوقف بيوقف 

و بيم�سي )2( طول اليوم .
ماما يف البا�س بتقول ه�س ه�س، بتقول ه�س ه�س، 
طول   )2( ه�س  ه�س  بتقول  ه�س،  ه�س  بتقول 

اليوم.
زمور البا�س بيعمل بيب بيب بيب بيب بيب )2( طول 

اليوم .

اجلانب املعريف - اللغوي 
2-15. يجيب عن بع�س الأ�سئلة الب�سيطة

ا�سم الن�ساط:
 ذاكرتي ال�سمعية

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
حليوانات  �سوت  وت�سدر  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
يعرفها ثم تطلب منه اأن يقلدها، ميكن اأن ت�ساأله: 

ما �سوت احليوان اأ�سدرته؟

توجيه:
لأ�سياء  اأ�سوات  مرة  املربية.كل  ت�ستخدم  اأن  ميكن 

خمتلفة.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
احلمام  ا�ستخدم  عند  لالأ�سفل  بنطاله  ينزل    .5-7

ونادرًا ما يتمكن من رفعه ثانية .

ا�سم الن�ساط:
 ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري.

التطبيق:
تذهب املربية مع كل طفل يرغب يف ق�ساء حاجته . 
وتعلمه كيف يجل�س مبفرده و يغ�سل و ينظف بنف�سه 

ثم توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه:
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .



ال�سهر العا�رش
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الأ�سبوع الأولال�سهر العا�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-11.  ي�رشب كرة كبرية برفق مائلة اإىل جنب .

ا�سم الن�ساط:   
اأ�رشب الكرة 

الأدوات:
كرة  

التطبيق:
الطفل وتقول:  املرمى وتقف مع  املربية مكان  حتدد 
الآن ، �ساأ�رشب الكرة و اأدخلها يف املرمى. وت�رشب  
املربية الكرة باجتاه املرمى ثم تعطيه الكرة على م�سافة 
قريبة من املرمى )1 م - 2م ( وت�سجع الطفل على 
�رشب الكرة و ترتكه يحاول لوحده وتالحظ مدى متكنه 

من  �رشب الكرة برفق مائلة اإىل جنب.

املهارات احلركية ال�سغرية  
 1 -13. يقلد بناء ج�رش.

ا�سم الن�ساط:
 مدينة اجل�سور

الأدوات:
جمموعة مكعبات خمتلفة الأحجام والألوان ،منوذج 

جل�رش مبني من املكعبات.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال على الأر�س وت�سع اأمامهم 
جمموعة من املكعبات خمتلفة الأحجام والألوان 
املكعبات  من  مبني  جل�رش  منوذج  عليهم  وتعر�س 
وتوزع عليهم املكعبات وت�سجعهم على تقليد بناء 

اجل�رش املوجود اأمامهم.

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-10. يطلب امل�ساعدة عندما يوؤذي نف�سه )يجرح 

نف�سه(
تالحظ املربية اأن الطفل يلجاء لها طالبًا امل�ساعدة عند 
تعر�سه لأذى علمًا اأن متابعة املربية  للطفل باهتمام 

وحب ت�سجعه على طلب امل�ساعدة.

اجلانب املعريف 
7-1.   يحفظ بع�س الأنا�سيد ويرددها

ا�سم الن�ساط 
اأغنية حركية ) يف ال�سباح الباكر (.

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال يف ال�سباح و تغني لهم الأغنية 
مع احلركات و ت�سجعهم على عمل حركات معها 

وهي تغني الأغنية : 
 هيك بنغ�سل وجهنا ، وجهنا )2( يف ال�سباح الباكر.
 هيك بنفر�سي اأ�سنانا ، اأ�سنانا ، اأ�سنانا )2( يف ال�سباح 

الباكر .
ال�سندوي�سة    ، ال�سندوي�سة   ، ال�سندوي�سة  بناكل   هيك 

)2( يف ال�سباح الباكر .
 هيك بتقول ملاما باي ، ملاما باي ، ملاملا باي )2( 

يف ال�سباح الباكر .
 هيك بنم�سط �سعرنا ، �سعرنا ، �سعرنا )2( يف ال�سباح 

الباكر .

توجيه:
تكرر املربية الأغنية اأكرث من مرة طاملا الأطفال م�ستمعني 
الأطفال  يبداأ  اأن  اإىل  الأ�سبوع  خالل  تكررها  و 

مبحاولة الغناء .
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اجلانب املعريف - اللغوي 
2-15.  يجيب على بع�س الأ�سئلة الب�سيطة.

ا�سم الن�ساط:
 حوا�سي اخلم�س )الب�رش(

الأدوات:
4 بطاقات ل�سور اأ�سياء ملونة .

التطبيق:
وتعر�س  احللقة  يف  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ثم  ترون؟  ماذا  وت�ساألهم:  الأوىل  ال�سورة  عليهم 
تطلب منهم اأن يغم�سوا اأعينهم وت�ساأل: الآن هل 
البطاقات  من  تنتهي  اأن  اإىل  وهكذا  ترونها؟ 
وخالل الأ�سبوع  تعر�س عليهم كل مرة �سور خمتلفة 
ثم  باأعيننا  الألوان  منيز  اأننا  اإىل  وتنوه  األوان  مثاًل 

الأ�سكال وهكذا.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
احلمام  اأ�ستخدم  عند  لالأ�سفل  بنطاله   ينزل    .5-7

ونادرا ما يتمكن من رفعه ثانية .

ا�سم الن�ساط:
 ا�ستخدم احلمام مبفردي

الأدوات:
احلمام ، �سابون ، حمارم ، ب�سكري.

التطبيق:
تذهب املربية مع كل طفل يرغب يف ق�ساء حاجته . 
وتعلمه كيف يجل�س مبفرده و يغ�سل و ينظف بنف�سه 

ثم توؤكد عليه غ�سل يديه بال�سابون و تن�سيفهم .

توجيه:
ت�ساعد املربية الطفل ح�سب احلاجة و لكن يجب اأن 

ت�سجعه و تعلمه كيف ينظف نف�سه و يغ�سل .

الأ�سبوع الثاينال�سهر العا�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-11.  ي�رشب كرة كبرية برفق مائلة اإىل جنب. 

ا�سم الن�ساط : 
اأ�رشب الكرة 

الأدوات:
كرة  

التطبيق:
الطفل وتقول  املرمى وتقف مع  املربية مكان  حتدد 
املرمى.  اأدخلها يف  و  الكرة  �ساأ�رشب   ، الآن   :
وت�رشب  املربية الكرة باإجتاه املرمى ثم تعطيه الكرة 
على م�سافة قريبة من املرمى )1 م - 2م ( وت�سجع 
لوحده  يحاول  ترتكه  و  الكرة  �رشب  على  الطفل 
برفق مائلة  الكرة  وتالحظ مدى متكنه من  �رشب 

اإىل جنب.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-13. يقلد بناء ج�رش.

ا�سم الن�ساط :
 مدينة اجل�سور

الأدوات:
جمموعة مكعبات خمتلفة الأحجام والألوان ،منوذج 

جل�رش مبني من املكعبات.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال على الأر�س وت�سع اأمامهم 
جمموعة من املكعبات خمتلفة الأحجام والألوان 
املكعبات  من  مبني  جل�رش  منوذج  عليهم  وتعر�س 
وتوزع عليهم املكعبات وت�سجعهم على تقليد بناء 

اجل�رش املوجود اأمامهم.
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-10. يطلب امل�ساعدة عندما يوؤذي نف�سه )يجرح 

نف�سه(
تالحظ املربية اأن الطفل يلجاء لها طالبًا امل�ساعدة عند 
تعر�سه لأذى علمًا اأن متابعة املربية  للطفل باهتمام 

وحب ت�سجعه على طلب امل�ساعدة.

اجلانب املعريف 
7-1.  يحفظ بع�س الأنا�سيد ويرددها .

ا�سم الن�ساط 
اأغنية حركية ) يف ال�سباح الباكر(.

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال يف ال�سباح و تغني لهم الأغنية 
مع احلركات و ت�سجعهم على عمل حركات معها 

وهي تغني الأغنية : 
 هيك بنغ�سل وجهنا ، وجهنا )2( يف ال�سباح الباكر.
 هيك بنفر�سي اأ�سنانا ، اأ�سنانا ، اأ�سنانا )2( يف ال�سباح 

الباكر .
ال�سندوي�سة    ، ال�سندوي�سة   ، ال�سندوي�سة  بناكل   هيك 

)2( يف ال�سباح الباكر .
 هيك بتقول ملاما باي ، ملاما باي ، ملاملا باي )2( 

يف ال�سباح الباكر .
 هيك بنم�سط �سعرنا ، �سعرنا ، �سعرنا )2( يف ال�سباح 

الباكر .

توجيه:
تكرر املربية الأغنية اأكرث من مرة طاملا الأطفال م�ستمعني 
الأطفال  يبداأ  اأن  اإىل  الأ�سبوع  خالل  تكررها  و 

مبحاولة الغناء .

اجلانب املعريف - اللغوي 
2-15. يجيب على بع�س الأ�سئلة الب�سيطة.

