


صحتي مستقبلي
برنامج تعليمي





نَساُن إِلَى َطعَاِمِه،  أَ “ اً  ،ثُمَّ َشقَْقنَا نَّا َصبَْبنَا اْلَماء َصبّفَْليَنظُِر اْْلِ

ْيتُوناً َونَْخالً  اً ،َوِعنَباً َوقَْضباً  ،َوزَ اْْلَْرَض َشقّاً ،فَأَنبَتْنَا فِيَها َحبّ

تَاعاً لَّكُْم َوِْلَْنعَا،َوَحدَائَِق غُْلباً  ،َوفَاِكَهةً َوأَبّاً  ، ”  ِمكُمْ مَّ
.32إلى 24سورة عبس من اآلية 

الهدف الديني





ر في عالمنا اليوم أصبح من الضروري معرفة ما هي اْلمو

ظ على التي يجب على الطفل اتباعها حتى يستطيع الحفا

حية صحته بحالة جيدة وخالية من االمراض، فالثقافة الص

.أصبحت من اهم المقومات الضرورية لحياة الطفل

يتكون البرنامج من عدد من األنشطة الصحية * 

.والرياضية

المقدمة




رابط السيرة الذاتية:

https://app.stylingcv.com/5e8e067ab5bcf06ce5945353/pr
eview-resume

:مقدمة البرنامج 

https://app.stylingcv.com/5e8e067ab5bcf06ce5945353/preview-resume



رابط السيرة الذاتية:

https://app.stylingcv.com/5e8e0e7e30436e7cabc2d325/preview-
resume

:مقدمة البرنامج 

https://app.stylingcv.com/5e8e0e7e30436e7cabc2d325/preview-resume




 المنظمين للبرنامج:

(.ودجامعة الملك سع/ طالبات قسم الطفولة المبكرة )

.منى نايف العنزي : الطالبة المعلمة 

.  فاطمة يوسف العينية: الطالبة المعلمة 

االشراف على البرنامج:

.لبنى شعث/ أ: المشرف

.نادية الغيالن/ أ: مساعد المشرف





مدة البرنامج:

.عشرة أيام

 تاريخ بداية ونهاية البرنامج:

.8/23إلى 8/12من 

الزمن المحدد  والوقت:

.من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشر





 الفئة العمرية المستهدفة:

.سنوات4-6

 قيم البرنامج:

 قيمة المحافظة على الصحة العامة.

 الطبيب ، المزارع) قيمة احترام المهن المتنوعة في المجتمع ،
..(مدرب الرياضة 

لصحيةقيمة تنظيم الوقت ما بين التمارين الرياضية والوجبات ا.

قيمة التسوق الصحي واالنتقاء المناسب للغذاء.

قيمة النظافة وارتباطها بالعبادة.

هدف عام للبرنامج:

اتية تمكين الطفل من اكتساب ثقافة صحية وتنمية المهارات الحي
.المتعلقة بالصحة





(النظافة: )اليوم األول




اسم التطبيق :Natheef Care

رابط التطبيق  :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdh.nazeefcare

الهدف  :

أن يسمي الطفل أدوات النظافة الشخصية المستخدمة

(ونالشامبو، الصابون،  مقص اْلظافر، الفرشاة والمعج)في التطبيق 

«النشاط األول»




دد له في البداية يطلب التطبيق اسم الطفل وعمره ومن ثم يح

.شخصية خاصة له وعلى الطفل ان يعتني بها 

يساعد أي,يدخله الحمام , يفرش االسنان , يرتب السرير)فمثال 

.الطفل بالقيام بأعمال الروتين اليومي 

بشكل باْلضافة الى أن التطبيق يشرح للطفل ادوات النظافة

.صوتي 

:أمثلة 

.....(نستخدم فرشاة اْلسنان والمعجون لتنظيف اْلسنان )

ام مؤشر يعلم الطفل الطريقة الصحيحة لغسل اليدين باستخد)

(.ليساعد الطفل في كيفية تخليل الماء بين اْلصابع 

خطوات استخدام التطبيق





«النشاط الثاني»

.أن يفسر الطفل سبب وجود جراثيم : الهدف

التجربة األولى

ى تجربة لرؤية الجراثيم عل

.اليدين

حوض. ضوء بنفسجي. جل: األدوات .

.  دفتر و قلم. منشفة. صابون

ضع الجل على أيدي : طريقة عمل النشاط

أطلب منهم القيام و غسل يديدهم . اْلطفال

ثم .بالصابون مثلما يفعلون في الطبيعي

، سؤال اْلطفال.االنتظار حتى تجف أيديهم 

لتوقعات أين تعتقدوا تختفي الجراثيم؟ كتابة ا

ي ضع الضوء البنفسج. على ورقة المالحظة

على أيدي اْلطفال نالحظ بعناية اْلماكن 

.الموجود بها الجراثيم





التجربة الثانية

تجربة الفلفل والصابون.

رابط الفيديو  :

https://youtu.be/6pH
Y6L5SrWg

األدوات  :

صابون. فلفل أسود. ماء. صحن .

:طريقة عمل النشاط

فلفل نضع الماء في الصحن ثم وضع ال

اْلسود، نجرب بوضع أصبع اليد 

ل بالصحن، سؤال اْلطفال بماذا تقت

رب الجراثيم؟ ثم نضع الصابون ونج

دت لقد ابتع. مرة أخرى وضع اْلصبع

.الجراثيم عن الصابون

https://youtu.be/6pHY6L5SrWg


«النشاط الثالث»

ي يا وفجأةً ظهر ملك الفقاقيع صابونة وقال، ال تخاف

يع صرخ الملك صابونة آمراً جيشه من الفقاق. نونا

قاقيع هاجم جيش الف« انطلقوا لتقضوا على الجراثيم»

نونا الجراثيم وطردوها بعيداً، ومنذ ذلك اليوم أصبحت

تغسلها تحب الصابون فتفرشي أسنانها وتفرك يديها و

.جيداً 

(البروجكترتعرض القصة على )