ا�سم الن�ساط: 
ملاذا اأغ�سل؟

الأدوات:
بطاقات تو�سح مواقف ت�ستوجب اأن نغ�سل اأيدينا.

التطبيق:
 تعر�س املربية ال�سور على الأطفال وتناق�س كل �سورة 
ماذا  ت�ساأل:  ثم  ال�سورة  يف  الأ�سخا�س  يفعل  وماذا 

يجب اأن نفعل هنا؟ هل نغ�سل اأم ل؟

توجيه:
اليدين من  اأهمية غ�سل  اإىل  الأطفال  تنبه  اأن  يجب 
الأو�ساخ دائمًا وخا�سة قبل اأن ناأكل اأو نلم�س اأعيننا 

واأذاننا وقبل النوم.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-6. يبداأ بالتعبري لفظيًا  عن احتياجاته يف ا�ستخدام 

احلمام .
تالحظ املربية الطفل وهو يعرب لفظيًا عن احتياجاته يف 

ا�ستخدام احلمام .
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الأ�سبوع الثالثال�سهر العا�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-11. ي�رشب كرة كبرية برفق مائلة اإىل جنب .

ا�سم الن�ساط:
 اأ�رشب الكرة 

الأدوات:
كرة  

التطبيق:
الطفل وتقول:  املرمى وتقف مع  املربية مكان  حتدد 
الآن ، �ساأ�رشب الكرة و اأدخلها يف املرمى. وت�رشب  
املربية الكرة باجتاه املرمى ثم تعطيه الكرة على م�سافة 
قريبة من املرمى )1 م - 2م ( وت�سجع الطفل على 
�رشب الكرة و ترتكه يحاول لوحده وتالحظ مدى متكنه 

من  �رشب الكرة برفق مائلة اإىل جنب.

 املهارات احلركية ال�سغرية 
1 -13.  يقلد بناء ج�رش

ا�سم الن�ساط:
 مدينة اجل�سور

الأدوات:
والألوان،  الأحجام  خمتلفة  مكعبات  جمموعة 

منوذج جل�رش مبني من املكعبات.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال على الأر�س وت�سع اأمامهم 
جمموعة من املكعبات خمتلفة الأحجام والألوان 
املكعبات  من  مبني  جل�رش  منوذج  عليهم  وتعر�س 
وتوزع عليهم املكعبات وت�سجعهم على تقليد بناء 

اجل�رش املوجود اأمامهم .

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-10. يطلب امل�ساعدة عندما يوؤذي نف�سه )يجرح 

نف�سه(
تالحظ املربية اأن الطفل يلجاء لها طالبًا امل�ساعدة عند 
تعر�سه لأذى علمًا اأن متابعة املربية  للطفل باهتمام 

وحب ت�سجعه على طلب م�ساعدها

اجلانب املعريف 
7-2.  يعد األيًا من 3-1.

ا�سم الن�ساط: 
اأنا اأعد

الأدوات:
اأغنية دجاجة بي�سة

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال وتغني معهم الأغنية:

عندي دجاجة بي�سة ا�سمها يا�سمني ، وبتعطيني بي�سة 
 ، ملونني  �سفر  ثالثة  كتاكيتها   ، اثنني  اأو  يوم  كل 

واحد اثنني ثالثة.

توجيه:
اأن  اإىل  مرة  كل  العدد  تزيد  ي�ستمتع  الطفل  كان  اإن 

ي�ستطيعوا العد لغاية العدد ع�رشة..

اجلانب املعريف - اللغوي
باأحرف  معينة  كلمة  اأحرف  بع�س  ي�ستبدل   .16-2

لي�ست من مكونات تلك الكلمة
تالحظ املربية ا�ستبدال الطفل بع�س اأحرف كلمة معينة 
باأحرف لي�ست من مكونات تلك الكلمة يف موافق 

متعددة.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-6. يبداأ بالتعبري لفظيًا عن احتياجاته يف ا�ستخدام 

احلمام .
تالحظ املربية الطفل وهو يعرب لفظيًا عن احتياجاته يف 

ا�ستخدام احلمام .
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الأ�سبوع الرابعال�سهر العا�رش

املهارات احلركية ال�سغرية  
 1-14. يق�س الورق باملق�س .

ا�سم الن�ساط:
 اأق�س اخلطوط

الأدوات:
 ورق ملون خمطط بخطوط م�ستقيمة، مق�سني.

التطبيق:
من  جمموعة  تعطيه  و  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
الورق امللون ومت�سك بالبطاقة بال�سكل ال�سحيح و 
تبداأ بالق�س من الأ�سفل اإىل الأعلى وت�سجع الطفل 
حماولة  و  ال�سحيحة  بالطريقة  املق�س  م�سك  على 

الق�س اإىل النهاية.

توجيه:
ميكن للمربية رفع درجة التمرين تبعًا لقدرات الطفل 
يف الق�س فتقدم له بعدد اخلطوط امل�ستقيمة اخلطوط 

املتعرجة ثم الزكزاك ثم الأ�سكال الب�سيطة .

املهارات احلركية الكبرية
2-12. يرمي الكرة من فوق الراأ�س .

 
ا�سم الن�ساط:
 اأرمي الكرة

الأدوات:
كرات متو�سطة احلجم ملونة )4-5 كرات ( ، �سلة 

كبرية.

التطبيق:
تدعو املربية الطفل اإىل مكان ال�سلة ومت�سك بالكرة 
وتقول:  بال�سلة  ترميها  و  راأ�سها  فوق  وترفعها 
اأن جترب ؟  تريد  الكرة ؟ هل  اأراأيت كيف رميت 
ثم تعطيه الكرة و ت�سجعه على رميها بال�سلة وتنتظر 
اإىل اأن يرمي الكرات يف ال�سلة ثم ت�سجعه على 

اإخراجها ورميها مرة اأخرى.

توجيه:
اأنه فهم  تتاأكد من  اأن  تدع املربية الطفل يلعب بعد 
مبداأ اللعبة و قادر على اللعب و اإخراج الكرات .

ال�سحة وال�سالمة العامة   
)يجرح  نف�سه  يوؤذي  عندما  امل�ساعدة  يطلب   .10-1

نف�سه(
تالحظ املربية اأن الطفل يلجاء لها طالبًا امل�ساعدة عند 
تعر�سه لأذى علمًا اأن متابعة املربية  للطفل باإهتمام 

وحب ت�سجعه على طلب امل�ساعدة.

اجلانب املعريف 
7-3.  يعرف اإ�سمه اإذا �سئل عنه 

ا�سم الن�ساط :
 اأ�سماء الأطفال

الأدوات:
بطاقات لأ�سماء الأطفال ، ل�سق.

التطبيق:
تقول  وثم  الدائرة  يف  اجللو�س  الأطفال  من  تطلب 
لالأطفال: الآن من ي�سمع ا�سمه ياأتي ويجل�س على 
اإىل  تاأخذه  ثم  طفل  اأول  ا�سم  وتقول  الكر�سي 
الكر�سي وتعطيه البطاقة حتى يل�سقها على الكر�سي 
وتقوم  الثاين  الطفل  ا�سم  تقول  ثم  عليه  ويجل�س 
بنف�س التمرين معه وت�ستمر يف ذلك حتى يجل�س كل 

الأطفال على الكرا�سي.
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املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-7.  يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل ولكنة ي�سعى اإىل 

احل�سول على قبول الرا�سدين.
تالحظ املربية اأن الطفل يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل   

ولكنه ي�سعى اإىل احل�سول على قبول الرا�سدين.

اجلانب املعريف- اللغوي
يف  ذكرها  ورد  اإذا  األعابه  من  لعبة  يح�رش    .1-3

الق�سة .

ا�سم الن�ساط: 
ق�سة "اخلرفان الثالث"

الأدوات:
ق�سة من اإعداد املربية.

التطبيق:
الق�سة  بعنوان  وتخربهم  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 

وتبداأ بروايتها وعر�س ال�سور عليهم.
الق�سة : اخلرفان الثالثة يفرتقوا وكل منهم يبني بيت. 
واحد من الق�س، والثاين من الطني، والثالث من 
الطوب. ويهجم عليهم الذئب فينفخ على البيت 
�سديقه  عند  اخلروف  ويهرب  البيت  فيطري  الأول 
يف البيت الثاين. يلحق به الذئب وينفخ على بيت 
الطني فيهدم ويهرب اخلروفان عند �سديقهما يف 
البيت الثالث. يلحق بهما الذئب ويحاول هدم بيت 
خرفان  الثالث  يجتمع  هنا  ي�ستطيع.  فال  الطوب 
ويفكروا كيف يتخل�سون من الذئب. فعندما يحاول 
فيياأ�س  بالطوب.  ي�سدوها  املدخنة  من  النزول 

الذئب ويرحل. 
الطفل قد يح�رش لعبة من  اأن  املربية فيما بعد  تالحظ 

األعابه ليقلد بها اخلرفان.
 

توجيه:
يجب اأن ت�ستخدم املربية دائمًا احلركات والإمياءات 

والأ�سوات املنا�سبة.

ال�سهر احلادي ع�رش 
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الأ�سبوع الأولال�سهر احلادي ع�رش

املهارات احلركية ال�سغرية  
 1-14. يق�س الورق باملق�س .