أن يسرد الطفل بعض من: الهدف

.أحداث القصة

.نونا وصابونة: اسم القصة

ب مع نونا تحب اللعب مع الفراشات، كم تحب اللع

ب الطيور، كانت نونا تمضي ساعات طويلة تلع

بني بالقوارب الورقية، كما تمضي ساعات طويلة ت

ل، قالعاً من الرمل، وعندما كانت تعود إلى المنز

أال أنها . كانت أمها تطلب منها أن تنظف نفسها

«  ونأنا اكره الصاب» كانت ترفض، كانت تصرخ 

اثيم وفي احدى الليالي نامت نونا وحلمت كانت جر

تحيط بقلعتها من كل الجهات، وكانت  تنوي 

ال حقت الجراثيم نونا بينما كانت . مهاجمتها

«النجدة.. النجدة»تركض هاربة وهي تصرخ 



ةمقترحات لتقديم القص

.ر تعرض القصة على البروجكت•

.تعرض باستخدام مظلة •

تعرض باستخدام مكعب أحداث •
.القصة



أنشطة ما بعد القصة
:لعبة جماعية•

أقالمهم يرسم اْلطفال خطوطاً حسب وقع الصوت المنظم الذي يسمعونه فيحركون:الرسم حسب أصوات منظمة 

.على الورق بسرعة أو ببطء أو يخططون خطوطاً متعددة اْلطوال 

:أنشودة •

أيديناأيــدينــاهيـــــا نــغـسـل أيــدينـا ) مثل 

(يقلــد اْلطفـــال غسل اليدين ) هيـــــا نغسـل أيديــنا صبــاح كــل يوم 

وجهنــــاوجهنــاهيا نغسل وجهنــــا 

(يقــلـد اْلطفـال غسـل الوجــه ) هيـــا نغســـل وجهنــــا صباح كل يوم 

أسناننـاأسنانناهيــــا نفرش أسناننــا 

(يقلد اْلطفال تفريش اْلسنان ) هيا نفرش أسناننا صباح كل يــــــــوم 

للمدرسةللمدرسةهيا نذهب للمدرسة 

(هنـا ينهض اْلطفال من أماكنهم وكأنهم في طريقهم إلى المدرسة)هيا نذهب للمدرسة صباح كل يــــــوم 

:لعبة أصابع •

) سقطت ورقة توت على اْلرض (صــــوت الهــــواء البارد ) أوف .. أوف .. ورقة التوت أوف )مثل أنشودة ورقة توت  

ك تحـــــــر) دخلــــت تحت الورقــــــــــــــــــة تزحفتزحفجاءت دودة تزحف (تحرك يدها اليسار وتضعها على حجرها 

رنقتهــــــــــــــــــا دخلــــت في ش(تحرك إصبـــع اليد اليسرى وتقبض على إصبع السبابة ) أكلتأكلتأكلت ( اليـــــد اليمنى 

يد اليمنى وهكذا تفتـــــح إصبع اليد اليسرى وال) كبــــــــــرتكبــــــــرتكبــــرت (تدخــــل اليد اليمنى في اليد اليسرى ) 

.(تشبك إصبع اْلبهام لليد اليسرى مع إبهام اليد اليمنى ) وصارت فراشة تطير هنا وهناك (مع باقي اْلصابع 





(العناية باألسنان: )اليوم الثاني





.ضيفتنا طبيبة األسنان

الهدف  :

عن مناقشات مع اْلطفال. )أن يفسر الطفل سبب تسوس اْلسنان

.(تسوس االسنان واستراتيجية العصف الذهني 

«النشاط األول»





.طبيب أسنان: اسم التطبيق

:  رابط التطبيق

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ga
mesarbica.tabibalsnan

الهدف  :

.أن يشارك الطفل في إزالة التسوس من اْلسنان

«النشاط الثاني»




نها في البداية يختار شخصية لعالج أسنا.

اره ومن ثم تعرض بيانات الشخص الذي اخت

كما موضح في الصورة مع سبب ألمه في

.أسنانه 

ومن بعدها يبدأ الطفل

بمحاكاة شخصية طبيب اْلسنان

.وهناك مؤشر يساعد الطفل 

خطوات استخدام التطبيق





«مجسم أسنان»

الهدف  :

.أن يصمم الطفل مجسم أسنان

:األدوات 

.  اسفنج ملون 

.جوخ على شكل أسنان

.فرشاة ومعجون. أعواد خشبية

«النشاط الثالث»





«نشاط فني»

الهدف  :

.أن يلون الطفل تاج الرقم

.أن يصمم الطفل قناع اْلسنان

«النشاط الرابع»

:األدوات 

ورق مقوى مطبوع عليه صورة لضرس

ل ورق آخر مطبوع عليه تاج عليه شك. 

ينه ضرس وعلى الطفل قص الورق وتزي

.



«النشاط الخامس»

ن أن يمثل الطفل بعض م: الهدف
.أحداث القصة

.أسنان سارة: اسم القصة
في يوم من اْليام، عادت سارة من الروضة، 

ها وكانت تشكو من ألم في أسنانها وقد نصحت
سنان تساقطت أ. معلمتها بمراجعة طبيب اْلسنان

ة، حزنت سار. سارة المؤقتة، واحدة تلو اْلخرى
بيب تبين لط. ْلن أسنانها مسوسة وأخذت تبكي

اْلسنان أن أسنان سارة فيها تسوس، طلب 
.  هاطبيب اْلسنان من سارة أن تعتني بأسنان

ت نفذت سارة نصيحة طبيب اْلسنان، فاهتم
ة، بنظافة أسنانها وخففت من أكل الشوكوالت

يبدو : قال طبيب اْلسنان لسارة. ورقائق البطاطا
ق أنك تأكلين الكثير من الشوكوالتة ورقائ
متلك ت. البطاطا، التي تسهم في تسوس اْلسنان

على سارة اآلن أسناناً قوية وجميلة، وهي تحافظ
.نظافتها



:مقترحات لتقديم القصة

.مسرح دمى •

.لوحة وبرية •

.دمى اْلصابع •



أنشطة ما بعد القصة

:أنشودة  •
يا مين الي يدق الباب أنا نظافة  أنا صحه أفتحوا ليدوءدوءدوء)مثل 

و أيدي فرشاية ومعجون أسنان نحط شويه/ أطفال شوفوا شو حامل بـ
(.أفرش شوية و تطلع أحلى أسنان 

:لعبة أصابع•
كت مسكت نحله مسكت سمكه واحد ،أثنان، ثالثة، أربعه، خمسه مس)مثل 

...أي(تقليد صوت النحلة)أزززززززززززنحله بأصابعي الخمسة 
د من قرصت يدي النحلة أضم أصابع اليد وتكون الى أعلى ثم أبدا الع

جياً وأنزل الى أسفل تدري(الخنصر)الى أن أصل الى (االبهام)االصبع 
واحد، أثنان، ثالثة، أربعه ،خمسه مسكت سمكه بأصابعي الخمسة 

(.هربت مني السمكة)أمممممم

:لعبة جماعية •
يتوقفون يصفق اْلطفال عند سماعهم لصوت معين و)مثل لعبة التصفيق 

(.عن ذلك عند انعدامه 

.عرض أعمال األطفال •





(سلوكيات صحية: )اليوم الثالث





.زيارة نادي رياضي

الهدف  :

.أن يجرب الطفل اْلجهزة الرياضية

«النشاط األول»





ما هي أهمية الرياضة لجسم االنسان ؟

ما هو أكثر جهاز رياضي أعجبك ؟

ما شعورك وأنت تجرب اْلجهزة الرياضية ؟

 ماذا كنت ستفعل ؟, ماذا لو كان النادي الرياضي في بيتك

 وبعد الزيارة؟, ما شعورك قبل زيارة النادي الرياضي

ماذا لو لم يكن لدينا أجهزة رياضية ؟

ماهي وظيفة المدرب الرياضي ؟

أسئلة للتأمل بعد زيارة النادي 





.اللياقة البدنية لألطفال: اسم التطبيق

:  رابط التطبيق
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HomeFitness.KidsYoga

الهدف  :

.أن يقلد الطفل الحركات الرياضية الموجودة في التطبيق

«النشاط الثاني»




الخطوات:

التدرج في الحركات الرياضة  .

كل حركة رياضة له وقت محدد.

الطريقة:

لتطبيق، يقوم الطفل بعمل حركات رياضية يقلد فيها الحركات الموجودة في ا

.وهناك وقت محدد

خطوات استخدام التطبيق




(.نشاط رياضي منظم) 

الهدف  :

.أن يمشي الطفل بتوازن وهو ممسك بالعصا

.ساحة مجهزة بأنشطة رياضية للعب بقية األطفال* 

«النشاط الثالث »



«النشاط الرابع»

القدم اليمنى لألمام اخرجها للوراء 

مرة أخرى لألمام هزها كما تشاء 

در حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة 

القدم اليسرى لألمام اخرجها للوراء 

مرة أخرى لألمام هزها كما تشاء 

در حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة 

بكل نفسك لألمام اقفز الى الوراء 

مرة أخرى لألمام هزها كما تشاء 

در حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة 

:الوسيلة 

.يقوم الطفل بتنفيذ الحركات الموجودة في األنشودة 

.در حول نفسك: اسم األنشودة

:الهدف

.أن يردد الطفل اْلنشودة مع المعلمة

:كلمات األنشودة

اليد اليمنى لألمام اخرجها للوراء 

مرة أخرى لألمام هزها كما تشاء 

در حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة 

اليد اليسرى  لألمام اخرجها للوراء 

مرة أخرى لألمام هزها كما تشاء 

در حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة 

ضع يديك ْلمام لألمام اسحبها للوراء 

مرة أخرى لألمام هزها كما تشاء 

در حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة 





(الغذاء الصحي: )اليوم الرابع




.جدول الوجبات الغذائية الصحية

الهدف :

.أن يصمم الطفل جدول لوجباته الصحية

:األدوات 

.صور وجبات منوعة. ألوان. ورق

.أشكال قصاصات ملونة

:الطريقة

يكون امام الطفل جدول فيقوم الطفل بكتابة

.أرقام اْليام 

.ثم يختار الوجبات الخاصة به

«النشاط األول»



«النشاط الثاني»

«نشاط التسوق الصحي»

:الهدف

اء أن يشارك الطفل في بيع وشر-

.الغذاء الصحي

.أن يختار الطفل الغذاء الصحي-



:طريقة النشاط

يكون يحاكي الطفل فيه عملية التسوق ف

أمامه خضراوات وفواكه وخبز والعديد 

ز ومخب( ألعاب بالستيكية )من االطعمة 

باْلضافة الى صرافة ونقود و عربات

.تسوق 

يقوم الطفل بالتسوق واختيار الغذاء

.المناسب

ب فالألطفال أدوار قسم منهم يبيع ويرت

ومسؤول عن السوق والقسم اْلخر 

. .يشتري



نشاطأسئلة للتأمل بعد ال

ماذا لو لم يكن لدينا أسواق لنشتري منها؟•

ما شعورك وأنت تتسوق؟•

ما هو الفرق بين الغذاء الصحي والغير صحي؟•

بماذا يفيد الغذاء الصحي أجسامنا؟•

ماذا نحتاج للتسوق ؟•





.تزيين طبق صحي

الهدف  :

.أن ينفذ الطفل نموذج لطبق صحي

.تكون أمام الطفل صور لنماذج أطباق صحية* 

«النشاط الثالث»





األدوات:

فواكه. توست. قطاعات أشكال.