ا�سم الن�ساط:
ق�س اخلطوط

الأدوات:
 ورق ملون خمطط بخطوط م�ستقيمة، مق�سني.

التطبيق:
من  جمموعة  تعطيه  و  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
الورق امللون ومت�سك بالبطاقة بال�سكل ال�سحيح و 
تبداأ بالق�س من الأ�سفل اإىل الأعلى وت�سجع الطفل 
حماولة  و  ال�سحيحة  بالطريقة  املق�س  م�سك  على 

الق�س اإىل النهاية.

توجيه:
ميكن للمربية رفع درجة التمرين تبعًا لقدرات الطفل 
يف الق�س فتقدم له بعدد اخلطوط امل�ستقيمة اخلطوط 

املتعرجة ثم الزكزاك ثم الأ�سكال الب�سيطة .

املهارات احلركية الكبرية
2-12. يرمي الكرة من فوق الراأ�س .

ا�سم الن�ساط:
 اأرمي الكرة

الأدوات:
كرات متو�سطة احلجم ملونة )4-5 كرات ( ، �سلة 

كبرية.

التطبيق:
تدعو املربية الطفل اإىل مكان ال�سلة ومت�سك بالكرة 
وتقول:  بال�سلة  ترميها  و  راأ�سها  فوق  وترفعها 
اأن جترب ؟  تريد  الكرة ؟ هل  اأراأيت كيف رميت 
ثم تعطيه الكرة و ت�سجعه على رميها بال�سلة وتنتظر 
اإىل اأن يرمي الكرات يف ال�سلة ثم ت�سجعه على 

اإخراجها ورميها مرة اأخرى.

توجيه:
اأنه فهم  تتاأكد من  اأن  تدع املربية الطفل يلعب بعد 
مبداأ اللعبة و قادر على اللعب و اإخراج الكرات .

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-11. يذهب للمرحا�س لوحده اأحيانًا.

للمرحا�س  يذهب  وهو  الطفل  وتتابع  املربية  تالحظ 
لوحده اأحيانًا.

اجلانب املعريف 
8-1. مييز الأ�سكال الرئي�سية بدون ت�سميتها.

ا�سم الن�ساط: 
قف فوق ال�سكل املنا�سب

الأدوات:
)املربع  الأر�س  على  تل�سق  الأ�سكال  من  جمموعة 
ي�ستوعب  بحجم  تكون  اأن  يجب  ،الدائرة،املثلث( 

قدمي الطفل ليقف عليها.

التطبيق:
منهم  وتطلب  الدائرة  الأطفال يف  مع  املربية  جتل�س 
اأن يرددوا الأ�سماء وتطلب من اأول طفل اأن يقف 
تطلب  ثم  املربع  فوق  قف  له  وتقول  الو�سط  يف 
منه اأن يقف على املثلث ثم الدائرة وتطبق التمرين 

على كل الأطفال .
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املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-7. يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل ولكنه ي�سعى اإىل 

احل�سول على قبول الرا�سدين .
تالحظ املربية اأن الطفل يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل 

ولكنه ي�سعى اإىل احل�سول على قبول الرا�سدين.

اجلانب املعريف - اللغوي
3-2. يردد بع�س الكلمات التي يعرفها عندما ترد 

يف الق�سة .

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة )ليلى و الذئب(

الأدوات:
الطعام  اأنواع  اأي   ، �سغرية  �سلة  اأحمر،  رداء   ، الق�سة 

البال�ستيكي ،بع�س الورد امللون.

التطبيق:
الأطفال للجلو�س يف احللقة وتخربهم  املربية  تدعو 
ومت�سك  الذئب  و  ليلى  ق�سة  لهم  �سرتوي  باأنها 
الأطفال  ي�ساهد  بينما  الق�سة  برواية  وتبداأ  الكتاب 
ال�سور وتتابع املربية الطفل وهو يردد بع�س الكلمات 
التي يعرفها عندما ترد يف الق�سة وت�سجعه اأثناء �رشد 
الق�سة وبعد الإنتهاء ت�ساألهم اإن اأعجبتهم الق�سة و 
تبداأ بعر�س الأ�سياء  و تعرفهم على اأ�سمائها ثم تبداأ 

بتمثيل الق�سة  با�ستخدام هذه الأدوات .

توجيه:
على  ت�سجعهم  اأن  وحتاول  الأطفال  املربية  حتاور 
رواية الأحداث ولو بكلمات ب�سيطة و توؤكد على 
يجب  وهنا  الرئي�سية  وال�سخ�سيات  الأدوات  اأ�سماء 
اأن حتاول املربية اأن تركز على الألوان يف الق�سة 
كالرداء الأحمر ، والورد امللون لربطهم مبا تعلموه 

من األوان خالل الأ�سبوع .

الأ�سبوع الثاينال�سهر احلادي ع�رش

املهارات احلركية ال�سغرية 
 1-14. يق�س الورق باملق�س .

ا�سم الن�ساط:
 اأق�س اخلطوط

الأدوات:
 ورق ملون خمطط بخطوط م�ستقيمة، مق�سني.

التطبيق:
من  جمموعة  تعطيه  و  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
الورق امللون ومت�سك بالبطاقة بال�سكل ال�سحيح و 
تبداأ بالق�س من الأ�سفل اإىل الأعلى وت�سجع الطفل 
حماولة  و  ال�سحيحة  بالطريقة  املق�س  م�سك  على 

الق�س اإىل النهاية.

توجيه:
ميكن للمربية رفع درجة التمرين تبعًا لقدرات الطفل 
يف الق�س فتقدم له بعدد اخلطوط امل�ستقيمة اخلطوط 

املتعرجة ثم الزكزاك ثم الأ�سكال الب�سيطة .

املهارات احلركية الكبرية
2-12. يرمي الكرة من فوق الراأ�س .

ا�سم الن�ساط:
 اأرمي الكرة

الأدوات:
كرات متو�سطة احلجم ملونة )4-5 كرات ( ، �سلة 

كبرية.

التطبيق:
تدعو املربية الطفل اإىل مكان ال�سلة ومت�سك بالكرة 
وتقول:  بال�سلة  ترميها  و  راأ�سها  فوق  وترفعها 
اأن جترب ؟  تريد  الكرة ؟ هل  اأراأيت كيف رميت 
ثم تعطيه الكرة و ت�سجعه على رميها بال�سلة وتنتظر 
اإىل اأن يرمي الكرات يف ال�سلة ثم ت�سجعه على 

اإخراجها ورميها مرة اأخرى.

توجيه:
اأنه فهم  تتاأكد من  اأن  تدع املربية الطفل يلعب بعد 
مبداأ اللعبة و قادر على اللعب و اإخراج الكرات .
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-11. يذهب للمرحا�س لوحده اأحيانًا.

الطفل وهو يذهب للمرحا�س  املربية وتتابع  تالحظ   
لوحده اأحيانًا.

اجلانب املعريف 
التي  لالأ�سياء  وثقيل  خفيف  مفهوم  يدرك   .2-8

يتعامل معها

ا�سم الن�ساط:
اأعرف الأوزان

الأدوات:
اأدوات موجودة يف البيئة املادية من حول الطفل   
) ورقة، لعبة معدنية �سغرية، لعبة بال�ستيكية �سغرية(

التطبيق:
هو  مما  ثقياًل  �سيئًا  وحتمل  الطفل  اأمام  املربية  تقف 
من  حتمل  ما  ثقل  عن  وتعرب  الغرفة  يف  موجود 

خالل حركاتها و�سلوكها . 
يف  موجود  هو  مما  خفيفًا  �سيئًا  حتمل  ذلك  وبعد 
الغرفة وتعرب عن خف ما حتمل من خالل حركاتها 
و�سلوكها وت�سجع الأطفال على التجريب و تالحظ 

اإدراكهم للمفهوم.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
7-7. يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل ولكنه ي�سعى اإىل 

احل�سول على قبول الرا�سدين.
تالحظ املربية اأن الطفل يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل 

ولكنه ي�سعى اإىل احل�سول على قبول الرا�سدين.

اجلانب املعريف - اللغوي
3-2. يردد بع�س الكلمات التي يعرفها عندما ترد 

يف الق�سة.

ا�سم الن�ساط: 
ق�سة )ليلى و الذئب(

الأدوات:
الطعام  اأنواع  اأي   ، �سغرية  �سلة  اأحمر،  رداء   ، الق�سة 

البال�ستيكي ،بع�س الورد امللون.

التطبيق:
الأطفال للجلو�س يف احللقة وتخربهم  املربية  تدعو 
ومت�سك  الذئب  و  ليلى  ق�سة  لهم  �سرتوي  باأنها 
الأطفال  ي�ساهد  بينما  الق�سة  برواية  وتبداأ  الكتاب 
ال�سور وتتابع املربية الطفل وهو يردد بع�س الكلمات 
التي يعرفها عندما ترد يف الق�سة وت�سجعه اأثناء �رشد 
الق�سة وبعد النتهاء ت�ساألهم اإن اأعجبتهم الق�سة و 
تبداأ بعر�س الأ�سياء  و تعرفهم على اأ�سمائها ثم تبداأ 

بتمثيل الق�سة  با�ستخدام هذه الأدوات .