.قفازات , صحون . جبن. بيض

:الطريقة

يقوم الطفل بعمل طبق صحي باستخدام التوست 

.و الفواكه والبيض

تزيين طبق صحي





Food Group Sorting for kids: اسم التطبيق

رابط التطبيق  :
https://play.google.com/store/apps/details?id=goathairware.foodgroupsortingforkids

الهدف  :

.أن يصنف الطفل الطعام حسب نوعه

«النشاط الرابع»




ها عبارة عن ألعاب يلعبها الطفل وفي

ب الفئة يقوم الطفل بتصنيف الطعام حس

الطفل في البداية يختار.الذي ينتمي لها 

, خضار , فواكه )مثل , فئة للطعام 

...(حبوب 

 يوجد على مراحل.

وهناك مؤشر للمساعدة

عند محاولة الطفل عدة مرات 

.وعدم معرفته 

خطوات استخدام التطبيق



«النشاط الخامس»

.الغذاء الصحي: اسم األنشودة

:الهدف

.أن يردد الطفل اْلنشودة مع المعلمة

:كلمات األنشودة
تفاح تين أو موز 

كرز عنب جوز لوز 

فراولة  أو اناناس وعصير قد مأل الكاس 

جزر ملفوف وخيار

خس أخضر ذاك خضار 

لحم أو سمك ودجاج ناكل منها ما نحتاج 

وىال نكثر من اكل الحلوى حتى نبقى ديماً أق

ملعقة من عسل النحل فيها فائدة للطفل

نتناول تمراً وحليب 

ال حاج فينا لطبيب

.  والماء لنا خير دواء فل نكثر من شرب الماء



األدوات المستخدمة 

مكن كرتون مقوى على شكل فواكه مفرغ ليت

ة ويمثل دور الفاكه, الطفل من ادخال رأسه 

.الذي يختارها 

ورق مقوى على شكل فواكه مثبتة على 

ي اعواد خشبية ويمكن للطفل ان يصممها ف

ركن الفن ويستخدمها في اللقاء االخير

.كوسيلة لألنشودة 




الهدف:

.أن يسمي الطفل الرقم الموجود في التطبيق

:رابط التطبيق
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igy.arkidskit

:طريقة النشاط

.على الرقماْليباديقوم الطفل بتوجيه 

.ويظهر للطفل شكل للرقم

«تطبيق الواقع المعزز لألرقام»



«نشاط األرقام»

.اْلرقام: اسم األنشودة

:الهدف

.أن يردد الطفل اْلنشودة مع المعلمة

:كلمات األنشودة
انشودة االعداد بصوت عذب رائع يا أيها .. غنوا معي .. غنوا معي 

اْلوالد

انشودة االعداد بصوت عذب رائع يا أيها .. غنوا معي .. غنوا معي 
اْلوالد

قال اْلول للثاني أنا ال أهمل أسناني

قال اْلول للثاني أنا ال أهمل أسناني

قال الثالث للرابع أنا ال العب في الشارع

قال الثالث للرابع أنا ال العب في الشارع

والخامس قال الملعب ما أوسعه كي نلعب

والخامس قال الملعب ما أوسعه كي نلعب

والسادس يرسم قلًما والسابع يحمل علًما

والسادس يرسم قلًما والسابع يحمل علًما

قال الثامن للتاسع اطعمت القط الجائع

قال الثامن للتاسع اطعمت القط الجائع

والعاشر غنى معنا أغنية النور الساطع

والعاشر غنى معنا أغنية النور الساطع



ركن يقوم الطفل بتصميم وسيلة خاصة له ب

.شودة الفن ليستخدمها باللقاء االخير وقت اْلن

:األدوات 

.جوخ مقصوص على شكل أرقام 

. اعواد خشبية 

.أدوات تزيين 

.وعلى الطفل أن يلصقها ويزينها 

دة الوسيلة المستخدمة في األنشو



نشاط بعد األنشودة 

(:عمل جماعي) طريقة النشاط 

تضع المعلمة ورق على 

الطاولة ومجموعة كور مع 

.كتابة اْلرقام 

يقوم الطفل بوضع الكور 

.حسب الرقم المكتوب





الزراعة وتأثيرها: )اليوم الخامس

(على الصحة





.«رحلة إلى المزرعة» 

أن يتعرف الطفل على بعض المزروعات في المزرعة : الهدف.

.أن يصف الطفل المزروعات التي يشاهدها

«النشاط األول»





 يقومون اْلطفال برسم ما شاهدوه في المزرعة.

وا من ثم تسأل المعلمة اْلطفال أسئلة تقيس وعيهم وماذا استفاد
:الزيارة 

ما هو اكثر شيء أعجبك في المزرعة ؟

ما هو شعورك بعد زيارة المزرعة ؟

ما هي الفواكه والخضروات التي شاهدتها؟

ماذا لو لم يكن لدينا أدوات زراعة ؟

ماهي وظيفة الفالح  ؟

نشاط بعد الرحلة





.«نبتتي الصغيرة» 

الهدف  :
(.طماطم، بطاطس، تفاح)أن يزرع الطفل نبتة 

(.طماطم، تفاح)أن يسمي الطفل النبتة التي زرعها 

.أن يتقصى الطفل عن النبتة التي زرعها واحتياجاتها

:االدوات 

,رمل زراعي , أحواض للزراعة 

ماء , قفازات , بذور الطماطم 

.أدوات زراعية للحفر 

«النشاط الثاني»





بذور جدول مقترح لألطفال لالهتمام بسقاية ال

التي تم زراعتها 

الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت

.جدول لتنظيم سقاية النبتة بالماء 

:يحتوي على 

................اسم الطفل 

.يضع عالمة الطفل عند اليوم التي تمت سقاية النبتة فيه 





اسم التطبيق :Garden Game for Kids

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.gardenkids: رابط التطبيق•

الهدف :

.أن يحاكي الطفل عملية الزراعة والحصاد

«النشاط الثالث»

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubadu.gardenkids



 منذ بداية التطبيق يوجد مؤشر

.لمساعدة الطفل 

هيز يقوم الطفل بشراء الحبوب وتج

طوات يتعلم الطفل خ. التربة للزراعة 

ا كم. ومراحل الزراعة ونمو النباتات 

اعة يتعلم اْلدوات المستخدمة في الزر

.