توجيه:
على  ت�سجعهم  اأن  وحتاول  الأطفال  املربية  حتاور 
رواية الأحداث ولو بكلمات ب�سيطة و توؤكد على 
يجب  وهنا  الرئي�سية  وال�سخ�سيات  الأدوات  اأ�سماء 
اأن حتاول املربية اأن تركز على الألوان يف الق�سة 
كالرداء الأحمر ، و الورد امللون لربطهم مبا تعلموه 

من األوان خالل الأ�سبوع .
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الأ�سبوع الثالثال�سهر احلادي ع�رش

املهارات احلركية ال�سغرية
1-4. يق�س الورق باملق�س .

ا�سم الن�ساط:
 اأق�س اخلطوط

الأدوات:
 ورق ملون خمطط بخطوط م�ستقيمة، مق�سني.

التطبيق:
من  جمموعة  تعطيه  و  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
الورق امللون ومت�سك بالبطاقة بال�سكل ال�سحيح و 
تبداأ بالق�س من الأ�سفل اإىل الأعلى وت�سجع الطفل 
حماولة  و  ال�سحيحة  بالطريقة  املق�س  م�سك  على 

الق�س اإىل النهاية.

توجيه:
ميكن للمربية رفع درجة التمرين تبعًا لقدرات الطفل 
يف الق�س فتقدم له بعدد اخلطوط امل�ستقيمة اخلطوط 

املتعرجة ثم الزكزاك ثم الأ�سكال الب�سيطة .

املهارات احلركية الكبرية
2-13. ميد يده حماوًل اإم�ساك الكرة الكبرية.

ا�سم الن�ساط:
 من�سك الكرة

الأدوات:
كرة كبرية احلجم.

التطبيق:
تقف املربية مقابل الطفل وت�سع الكرة على الأر�س و 
اإليه  الكرة و رميها  له وت�سجعه على م�سك  ترميها 

بيده وهكذا . 

توجيه:
اأن  وميكن  م�ستمتع  الطفل  طاملا  اللعبة  املربية  تكرر 

ت�سجع طفلني للعب معًا. 

ال�سحة وال�سالمة العامة .  
1-12. يحاول اأن يلب�س مالب�سه بنف�سه.

ا�سم الن�ساط: 
اأرتدي معطفي

الأدوات:
معطف الطفل

التطبيق:
تدعو املربية الطفل و ت�ساعده باإح�سار معطفه بالإ�سافة 
الطفل  ت�سجع  اأمامه  معطفها  وتلب�س  معطفها  اإىل 
خطوة  خطوة  معها  اخلطوات  نف�س  اإتباع  على 

للب�س معطفه.

توجيه:
على  يوم  كل  ت�سجعه  و  الطريقة  الطفل  املربية  تعلم 

لب�س املعطف مبفرده.

اجلانب املعريف 
ما  �سغري( يف  )كبري-  احلجم  مفهوم  يدرك   .3-8

يتعلق بالأ�سياء من حوله 

ا�سم الن�ساط:
 الأحجام املختلفة.

الأدوات:
�سيارة بحجمني، �سمكة بحجمني، ا�سطوانة بحجمني.

التطبيق:
املكان  يف  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
اأن  منه  وتطلب  اأمامه  ال�سيارتني  وت�سع  املنا�سب 
يعطيها ال�سيارة الكبرية ثم اأن يعطيها ال�سيارة ال�سغري، 
وهذه  كبرية  �سيارة  هذه  باأن  الطفل  على  وتوؤكد 
�سغرية ثم تعر�س باقي املجموعات بنف�س الطريقة.
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اجلانب املعريف - اللغوي
3-3. ي�سري اإىل �سورة يف الق�سة ويربطها بخربة مر 

بها.

ا�سم الن�ساط:
ق�سة  )الراعي والأغنام(

الأدوات:
جم�سمات) ملجموعة من الأغنام ، راعي ، ذئب ، 

�سجرة ، اأ�سخا�س (

التطبيق:
الأطفال وتعرفهم  اأمام  الأغنام والراعي  املربية  ت�سع 
على الراعي واأهميته وتبداأ برواية الق�سة م�ستخدمة 

املج�سمات خالل الرواية.
الق�سة: الراعي دائمًا ي�سيح بوجود ذئب، فياأتي النا�س 
مل�ساعدته ويكون خمتبئ خلف ال�سجرة، ثم يخرج 
يعيد  ذئب.  يوجد  ل  لأنه  النا�س  ويذهب  وي�سحك 
هذه الدعابة مرتني اأو ثالثة، اآخر مرة ياأتي الذئب 
لأنه  لنجدته،  ياأتي  احد  ل  ي�سيح،  فعندما   ، فعاًل 
بعد  ولكن  بال�سابق.  مرة  من  اأكرث  عليهم  �سحك 

قليل يراه اأحد املاره وياأتي لنجدته ويفر الذئب.
الأطفال  الق�سة وخربات  الطفل حوارًا حول   جتري 
ال�سابقة التي مروا بها ) ي�سف �سكل و�سوت الغنم  

، �سكل الراعي ومالب�سه( 

توجيه:
يجب اأن تعطي املربية الأطفال الفر�سة للحديث اأثناء 

رواية الق�سة.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-7.  يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل ولكنه ي�سعى اإىل 

احل�سول على قبول الرا�سدين.
تالحظ املربية اأن الطفل يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل 

ولكنه ي�سعى اإىل احل�سول على قبول الرا�سدين.

الأ�سبوع الرابعال�سهر احلادي ع�رش

املهارات احلركية ال�سغرية  
 1-14. يق�س الورق باملق�س .

ا�سم الن�ساط: 
اأق�س اخلطوط

الأدوات:
 ورق ملون خمطط بخطوط م�ستقيمة، مق�سني.

التطبيق:
من  جمموعة  تعطيه  و  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
الورق امللون ومت�سك بالبطاقة بال�سكل ال�سحيح و 
تبداأ بالق�س من الأ�سفل اإىل الأعلى وت�سجع الطفل 
حماولة  و  ال�سحيحة  بالطريقة  املق�س  م�سك  على 

الق�س اإىل النهاية.

توجيه:
ميكن للمربية رفع درجة التمرين تبعًا لقدرات الطفل 
يف الق�س فتقدم له خطوط م�ستقيمة ثم متعرجة ثم 

زكزاك ثم اأ�سكال ب�سيطة .

املهارات احلركية الكبرية
2-13.  ميد يده حماوًل اإم�ساك الكرة الكبرية .

ا�سم الن�ساط: 
من�سك الكرة

الأدوات:
كرة كبرية احلجم.

التطبيق:
تقف املربية مقابل الطفل وت�سع الكرة على الأر�س و 
اإليه  الكرة و رميها  له وت�سجعه على م�سك  ترميها 

بيده وهكذا . 

توجيه:
اأن  وميكن  م�ستمتع  الطفل  طاملا  اللعبة  املربية  تكرر 

ت�سجع طفلني للعب معًا.
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اجلانب املعريف 
8-4. يدرك املفاهيم املكانية الب�سيطة )على، يف ، 

فوق ، حتت ( . 

ا�سم الن�ساط:
مكاين 

الأدوات:
 ل�سيء

التطبيق:
عندما  اللعبة،  هذه  �سنلعب  لالأطفال  املربية  تقول 
وتقول:  التمرين  وتبداأ  فيه  جتل�س  املكان  ا�سمي 
على  اإجل�سي  ليلى  الكر�سي،  فوق  اإجل�س  اأحمد 
ال�سجادة، �سلمى �سعي حقيبتك حتت الطاولة خالد 
�سع املكعبات يف ال�سندوق وتالحظ اإدراك الطفل 

للمفاهيم املكانية.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-15. يقلد ر�سم دائرة.

ا�سم الن�ساط:
 دوائري 

الأدوات:
 اأوراق حجم A4 ، األوان �سمعية ، ر�سمه لدوائر.

التطبيق:
بتقليد  �سيقومون  اأنهم  اإىل  الأطفال  املربية  توجه 
ر�سمه للدوائر التي تعدها املربية با�ستخدام الألوان 
اإىل  ت�سري  و  الأحمر  و  الأ�سفر  و  الأزرق  ال�سمعية، 
و  الورقة  الطفل  وتعطي  ت�سميهم  عندما  الألوان 

الألوان وت�سجعه على  تقليد ر�سم دائرة.

توجيه:
يحتاج  التي  الأوراق  الطفل  املربية  تعطي  اأن  يجب   
اإليها واإن مل يبداأ الطفل بالر�سم اأو التلوين جتل�س 
بجانبه و تريه ماذا ميكن اأن يعمل و كيف وميكن 
با�ستخدام  الطاولة  تثبت الأوراق على  اأن  للمربية  

ال�رشيط الال�سق .

اجلانب املعريف 
8-4.  يدرك املفاهيم املكانية الب�سيطة )على ، يف 

، فوق ، حتت (  

ا�سم الن�ساط: 
بيت الأمان

الأدوات:
�رشيط ل�سق، ت�سجيل مو�سيقي.

التطبيق:
حتدد املربية ال�رشيط الال�سق على الأر�س ب�سكل دائرة 
قطرها 2م وتطلب من الأطفال الرك�س حولها مع 
داخلها  يقفوا  اأن  يجب  تتوقف  املو�سيقى وعندما 

وهكذا.

توجيه:
اأن  يلحقوا  مل  الذين  الأطفال  من  تطلب  األ  يجب 
تذكرهم  بل  بالن�سحاب  الدائرة  اإىل  يدخلوا 

وتدعهم يلعبون ثانية.

اجلانب املعريف - اللغوي
3-4. يحب الق�س�س التي ت�سف اأحداث .

ا�سم الن�ساط: 
ق�سة )ليلى و الذئب(

الأدوات:
الطعام  اأنواع  اأي   ، �سغرية  �سلة  اأحمر،  رداء   ، الق�سة 

البال�ستيكي ،بع�س الورد امللون.

التطبيق:
الأطفال للجلو�س يف احللقة وتخربهم  املربية  تدعو 
ومت�سك  الذئب  و  ليلى  ق�سة  لهم  �سرتوي  باأنها 
الأطفال  ي�ساهد  بينما  الق�سة  برواية  وتبداأ  الكتاب 
ال�سور وتتابع املربية الطفل وهو يردد بع�س الكلمات 
وبعد  وت�سجعه  الق�سة  يف  ترد  عندما  يعرفها  التي 
بعر�س  تبداأ  و  الق�سة  اأعجبتهم  اإن  ت�ساألهم  النتهاء 
بتمثيل  تبداأ  ثم  اأ�سمائها  على  تعرفهم  و  الأ�سياء  

الق�سة  با�ستخدام هذه الأدوات.

توجيه:
حتاور املربية الأطفال وت�سجعهم على رواية الأحداث 
ولو بكلمات ب�سيطة و توؤكد على اأ�سماء الأدوات 

وال�سخ�سيات الرئي�سية.



ال�سهر الثاين ع�رش 
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الأ�سبوع الأولال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-13. ميد يده حماوًل اإم�ساك الكرة الكبرية .

ا�سم الن�ساط:
 من�سك الكرة

الأدوات:
كرة كبرية احلجم.

التطبيق:
تقف املربية مقابل الطفل وت�سع الكرة على الأر�س و 
ترميها له وت�سجعه على م�سك الكرة و رميها اإليها 

بيده وهكذا . 

توجيه:
اأن  وميكن  م�ستمتع  الطفل  طاملا  اللعبة  املربية  تكرر 

ت�سجع طفلني للعب معًا.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-15.  يقلد ر�سم دائرة.

ا�سم الن�ساط:
 دوائري 

الأدوات:
 اأوراق حجم A4 ، األوان �سمعية ، ر�سمة لدوائر.

التطبيق:
بتقليد  �سيقومون  اأنهم  اإىل  الأطفال  املربية  توجه 
ر�سمة للدوائر التي تعدها املربية با�ستخدام الألوان 
اإىل  ت�سري  و  الأحمر  و  الأ�سفر  و  الأزرق  ال�سمعية، 
و  الورقة  الطفل  وتعطي  ت�سميهم  عندما  الألوان 

الألوان وت�سجعه على  تقليد ر�سم دائرة.

توجيه:
يحتاج  التي  الأوراق  الطفل  املربية  تعطي  اأن  يجب 
اإليها واإن مل يبداأ الطفل بالر�سم اأو التلوين جتل�س 
بجانبه و تريه ماذا ميكن اأن يعمل و كيف، وميكن 
با�ستخدام  الطاولة  تثبت الأوراق على  اأن  للمربية  

ال�رشيط الال�سق .

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-12. يحاول اأن يلب�س مالب�سه بنف�سه .

ا�سم الن�ساط: 
اأرتدي معطفي

الأدوات:
معطف الطفل

التطبيق:
تدعو املربية الطفل و ت�ساعده باإح�سار معطفه بالإ�سافة 
اإىل معطفها وتلب�س معطفها اأمامه وت�سجعه على 
للب�س  خطوة  خطوة  معها  اخلطوات  نف�س  اإتباع 

معطفه.

توجيه:
على  يوم  كل  ت�سجعه  و  الطريقة  الطفل  املربية  تعلم 

اجلانب املعريف لب�س املعطف مبفرده.
8-5.   يبداأ يف التعرف على  بع�س اأ�سماء  الألوان  

الرئي�سية

ا�سم الن�ساط: 
األواين اجلميلة

الأدوات:
األوان حمراء خمتلفة ) خ�سبية، �سمع، مائية (  اأنواع 

اأوراق عمل، اأدوات للتطبيع.

التطبيق:
الطاولة وتدعو  ت�سعها على  الأدوات و  املربية  تعد 
الطفل للعمل و تقول: الآن �سنلون باللون الأحمر 
هذه التفاحة، اأتعرف ما لونها ؟ نعم اأحمر، مباذا 
تود اأن تلونها؟ وهكذا اإىل اأن يلون جميع ال�سور 

وتردد كلمة اأحمر و ت�سجع الطفل على قولها .

توجيه:
يجب اأن ت�ستخدم املربية �سور مب�سطة ووا�سحة لأ�سياء 
بنف�سه  الطفل يلون  اأحمر وترتك  الواقع  لونها يف 
وميكن للمربية يف اليوم التايل اأن ت�سجع الأطفال 
على جمع الأ�سياء احلمراء يف ال�سف وتطبق املربية 
الأ�سابيع  الرئي�سية يف  الألوان  باقي  التدريب على 

القادمة.
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اجلانب املعريف - اللغوي
3-5.  يتظاهر بقراءة الكتب التي يحبها .

ا�سم الن�ساط:
 ق�سة 

الأدوات:
جمموعة ق�س�س

التطبيق:
عليهم  وتعر�س  احللقة  يف  الأطفال  املربية  جتمع 
الكتاب وتخربهم بعنوان الق�سة وتبداأ بعر�س ال�سور 

عليهم ثم تروي الق�سة. 

فكرة الق�سة:
والدب  والأم  الأب  دببة:   3 فيه  يعي�س  بيت  يوجد 
وكانت  الغابة،  ليم�سوا يف  جميعًا  خرجوا  ال�سغي، 
بالغابة،  مت�سي  تائهة  �سمرية  ا�سمها  �سغرية  بنت 
يفتح  الباب ومل  دقت  اأن  بعد  فارغ  بيت  دخلت 
اأحد فوجدت 3 اأطباق طعام: كبري وو�سط و�سغري، 
تذوقت من جميع الأطباق واأعجبها طعام ال�سغري، 
ثم وجدت 3 كرا�سي وجربتهم اأي�سا ثم 3 اأ�رشة اإىل 
اأن غفت على ال�رشير ال�سغري، وعندما عاد الدببة 
لوجود  فانده�سوا  ال�سباك،  من  هربت  الغابة  من 
ثم  اأغرا�سهم.  ا�ستخدام  حاول  املنزل  يف  اأحد 
وجدها اأباها ووبخها خلروجها وحدها من منزلها.

توجيه:
ترتك املربية الق�سة ملن يرغب من الأطفال وت�سجعهم 
وهو  الطفل  وتراقب  اأمامهم  �رشدها  اإعادة  على 

يتظاهر بقراءة الق�سة.

اجلانب املعريف 
8-5.  يبداأ يف التعرف على  بع�س اأ�سماء  الألوان  

الرئي�سية.

ا�سم الن�ساط: 
�سلة املالب�س )مترين جماعي(

الأدوات:
�سلة ، بع�س مالب�س الأطفال مثل القبعات واملعاطف 

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املخ�س�س وت�سع 
�سلة املالب�س اأمامهم وتخرج اأول قطعة وت�ساأل ملن 
عن  ت�ساأله  الطفل  يعرف  وعندما  القطعة؟  هذه 
اللون، ثم تخرج قطعة اأخرى وت�ساأل نف�س ال�سوؤال 

وت�ستمر يف التمرين حتى تنهي جميع القطع.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
5-1. ي�ستمر يف  اللعب املوازي .

ا�سم الن�ساط:
 معجونتي

الأدوات:
معجونة ملونة ) تخلط املربية كوب طحني مع ن�سف 

كوب ملح وفنجان �سغري ماء(

التطبيق:
له  املعجونة وترتك  املربية كل طفل قطعة من  تعطي 
الأطفال  لعب  وتالحظ   ، والت�سكيل  باللعب  احلرية 

بجانب بع�سهم.

توجيه:
يجب اأن تدع الأطفال ي�سكلوا املعجونة كما يريدون 
اأن  للمربية  الألوان معًا وميكن  اأرادوا دمج  اإن  اأو 

تعطيهم اأفكارًا ب�سيطة ميكن تطبيقها

املهارات احلركية الكبرية
2-14.  ي�رشب الكرة بقوة.

ا�سم الن�ساط:
 من�سك الكرة

الأدوات:
كرة كبرية احلجم.

التطبيق:
تقف املربية مقابل الطفل وت�سع الكرة على الأر�س و 
اإليه  الكرة و رميها  له وت�سجعه على م�سك  ترميها 

بيده وهكذا . 

توجيه:
اأن  وميكن  م�ستمتع  الطفل  طاملا  اللعبة  املربية  تكرر 

ت�سجع طفلني للعب معًا.