فيقوم الطفل بالزراعة والسقاية

ذلك والحصاد وتنظيف التربة وما الى

.

خطوات استخدام التطبيق



«النشاط الرابع»

.المزرعة العامودية: اسم القصة

:الهدف

أن يسرد الطفل بعض من أحداث 

.القصة

:ملخص القصة

ة القصة تتحدث عن الزراعة العضوية وكيفي

.الحصول على أطعمة عضوية صحية

صد لم يعد للخضار رائحة وطعم في أيامنا، فتق

ر العائلة منزل الجدة في الريف، حيث الخضا

الطازجة والمغذية، وبعد عودتهم إلى المدينة، 

قرروا بمعاونة الجيران، إنشاء حدائق عمودية

.  مفيدةعلى شرفات البنايات، ليزرعوا الخضار ال

 ً ، فتحول الشارع إلى حديقة مرتفعة عاموديا

عى ومنتجة للخضار في العديد من مدن العالم يس

.ةالسكان لتجميل البيئة، وإنتاج ثمار مفيد



ةمقترحات لتقديم القص

تعرض القصة ورقي ْلن حجم القصة•

.كبير ويساعد على ذلك 

.تعرض باستخدام مريلة •

.تعرض على بروجكتر •



أنشطة ما بعد القصة

:لعبة أصابع •

قي البطات الخمسة بطات في البحيرة ضاع منهم واحد ب)مثل 

ثالثةة بطات في البحيرة ضاع منهم واحد بقي ثالثأربعةأربعة 

البحيرة بطات في البحيرة ضاع منهم واحد بقي اثنان بطتان في

قى ضاع منهم واحد بقي واحدة بطة في البحيرة ضاعت لم يب

(صفر ) شيء 

.عرض اعمال االطفال •

:أنشودة •

ين فوق االد] هيا هيا يا أطفال نتنشط نبني العضالت واحد )مثل 

اليدين ] ه أربع[اليدين تحت ] ثالثة [ اليدين على جنب ] أثنين [ 

بيبيا أطفال هيا نسوق السيارات بيبهياهيا [قدام ونصفق 

فوفوفوهيا يا أطفال هيا نسوق السيارات فوبيبهيابيببيب

وتتتوتتوتفوهيا هيا يا أطفال هيا نسوق القطارات توت 

.(توت





:  اليوم السادس

(أعضاء جسم اإلنسان)





«النشاط األول»

.«أعضاء الجسم بالواقع المعزز» 

الهدف :

ن، القلب، الرئتي)أن يسمي الطفل  أعضاء الجسم 

...(.الكبد،

يتم تحت اشراف من الوالدين على : )رابط التطبيق

(التطبيق

https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.igy.arkidskit

:األدوات
..ورق أعضاء الجسم , يبادآ

:الطريقة
الورقعلىااليبادبتوجيهالطفليقوم

.العضواسمنطقمع العضوشكللهيظهرثم





«الوسيلة»





.«تطبيق  » 

اسم التطبيق :visual human anatomy- my body

:  رابط التطبيق

https://apps.apple.com/sa/app/visual-human-
anatomy-my-body/id1452191810

:  الهدف

.أن يستمع الطفل إلى  نبضات القلب

.أن يركب الطفل أعضاء الجسم في مكانها

«النشاط الثاني»

https://apps.apple.com/sa/app/visual-human-anatomy-my-body/id1452191810



 ل يشرح للطف) عبارة عن أعضاء الجسم

ف عن طريق العاب يلعبها، يشرح له كي

ينبض القلب عندما نركض بسرعة 

.يهويسمح للطفل أن يجرب بالضغط عل

وما هي اْلشياء التي تضر الرئتين.

عملية تنفس الرئة.

تركيب قطع أعضاء الجسم في مكانها.

هوهناك مؤشر لمعرفة الفرصة المتاحة ل.

خطوات استخدام التطبيق





.«وسيلة أعضاء للجسم» 

الهدف  :

.أن يطابق الطفل بين العضو ومكانه في الجسم

:االدوات 

.أعضاء الجسم مصنوعة من الفلين, قماش

:طريقة النشاط

يقوم الطفل بأخذ العضو ووضعه

.في مكانه الصحيح 

«النشاط الثالث»



«النشاط الرابع»

:كلمات األنشودة

لي رأٌس و لي كتفان 

لي صدٌر وذراعان 

لي بطٌن ولي ساقان 

لي يدان وقدمان 

لي أنٌف ولي عينان 

لي فمٌ ولي أذنان 

هيا قولوا معي 

لي رأٌس ولي كتفان 

لي صدٌر وذراعان 

لي بطٌن ولي ساقان 

لي يدان وقدمان 

لي أنٌف ولي عينان 

لي فمٌ ولي أذنان

(٢)هكذا هو جسم اْلنسان 

. جسم اْلنسان 

:اسم األنشودة

.جسم اإلنسان 

:الهدف

أن يردد الطفل األنشودة 

.مع المعلمة

أن يقلد الطفل حركات 

.األنشودة





(صحة العيون: )اليوم السابع





.«زيارة طبيب العيون» 

الهدف  :

أن يصف الطفل أدوات طبيب العيون

..(جهاز فحص عدسة العين ,منظار العين )

منظار العين،)أن يسمي الطفل أدوات طبيب العيون 

..(جهاز فحص عدسة العين

«النشاط األول»




 ال يخطر أي سؤ, مناقشة مفتوحة مع طبيب العيون فيقومون اْلطفال بسؤاله

:مثل , في بالهم 

كيف نحافظ على عيوننا ؟

ماذا يحدث لعيني لو دخل غبار فيها ؟

كيف ننظف أعيننا ؟

ماذا أفعل عند دخول العطر في عيني ؟

كيف أستطيع التخلص من النظارة الطبية ؟

كيف أصبح طبيب عيون مثلك ؟

مناقشة مع طبيب العيون



«النشاط الثاني»

:اسم التطبيق

Baby Hazel Eye Care.