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-15 . يقلد ر�سم دائرة

ا�سم الن�ساط: 
دوائري 

الأدوات:
 اأوراق حجم A4 ، األوان �سمعية ، ر�سمة لدوائر.

التطبيق:
بتقليد  �سيقومون  اأنهم  اإىل  الأطفال  املربية  توجه 
ر�سمة للدوائر التي تعدها املربية با�ستخدام الألوان 
اإىل  ت�سري  و  الأحمر،  و  الأ�سفر  و  الأزرق  ال�سمعية، 
و  الورقة  الطفل  وتعطي  ت�سميهم  عندما  الألوان 

الألوان وت�سجعه على  تقليد ر�سم دائرة.

توجيه:
يحتاج  التي  الأوراق  الطفل  املربية  تعطي  اأن  يجب 
اإليها واإن مل يبداأ الطفل بالر�سم اأو التلوين جتل�س 
بجانبه و تريه ماذا ميكن اأن يعمل و كيف وميكن 
با�ستخدام  الطاولة  تثبت الأوراق على  اأن  للمربية  

ال�رشيط الال�سق .
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اجلانب املعريف 
الألوان  اأ�سماء  بع�س  التعرف على  يبداأ يف    .5-8

الرئي�سية.

ا�سم الن�ساط :
 ماذا تلب�س ؟

الأدوات:
مالب�س الطفل

التطبيق:
لون  وما  ؟  اليوم  تلب�س  ماذا  الطفل  املربية  ت�ساأل 

)احلذاء ، القمي�س ، البنطال.... ( مثاًل

 

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-12. يحاول اأن يلب�س مالب�سه بنف�سه.

ا�سم الن�ساط: 
ماذا األب�س هذا الف�سل؟

الأدوات:
كفوف ، قبعات ، و�ساح، غطاء الإذنني، معطف .

التطبيق:
 تعرف املربية الطفل على مالب�س اخلريف مثاًل وتدربه 
ثم  مبفرده  ال�سحيح  بالجتاه  القبعة  ارتداء  على 

ت�سجعه على اختيار اأي قطعه اأخرى وهكذا.

توجيه:
خالل هذا الأ�سبوع تدرب املربية الأطفال وت�سجعهم 

على ارتداء املالب�س مبفردهم. 

اجلانب املعريف- اللغوي
الق�سة  �رشد  ويعيد  الكتاب  �سفحات  يقلب   .6-3

با�ستخدام ال�سور.

ا�سم الن�ساط: 
ق�سة )ال�سلحفاة والأرنب(

الأدوات:
كتاب الق�سة

التطبيق:
لهم  وتروي  احللقة  يف  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ق�سة ال�سباق بني ال�سلحفاة البطيئة والأرنب ال�رشيع 
با�ستخدام الإمياءات ثم ت�ساألهم اإن كانوا يرغبون 
بت�سفح الق�سة وت�سجعهم على �رشد الق�سة با�ستخدام 
ال�سور وتالحظ الطفل وهو يقلب �سفحات الق�سة. 

تروي احلكاية مرة ثانية وتريهم ال�سور.

توجيه:
يجب اأن تتدرب املربية على قراءة الق�سة م�سبقًا كي 

تتمكن من �سد انتباه الأطفال.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
5-2. تظهر لدية بدايات ممار�سة اللعب الإيهامي: 
يقود  وكاأنه  يديه  ي�ستخدم  ال�رشير،  يف  اللعبة  ي�سع 

�سيارة ، 

ا�سم الن�ساط: 
ال�ستحمام ومهارات اللب�س.

الأدوات:
اأدوات ركن البيت ، اأدوات الطبخ ،اأدوات الطعام 

، دمية بال�ستيكية ، حو�س ا�ستحمام �سغري)لعبة(

التطبيق:
ترافق املربية  الأطفال اإىل ركن البيت وتراقبهم وهو 
يتخيلون اأنهم يعدون الطعام ويطبخون يف اأدوات 
الطبخ  اأو يتخيلون اأنهم  ي�ستقبلون الزوار يف الركن 
اأو  ال�رشير  يف  وي�سعونها  الدمى  يطعمون  اأنهم   اأو 
ويختارون   الدمى  يحمموا  و  احلمام  يجهزون  اأنهم 

مالب�س الدمية ويقوموا بلبا�سها 
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املهارات احلركية الكبرية
2-14. ي�رشب الكرة بقوة

ا�سم الن�ساط :
 كرة القدم

الأدوات:
كرة قدم متو�سطة احلجم ، �سلة هدف

التطبيق:
وت�سجعهم  الكرة  بركل  وتذكرهم  املربية طفلني  تدعو 
تلو  واحدا  هدف  اإدخال  وحماولة  ركلها  على 

الأخر.

توجيه:
يجب اأن تنتبه املربية اإىل امل�سافة والبعد عن الهدف، 
فان كانت قريبة واإدخال الهدف �سهل جدا تطلب 

من الأطفال اأن يبتعدوا عن الهدف اأكرث.

الأ�سبوع الثالثال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية ال�سغرية  
 1-14. يق�س الورق باملق�س 

ا�سم الن�ساط:
 اأق�س اخلطوط

الأدوات:
 ورق ملون خمطط بخطوط م�ستقيمة، مق�سني.

التطبيق:
من  جمموعة  تعطيه  و  الطفل  بجانب  املربية  جتل�س 
الورق امللون ومت�سك بالبطاقة بال�سكل ال�سحيح و 
تبداأ بالق�س من الأ�سفل اإىل الأعلى وت�سجع الطفل 
حماولة  و  ال�سحيحة  بالطريقة  املق�س  م�سك  على 

الق�س اإىل النهاية.

توجيه:
ميكن للمربية رفع درجة التمرين تبعًا لقدرات الطفل 
يف الق�س فتقدم له خطوط م�ستقيمة ثم متعرجة ثم 

زكزاك ثم اأ�سكال ب�سيطة .

ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-12. يحاول اأن يلب�س مالب�سه بنف�سه

ا�سم الن�ساط: 
ماذا األب�س هذا الف�سل؟

الأدوات:
كفوف ، قبعات ، و�ساح، غطاء الإذنني، معطف .

التطبيق:
 تعرف املربية الطفل على مالب�س اخلريف مثاًل وتدربه 
ثم  مبفرده  ال�سحيح  بالجتاه  القبعة  ارتداء  على 

ت�سجعه على اختيار اأي قطعه اأخرى وهكذا.

توجيه:
خالل هذا الأ�سبوع تدرب املربية الأطفال وت�سجعهم 

على ارتداء املالب�س مبفردهم.

اجلانب املعريف 
8-5. يبداأ يف التعرف على  بع�س اأ�سماء  الألوان  

الرئي�سية

ا�سم الن�ساط: 
الر�سم احلر

الأدوات:
 اأوراق حجم A4 ، األوان �سمعية ) اأزرق ،اأ�سفر ،اأحمر(

التطبيق:
به  �سيقوم  الذي  العمل  على  الطفل  املربية  تدل    
اليوم �سنلون و نر�سم با�ستخدام الألوان  فتقول: " 
و ت�سري اإىل  ال�سمعية ؛ الأخ�رش  والأ�سفر والأحمر " 
الألوان عندما ت�سميهم  وتعطيه الورقة و الألوان و 

تدعه يلون و ير�سم ما يريد .

توجيه:
 ميكن للمربية اأن تثبت الأوراق على الطاولة با�ستخدام 

ال�رشيط الال�سق .
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اجلانب املعريف - اللغوي
تناول  اأثناء  الأ�رشة  اأفراد  مع  احلديث  يتبادل   .1-4

الطعام 
مع  الطعام  تناول  اأثناء  الطفل  �سلوك  املربية  تراقب 

زمالئه 

 

اجلانب املعريف - اللغوي
4-2. يتظاهر  باإجراء حديث على التلفون مع طفل 

اأخر 

ا�سم الن�ساط:
 بيت بيوت

الأدوات:
تلفون لعبة ، األعاب البيت .

التطبيق:
تدعو املربية الأطفال اإىل الركن حيث تتواجد الأ�سياء 
وت�سجعهم على لعب الأدوار وت�سجع الأطفال على 
متثيل الأدوار من خالل حمادثة والدهم اأو اأخاهم 

مثاًل بالتلفون  .

توجيه:
الأطفال  ملراقبة  الركن  هذا  املربية  ت�ستغل  اأن  يجب 

لتكت�سف كم ا�ستفادوا من التمارين ال�سابقة .

املهارات الجتماعية - النفعالية 
7-7.  يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل ولكنة ي�سعى اإىل 

احل�سول على قبول الرا�سدين.
تالحظ املربية يف مواقف متعدده رغبة الطفل يف اأن 
يكون م�ستقاًل ولكنة ي�سعى اإىل احل�سول على قبول 

الرا�سدين  .

املهارات احلركية الكبرية
2-14.  ي�رشب الكرة بقوة

ا�سم الن�ساط :
 كرة القدم

الأدوات:
كرة قدم متو�سطة احلجم ، �سلة هدف

التطبيق:
وت�سجعهم  الكرة  بركل  وتذكرهم  املربية طفلني  تدعو 
تلو  واحدا  هدف  اإدخال  وحماولة  ركلها  على 

الأخر.