رابط 

https://play.google.com/store/apps/d:التطبيق

etails?id=air.org.axisentertainment.BabyHaz
elEyeCare

:الهدف
.أن يحاكي الطفل شخصية طبيب العيون 

.ان يتعرف الطفل على أدوات طبيب العيون 



 خطوات استخدام التطبيق:
رة على في البداية يطلب من الطفل ان يساعد الفتاة الصغي

الفتاة اللعب في الحديقة وأثناء اللعب يدخل غبار في عين

الخطوة التالية يقوم الطفل بمحاكاة دور األم فيساعد
الطفلة لتنظيف عيونها من خالل خطوات مطلوبة

غسل يدي الطفلة ١

غسل الوجه ومسحه ٢

أخذ الطفلة إلى طبيب العيون ٣

ون ثم يقوم الطفل بدور الطبيب فيقوم بتنظيف العي
.  باستخدام أدوات الطبيب 

يب هناك مؤشر يساعد الطفل على معرفة الخطوات بالترت
.

اكي الجميل في التطبيق أنه يوضح سبب المشكلة ويح
شكلة الواقع فعند دخول الطفلة يوضح بيانات الطفل والم

.التي يعاني منها 

ا دور ومن خالل تمثيل الطفل لدور الطبيب فهو يمثل أيض
.  الطفلة المريضة 

ل من باإلضافة إلى أن التطبيق يختبر صحة عيون الطف
.  ناحية تمايز األلوان



«النشاط الثالث»

.شكراً أيها الطبيب: اسم القصة

:الهدف

ة أن يمثل الطفل بعض من شخصيات القص

..(اْلم، الطفل، الطبيب)

:ملخص القصة

حذرته أمه مما قد يضره، ونصحته بأن ال 

؛ يكثر اللعب وال يطيل إلى اْلجهزة النظر

.فذلك سيرهقه

ينين تدعوا القصة إلى الحفاظ على سالمة الع

ة من خالل عدم التعرض ْلشعة الشمس الحار

لفترات طويلة وأيضا عدم الجلوس امام 

.الحاسوب والتلفاز لفترات طويلة

ن وتعلم الطفل لالستجابة لنصح الوالدي

.والمحافظة على صحته



مقترحات لتقديم القصة

.تعرض القصة على لوحة وبرية •

.لفاز تعرض باستخدام وسيلة على شكل ت•



أنشطة ما بعد القصة

:أنشودة أصابع 

رة نزلت العنكبوت يتسلق خيًط فجأة المطسوسوسوسو) مثل انشودة 

سوسوسوسو, فجأة الشمس طلعت أبعدت المطرة سوسوابعدت 

(.العنكبوت يتسلق خيطاً 

:لعبة جماعية 

تضرب المعلمة الطبل . 1:مثل لعبة الضرب المنظم على الطبل 

يحزر . 2.ضربات منظمة متميزة ويحاول اْلطفال تقليدها بسرعة وبطء

تقوم المعلمة . 3.اْلطفال أسماءهم من ضربات المعلمة على الطبل 

قر على كالن: واْلطفال بإصدار أصوات بديلة للطبل بوسائل مختلفة

ى الخشب ، أو تحريك هزازة طفل أو الضرب على علبة فارغة أو عل

.دف ومطارق خشبية 

:عرض أعمال األطفال 



«نشاط حرف العين»

.حرف العين: اسم القصة

:الهدف
.أن يسرد الطفل بعض أحداث القصة

:كلمات القصة
كان هناك عنكبوت يمشي، على اْلرض عندما هطل المطر 

اء، جلس في أسرع العنكبوت ليختبئ في بيته لكي ال يتبلل الم

...بيته يغني العنكبوت النونو

:األسئلة

ما اسم الحشرة التي بالقصة؟-

ماذا كان يفعل العنكبوت؟-

.أين أختبأ العنكبوت-

بأي حرف تبدأ كلمة العنكبوت؟-



:األدوات

.أيباد 

رابط 

https://play.google.com/store/apps/det:التطبيق

ails?id=com.igy.arkidskit

:الطريقة

علىااليباديقوم الطفل بتوجيه 

ف الحرف ثم يظهر له شكل يبدأ بحر

.العين ونطق الحرف للطفل

:محسوسات الحرف

.عصير, صورة عنكبوت. عنب

.عسل, مجسم عنكبوت

.حرف العين بورق السنفرة

(:حرف العين بالواقع المعزز)الوسيلة 

:محسوسات الحرف




 احضار عصفور ثم رسمه على الورق.

 وتلوينها( عنب)عمل فني باستعمال أغطية علب الماء.

عمل فني عنكبوت

«أنشطة للحرف»





:  اليوم الثامن

(اإلسعافات األولية)




زيارة فريق طبي إلى الروضة» 

.«للقيام بشرح عملي عن اإلسعافات األولية  

الهدف  :

.أن يتعرف الطفل على طريقة اْلسعافات اْلولية

أن يسمي الطفل اْلدوات الموجودة في حقيبة

,  مطهر جروح , شاش )اْلسعافات اْلولية 

....(خافض حرارة 

«النشاط األول»




بعد مشاهدة الطفل طريقة االسعافات االولية سيتشجع الطفل للقيام

يضع الصق جروح، يلف يد ) على زميله مثل بتطبيق اْلسعاف 

(.زميله بشاش طبي

أنشطة ما بعد الزيارة




:بي مثل التي يمكنه أن يناقش بها الفريق الطالعديد من اْلسئلة كما أنه سيتبادر لذهنه -

لماذا نستخدم الشاش الطبي؟

ماذا لو لم يكن لدينا معقم للجروح ؟

كيف أقوم  بمساعدة أحد وأنا صغير ؟

أنشطة ما بعد الزيارة




:مثل :مواقف حدثت معهم وكيف تصرفوا يصف اْلطفال 

.أحد اْلطفال قام بمناداة الجيران أو االخرين للمساعدة وهم قاموا باالتصال باْلسعاف 

هذا وب, وقام باالتصال بنفسه ويكرر الرقم امام اْلطفال ( 997)طفل أخر يحفظ رقم االسعافات 

.يتشجع باقي االطفال ويحفظونه بشكل أفضل مما لو ذكرته المعلمة بشكل عادي 

أنشطة ما بعد الزيارة





.«عمل فني » 

الهدف  :

.أن يصمم الطفل حقيبة إسعافات أولية

:األدوات 

,عود خشبي, قطن, حقيبة مصنوعة من الجوخ

(.الصق، وخافض حرارة) قصاصات

:الطريقة

.يقوم الطفل بلصق اْلدوات على الحقيبة

«النشاط الثاني»





.«المسرحية الصامتة » 

الهدف  :

.أن يمثل الطفل أحداث المسرحية

وصف النشاط:
:المسرحية الصامتة بحيث يسقط أحد اْلطفال مغمي عليه، يقوم الطفلين بإسعافه حسب التالي

.وضع المصاب مستلقي على ظهره-

.فك أزرار المالبس التي يرتديها-

.رفع الرجلين قليالً إلى أعلى-

.وقيامهم باْلسعافات اْلولية الالزمة-

.  ثم قدوم سيارة اْلسعاف وأخذ المصاب إلى المستشفى-

.بعدها ينهض الطفل المصاب على أساس أنه أستعاد وعيه-

«النشاط الثالث»





«وسيلة المسرحية» 



«النشاط الرابع»

:اسم القصة

.المسعف الصغير ناصر

:الهدف

.أن يسرد الطفل بعض أحداث القصة



:نص القصة
في يوم العطلة،  خرجت العائلة ونزلت للبحر، وكان 

دانة  خافت ناصر و دانة يلعبون لعبة تسلق، وفجأة وهم يلعبون وقعت دانة و ساقها جرحت ، والدم بدأ ينزل منها ف
.من الدم وبدأت في البكاء 

وانتظريني فقام ناصر باْلسراع لها  و قام بالنظر لجرحها وقال لها بلطف وحنيه ال تخافي يا أختي، ال تتحركي
لية والطرق قليال، وقام باْلسراع للسيارة وقام بإحضار علبة اْلسعافات اْلولية، ثم  تذكر درس اْلسعافات اْلو

بتنظيف التي تم شرحها لهم  الفريق الطبي الذي كان في زيارة مدرستهم، وقام بإخراج القطن من الحقيبة وقام
لالصق اجرح  دانه قليال، وبعد ذلك وضع المعقم على الجرح، وبعد ذلك وضع المضاد الحيوي، ثم قام بوضع ا

.الطبي على الجرح ، وقام بحمل دانة  وذهب لوالديه ثم قال لهم أظننا بحاجة اللجوء للطبيب 

طبيب لهم ال وقام الوالدان باْلسراع بدانة للطبيب، ثم قام الطبيب بنزع  الالصق الذي قام بوضعه ناصر وقال ال
داعي للخوف وقام بتنظيف الجرح من جديد، وبع ذلك وضع ضمادة والصقا وسأل الطبيب عن من هو الذي

وذلك .. عأسعفها، فأشار الوالد على ناصر وقال انه أخوها اْلكبر، قال الطبيب له أحسنت يا ناصر،  انه عمل رائ
.الن تنظيف وتعقيم الجرح السريع سيساعد في شفائه

.فأحس بالفخر وتمنى أن يصبح طبيبا مشهورا.وهم في طريق العودة قامت دانة وامها بشكر ناصر 

مقترحات لتقديم القصة 



ةأنشطة ما بعد القص
:لعبة جماعية 

(  لعبة التمثيل)مثل 

 عندما يأتي يعطي كل طفل أدوارا مختلفة حسب اْلنشودة فيجلسون بهدوء لسماع اْلنشودة فمثالً 
ل دور الذئب يقوم الطفل ويؤدي دورة ثم يرجع مكانه وعندما يأتي دور اْلرنب يقوم الطف

.كاْلرنب حتى ينتهي الدور وهكذا

:أنشودة 
(منزلي يا منزلي)مثل 

مــنــزلـي يـــا مـنـزلــي يــــا دار أمي و أبي
يـــــا دار أختــي و أخــي ومــأكلي ومشـربي
في الصيف أنت مسكني وفي الشتاء موطني
يـــا منزلـي يـــا منزلـي يــــا دار أمي وأبـي

يـــــا دار أختــي وأخــي ومــأكلــي ومشربي
وفيــــــك أنســـى تعـبــي ويستريـــح بـدنـــي

يـــا منزلي يـــا منزلي

.عرض ألعمال األطفال 





.«األرقام » 

الهدف :

.أن يطابق الطفل بين العدد ومعدودة باستخدام الالصقات الطبية

:األدوات 

,دب مصنوع من الجوخ 

.قصاصات الصق جروح وعليها عدد اْلرقام

:الطريقة

يقوم الطفل بوضع الصق الجروح حسب 

.الرقم المكتوب

«نشاط األرقام»





(النوم الصحي: )اليوم التاسع





.«عمل وسادة للنوم » 

الهدف  :

( .، والرسمبالكوالج)أن يصمم الطفل وسادة للنوم ويزينها 

:األدوات 

قطن.

قطع قماش.

حروف هجائية للتزيين.

 أدوات تزيين وألوان.