توجيه:
يجب اأن تنتبه املربية اإىل امل�سافة والبعد عن الهدف، 
فان كانت قريبة واإدخال الهدف �سهل جدا تطلب 

من الأطفال اأن يبتعدوا عن الهدف اأكرث.

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-15 . يقلد ر�سم دائرة

ا�سم الن�ساط:
 دوائري 

الأدوات:
 اأوراق حجم A4 ، األوان �سمعية ، ر�سمة لدوائر.

التطبيق:
بتقليد  �سيقومون  اأنهم  اإىل  الأطفال  املربية  توجه 
ر�سمة للدوائر التي تعدها املربية با�ستخدام الألوان 
اإىل  ت�سري  و  الأحمر  و  الأ�سفر  و  الأزرق  ال�سمعية، 
و  الورقة  الطفل  وتعطي  ت�سميهم  عندما  الألوان 

الألوان وت�سجعه على  تقليد ر�سم دائرة.

توجيه:
يحتاج  التي  الأوراق  الطفل  املربية  تعطي  اأن  يجب 
اإليها واإن مل يبداأ الطفل بالر�سم اأو التلوين جتل�س 
بجانبه و تريه ماذا ميكن اأن يعمل و كيف، وميكن 
با�ستخدام  الطاولة  تثبت الأوراق على  اأن  للمربية  

ال�رشيط الال�سق .
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
1-12.  يحاول اأن يلب�س مالب�سه بنف�سه

ا�سم الن�ساط: 
ماذا األب�س هذا الف�سل؟

الأدوات:
كفوف ، قبعات ، و�ساح، غطاء الإذنني، معطف .

التطبيق:
 تعرف املربية الطفل على مالب�س اخلريف مثاًل وتدربه 
ثم  مبفرده  ال�سحيح  بالجتاه  القبعة  ارتداء  على 

ت�سجعه على اختيار اأي قطعه اأخرى وهكذا.

توجيه:
خالل هذا الأ�سبوع تدرب املربية الأطفال وت�سجعهم 

على ارتداء املالب�س مبفردهم.

اجلانب املعريف 
8-6. ي�سنف نف�سه والآخرين ح�سب اجلن�س.

ا�سم الن�ساط: 
من اأنا ؟

الأدوات:
 ،  A4 كرتون   ، وبنات  اأولد  الأ�رشة   لأفراد  �سور 

مق�سات  ، ل�سق ، مغلفات بي�ساء .

التطبيق:
ت�سع املربية ال�سور واملق�سات  والال�سق على طاولة 
بني  من  تق�س  باأن  لالأطفال  الن�ساط  وتنمذج  الفن 
ال�سور بنتًا وولدًا وت�سعهم ب�سلة يف ركن الفن وتدع 
الطفل يختار ما يق�سونه و يل�سقونه  �سور البنات و 
الطفل عن  ت�ساأل  بعدها  و  الكرتونة  على  الولد 
عن  ت�ساأله  و  ولد  ام  بنت  �سورة  هي  هل  ال�سورة 

نف�سه اي�سَا
  

توجيه:
اإىل  الأطفال  جتذب  الن�ساط  املربية  تنمذج  عندما 
عمله عليها اأن ت�ساأل اأ�سئلة مفتوحة عن ال�سور و 

اأين يرى نف�سه الطفل .

اجلانب املعريف 
8-6. ي�سنف نف�سه والآخرين ح�سب اجلن�س.

ا�سم الن�ساط: 
من اأ�سمه ؟ 

الأدوات:
لوحة ببطاقات اأ�سماء الأطفال معلقة قربهم ، جم�سم 

لبنت و جم�سم لولد .

التطبيق:
اللوح   على  ولد  جم�سم  و  بنت  جم�سم  تعليق  بعد 
كبطاقات على لوحة قرب  الأ�سماء  تعليق  بعد  و 
اأثناء  لالأطفال  بالغناء  املربية  تبداأ  احللقة  مكان 

اجللو�س للحلقة .

الأغنية :
" من اأ�سمه فادي ؟ .... اأنا اأ�سمي فادي .... ولد 
اأ�سمها فاطمة  اأم بنت ؟ ولد .... ولد .... من 
؟ .... اأنا اأ�سمي فاطمة .... ولد اأم بنت ؟ بنت 

.... بنت .... 

 اجلانب املعريف - اللغوي
4-3. يتبادل احلديث مع الأطفال اأثناء اللعب .

ا�سم الن�ساط:
 �سياد ال�سمك 

الأدوات:
بالهواء  منفوخة  اأو  اأ�سفنجية  احلجم  متو�سطة  كرة 

)خفيفة (

التطبيق:
ثم  معينة  منطقة  الوقوف يف  الأطفال  املربية  تدعو 
ال�سمك،  وانتم  ال�سمك،  �سياد  الآن  اأنا   : تقول 
تبداأ  ثم  بجانبي  ويجل�س  ياأتي  بالكره  ا�سطاده  فمن 
با�سطيادهم باإ�سابتهم بالكرة بلطف و تالحظ  وتراقب 

حديث الطفل اأثناء اللعب.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
7-7.  يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل ولكنه ي�سعى اإىل 

احل�سول على قبول الرا�سدين
تالحظ املربية يف مواقف متعدده رغبة الطفل يف اأن 
يكون م�ستقاًل ولكنة ي�سعى اإىل احل�سول على قبول 

الرا�سدين  .



تطور مهارات الطفل
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التطور اجل�سمي - احلركي - املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات              

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. ي�سعد الدرج بثقة وينزل مم�سكًا الدرابزين وا�سعًا قدميه على نف�س 
الدرجة

1-2. يرك�س دون التمكن من الإبطاء اأو اللتفات عند الزاوية

1-3. يت�سلق العاب احل�سانة ب�سهوله

1-4. ي�سحب ويجر الألعاب الكبرية مبهارة

1-5. يقفز بالقدمني معًا عن درجة منخف�سة

1-6. يقف مقلدًا على روؤو�س الأ�سابع

2-1. ي�سعد الدرج م�ستخدمًا قدميه بالتناوب

2-2. يحمل لعبه اأثناء �سعود الدرج و نزوله

2-3.   يقفز من درجة اإىل الأر�س بالقدمني معًا 

2-4.   يت�سلق األعاب احل�سانة بر�ساقة

2-5.   يلف حول العوائق والزوايا اأثناء الرك�س وخالل الدفع وال�سحب 

2-6.   مي�سي بثقة لالأمام واخللف وعلى اجلنب حاماَلً لعبة كبرية 
2-7.   ي�ستخدم البدالت عند قيادة الدراجة ويلف املقود حول الزاوية 

العري�سة 
2-8.   يقف ومي�سي على روؤو�س الأ�سابع 

2-9.   يقف موؤقتًا على قدمًا واحدة مقلدًا 

2-10. يرمي الكرة من يده على م�ستوى اجل�سم 

2-11. ي�رشب كرة كبرية برفق مائلة اإىل جنب 

2-12.  يرمي الكرة من فوق الراأ�س 

2-13. ميد يده حماوًل اإم�ساك الكرة الكبرية 

2-14.  ي�رشب الكرة بقوة 

التطور اجل�سمي – احلركي-  املهارات احلركية ال�سغرية
    للفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات                    

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن :
ابدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. يحاول اإدخال املفتاح يف القفل
1-2. ُيقلب �سفحات الكتاب واحدة تلو الأخرى وي�ستمتع مبا ي�ساهده 

من �سور
1-3. ي�سك اخلرز الكبري

1-4. يقلد ر�سم خط مر�سوم

1-5. يبني برجًا من 6-7 مكعبات ) يزداد طول الربج (

1-6. ي�ستخدم مكعبني اأو اأكرث لعمل قطار

1-7. ي�ستمتع بالفر�ساة الكبرية

1-8. يحمل املق�س بالطريقة ال�سحيحة

1-9. يفتح املق�س ويغلقه

1-10. يفك الأزرار الكبرية

1-11. يفتح ال�سحاب

1-12. ي�سكب �سائال يف كاأ�س مريقًا بع�سه

1-13. يقلد بناء ج�رش

1-14. يق�س الورق باملق�س 

1-15.  يقلد ر�سم دائرة
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ال�سحة وال�سالمة العامة   
  للفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات            

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
ابدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. يق�سي حاجته اإذا و�سع باأوقات منتظمة على الإناء اخلا�س بذلك

1-2. يبقى اأحيانًا جافًا اأثناء النهار اإذا مت م�ساعدته على التبول بانتظام

1-3. ي�ساعد يف اإطعام نف�سه

1-4. ينام باأوقات منتظمة وماألوفة

1-5. يغ�سل يديه قبل الطعام

1-6. يغ�سل يديه بعد ا�ستخدام احلمام ويجففهما 

1-7. يغطي اأنفه اأو فمه عندما ي�سعل

1-8. يعي بع�س املخاطر ويتجنبها 

1-9. ي�رشب عندما يعط�س 

1-10. يطلب امل�ساعدة عندما يوؤذي نف�سه )يجرح نف�سه(

1-11. يذهب للمرحا�س لوحده اأحيانًا

1-12. يحاول اأن يلب�س مالب�سه بنف�سه

اجلانب املعريف
 للفئة العمرية من ثالث اىل اربع �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. ي�سع جميع املكعبات يف ال�سندوق

1-2. يتمكن من حل بع�س الأحاجي الب�سيطة املكونة من ) 2-4( قطع

1-3. يقلد بناء قطار من مكعبات 

1-4. يبني ج�رش/ حائط من املكعبات 

1-5. يبني بناء معقد من املكعبات

1-6. ينفذ تعليمات ب�سيطة  مكونة من خطوتني 

1-7. يعطي �سيئًا واحدًا عندما يطلب منة ذلك
  )... عليه  وي�سعد  الكر�سي  )يجر  به  املحيطة  الأ�سياء  ي�ستخدم   .1-2

لتحقيق هدف ما ) يفتح اخلزانة (
2-2. ي�ستخدم الأ�سياء املحيطة به )يبحث عن امللعقة ويح�رشها( ي�ستخدمها 

يف  امل�ساعدة يف )حت�سري املعجون (
ي�ستف�رش عن نوع الطعام الذي يتم اإعداده عندما ي�سم رائحة معينة   .1-3

3-2.ينظر لداخل حذائه عندما ل يتمكن من اإدخال قدمه)جواربه بالداخل(     

3-3. يكرث من طرح الأ�سئلة مثل ملاذا؟ اأين؟ ماذا؟ متى؟ 

ي�سع كل اخلرز الأزرق يف �سندوق    .1-4
�سيارة  �سورة  عليه  خا�س  �سندوق  يف  ال�سغرية  ال�سيارات  ي�سع   .2-4

والطائرات يف �سندوق عليه �سورة طائرة 
4-3.  يطابق �سورة مع �سورة

ي�ستخدم ملعقة عند اللعب يف الرمل بحال عدم وجود جمرفة  .1-5

5-2.  يجل�س على الأر�س ليتمكن من ارتداء حذائه 

5-3.  يطلب �رشيطًا ل�سقًا عندما تتمزق ورقته 

6-1. ي�ستخدم يديه وكاأنة يقود �سيارة 

6-2. يتخيل نف�سه وكاأنة يحمل اأنبوب ماء ليطفئ حريقًا 

6-3. يتخيل اأنه يحمل بيديه �سيء ليطعم دميته

6-4. يتحدث مع نف�سه اأثناء اللعب 

7-1. يحفظ بع�س الأنا�سيد ويرددها 

7-2. يعد األيًا من 3-1

7-3. يعرف اأ�سمة اإذا �سئل عنه

8-1. مييز الأ�سكال الرئي�سية بدون ت�سميتها 

8-2. يدرك مفهوم خفيف وثقيل لالأ�سياء التي يتعامل معها 

8-3. يدرك مفهوم احلجم )كبري _ �سغري( يف ما يتعلق بالأ�سياء من حوله 

8-4. يدرك املفاهيم املكانية الب�سيطة )على ، يف ، فوق ، حتت (  

8-5.  يبداأ يف التعرف على  بع�س اأ�سماء  الألوان  الرئي�سية

ي�سنف نف�سه والآخرين ح�سب اجلن�س  .6-8
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اجلانب املعريف - اللغوي
للفئة العمرية من �سنتني اىل ثالث �سنوات

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. ي�سري اإىل اأجزاء اجل�سم عندما يطلب منه ذلك 

1-2. ينفذ بع�س التعليمات الب�سيطة ) انظر من الذي يدق الباب( 

1-3. يعرف بع�س املفاهيم املكانية من مثل ) يف ، فوق(

1-4. يفهم معنى كلمات من مثل ) كبري ، �سعيد (

1-5. مييز بني املت�سادات ) كبري ، �سغري (                         

1-6. ي�ستمتع مب�ساهدة التلفزيون

2-1. ي�ساأل ي�سكل متوا�سل عن اأ�سماء الأ�سياء والأ�سخا�س 

2-2. ي�ستخدم حوايل  خم�سني كلمة ب�سكل �سحيح 
2-3. يردد بع�س اجلمل التي ي�سمعها مع الرتكيز والتكرار لبع�س الكلمات 

يف اجلملة
2-4. ي�سارك يف الغناء مع اأطفال احل�سانة

2-5. ي�سمي الأ�سياء وال�سور املاألوفة بالن�سبة له 

2-6. يعرف ا�سمه كاماًل

2-7. ي�سري اإىل نف�سه م�ستخدمًا ال�سمري اأنا بدًل من ا�سمه  

2-8. يتحدث عن الأ�سياء غري املوجودة اأمامه وكذلك الأ�سياء املوجودة 

2-9. ي�ستخدم �سيغ اجلمع لكنه قد يعمم قاعدة ب�سكل خاطئ 

2-10. ي�ستخدم ال�سمائر ب�سكل �سحيح ) اأنا ، اأنت ( 

2-11. تزداد ب�سكل كبري عدد الكلمات التي ي�ستخدمها يف بناء جملة 

2-12. ي�ستخدم جملة كاملة متبعًا ترتيب ال�سحيح للكلمات  

2-13. يطرح العديد من الأ�سئلة التي تبداأ ) مني، وين ،اإي�س( 

2-14. يتالعب بالكلمات )يغري من طريقة لفظ كلمة معينة( 

2-15. يجيب على بع�س الأ�سئلة الب�سيطة 

لي�ست من مكونات  باأحرف  اأحرف كلمة معينة  ي�ستبدل بع�س   .16-2
تلك الكلمة

3-1. يح�رش لعبة من األعابه اإذا ورد ذكرها يف الق�سة 

3-2. يردد بع�س الكلمات التي يعرفها عندما ترد يف الق�سة 

3-3. ي�سري اإىل �سورة يف الق�سة ويربطها بخربة مر بها 

3-4. يحب الق�س�س التي ت�سف اأحداث 

3-5.  يتظاهر بقراءة الكتب التي يحبها 

3-6. يقلب �سفحات الكتاب ويعيد �رشد الق�سة با�ستخدام ال�سور 

4-1. يتبادل احلديث مع اأفراد الأ�رشة اأثناء تناول الطعام 

4-2. يتظاهر  باإجراء حديث على التلفون مع طفل اأخر 

4-3. يتبادل احلديث مع الأطفال اأثناء اللعب 
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املهارات الجتماعية - النفعالية 
للفئة العمرية من ال�سنتني اإىل ثالث �سنوات   

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرا على : 
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

يح�رش معه �سور اأفراد اأ�رشته عند بدء التحاقه بالربنامج   .1-1

يتقبل وجوده خارج البيت بعيدًا عن الأم    .2-1

ي�سعر بال�سعادة اأثناء تواجده باحل�سانة    .3-1
الن�رشاف  باأن وقت  الرعاية  تعلن مقدمة  يلب�س معطفه عندما   .1-2

قد حان 
2-2. يجل�س على الطاولة املخ�س�سة للطعام عند ما تعلن املربية وقت 

الإفطار 
2-3. يرغب يف احل�سول على ما يريد مبا�رشة بدون تاأجيل 

يحاول تهدئة الأطفال الآخرين )يقرتب من طفل يبكي(  .1-3

يح�رش للطفل الباكي لعبته املف�سلة   .2-3
ي�سفق للطفل الذي يعلن اأنه اأمت عمل معني  .3-3

          ) بناء برج ( 
ي�سارك الآخرين فيما يخ�سه )احللوى(   .4-3

ي�سري اإىل طفل يف ق�سة وي�سف حالة النفعالية ) حزين ، �سعيد (  .1-4

يف�رش �سلوك الطفل الذي يبكي قائاًل اأنه حزين   .2-4

يعرب عن حالة غ�سبة ببع�س الكلمات   .3-4

يعرب عن تقبله لأتباع التعليمات املوجهة له   .4-4

5-1. ي�ستمر يف  اللعب املوازي 
اللعبة يف  ي�سع  الإيهامي:  اللعب  ممار�سة  بدايات  لدية  تظهر   .2-5

ال�رشير، ي�ستخدم يديه وكاأنه يقود �سيارة، يغ�سل املالب�س  
 5-3. تالحظ باهتمام الأطفال الآخرين اأثناء اللعب وقد ي�ساركهم لدقائق 

قليلة 
6-1. ي�سارك يف عملية اإعادة الألعاب ) املكعبات ( اإىل مكانها

6-2. ي�سارك يف الإجابة عن الأ�سئلة التي تطرحها مقدمة الرعاية اأثناء 
قراءة الق�سة 

6-3. يظهر رغبته بالبقاء مع اأطفال املجموعة 

6-4. يبداأ تدريجيًا بتعلم مفهوم انتظار الدور 

يطعم نف�سه با�ستخدام امللعقة   .1-7

يطلب الطعام وال�رشاب   .2-7

يلب�س بع�س مالب�سة لوحدة ) حذائه، وقبعته (  .3-7

يدافع باإ�رشار عن ممتلكاته اخلا�سة   .4-7
يتمكن من  اأ�ستخدم احلمام ونادرًا ما  بنطلونه لالأ�سفل عند  ينزل   .5-7

رفعة ثانية  
يبداأ بالتعبري لفظيًا  عن احتياجاته يف ا�ستخدام احلمام   .6-7

يرغب يف اأن يكون م�ستقاًل ولكنه ي�سعى اإىل احل�سول على قبول   .7-7
الرا�سدين .

ر
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