«النشاط األول»




ميع أسئلة تقوم المعلمة بمناقشة اْلطفال عن أهمية النوم وتقوم باْلجابة على ج

:مثل , االطفال الذي تخطر ببالهم عن النوم 

لماذا ال نستطيع مواصلة السهر ليومين متتالين ؟

لماذا ننام باكرا ؟

ما هي فائدة النوم لجسمنا ؟

لماذا نطفئ اْلنوار عند النوم ؟

كما تسأل المعلمة اْلطفال عن

ما هو شعورك عندما تستيقظ من النوم ؟

بماذا تشعر عند السهر لوقت متأخر ؟

مناقشة اْلطفال بعد النشاط




.«يوم البيجاما » 

الهدف  :

.أن يذكر الطفل آداب النوم والروتين اليومي قبل النوم

األدوات:
.  فرشاة ومعجون–. الوسادة-.  بيجامة-

«النشاط الثاني»




وضة يوم البيجاما هو يوم يحضر اْلطفال فيه للر

ضلة ويصطحبون معهم ألعابهم المف(البيجاما) بـ

.التي ترافقهم في وقت نومهم

ا ويستخدمون الوسادات التي قاموا بتصميمه.

ن يتم فيه تعليم اْلطفال آداب النوم والروتي

م بها اليومي، العادات الحسنة التي يجب أن يلتز

البس الطفل قبل الذهاب للسرير مثل تغيير الم

النوم على وارتداء البيجاما ، غسل اْلسنان،

لمة وتستطيع المع.الجانب اْليمن، إلى غير ذلك

يته أن تضيف معلومات عن السبات الشتوي وأهم

.وماهي الحيوانات التي تنام في الشتاء

وصف النشاط



«النشاط الثالث»

:  اسم القصة

 ً .لماذا أنام باكرا

:الهدف

.اكراأن يستنتج الطفل أهمية النوم ب

.ةأن يسرد الطفل بعض أحداث القص



:ملخص القصة

يحصل تتسلل جود خلسة لتشاهد التلفاز بينما والداها منشغالن مع ضيوف ف
شكل عشوائي في الصباح التالي تستيقظ جود متأخرة وتلبس مالبسها ب. المتوقع

لمدة يكون التصرف مع جود أن ال تشاهد التلفاز. فتتأخر عن حافلة المدرسة
يث ولكن تتمكن جود من تحويل هذا التصرف إلى فرصة ايجابية ح! يومين

.            تكتشف أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تشغل نفسها بها غير التلفاز

كراً تعالج القصة الكثير من األمور المرتبطة ابتداء من موضوع النوم با*
.إلى انشغال األطفال بمشاهدة برامج التلفاز مما يبعدهم عن أنشطة أخرى

:مقترحات لتقديم القصة 

.تقدم القصة ورقي

أو من خالل 

عرضها بمسرح 

.الظل 



أنشطة ما بعد القصة

:لعبة جماعية 

ودة يستمع اْلطفال ْلنش:مثل لعبة  تقليد اْلصوات 

.الحيوانات ويرددونها مقلدين أصواتهم 

:أنشودة 

ًت كوكو صوالفجركوكوعند كوكوكوكو )مثل أنشودة 

تاج يسري صوًت يسري ما أجمله هذا الديك و وله عرفً 

(كوكوكومليك تاج مليك يصحو فجراً وينادينا ويقول 

.عرض أعمال االطفال 





(فضل الصدقة: )اليوم العاشر





.«عمل وجبات غذائية لعامالت النظافة » 

الهدف  :

.أن يشارك الطفل في تقديم الوجبات الغذائية 

:األدوات

.فاكهة, ماء ,زيتون , جبن , توست , حليب , علب

:الطريقة

.يقوم الطفل بوضع المواد الغذائية  داخل العلب

«النشاط األول»





.«حصالة الصدقة » 

الهدف  :

.أن يصمم الطفل حصالة لوضع النقود للتبرع بها الحقاً  

«النشاط الثاني»





األدوات:

قصاصات للتزيين, صمغ, جوخ, كرتون.

الطريقة:

 يقوم الطفل بتثبيت قطع الجوخ على الكرتون

.باستخدام الصمغ، ثم يضع أشكال للتزيين

وصف النشاط 



«النشاط الثالث»

:اسم القصة

.بركة الصدقة

:الهدف

.أن يسرد الطفل بعض من أحداث القصة

.أن يستنتج الطفل فضل الصدقة



:نص القصة
ع حكي أن كان هناك رجل نزل الي احد االسواق لشراء خروفاً، فرأي خروف اعجبه واشتراه ودف

راءه ثمنه وبينما هو عائد به الي منزله انفلت الخروف وفر هارباً، صار الرجل يطارده ويجري و
يومياً علي مسرعاً ومحاوالً اللحاق به حتي دخل الخروف بيت أيتام فقراء، وكانت أم االيتام تنتظر

اع، وقد باب منزلها لعل هناك مار يترك لها طعاماً او صدقة عند الباب فتأخذها وتطعم اطفالها الجي
.اعتاد الجيران علي مساعدة هذه المرأة واعطائها الصدقة او ما تيسر من الطعام كل يوم 

وعندما دخل الخروف من باب المنزل، خرجت ام االيتام فنظرت فإذا جارهم ابو محمد عند الباب 
أنه هو هللا يجعلها صدقة واصلة يا ابو محمد، وهي تظن: وهو يبدو عليه التعب واالجهاد، فقالت له 

التقصير هللا يتقبل واسمحي لنا يا اختي عن: الذي تصدق عليها بهذا الخروف، فما كان منه إال قال 
.اللهم تقبله مني : معكم، ثم التفت الرجل نحو القبلة وقال 

ارة محملة بالخراف وفي اليوم التالي خرج الرجل بعد الفجر حتي يشتري لنفس خروفاً جديداً فرأي سي
حمد واقفة فاشتري من صاحبها اسمن وأفضل من الخروف الذي اشتراه الباحة، وعندما سأل ابو م

إن هذا : خذها ولن نختلف، فحمل الخروف السمين للسيارة فقال البائع: البائع عن السعر قال له 
من االغنام، الخروف دون ثمن، والسبب ان هللا سبحانه وتعالي قد رزقني في هذه السنة بميالد العديد

.فنذرت ان اعطي أول مشتر مني خروف هدية وهذا نصيبك 

قال : لقا–رضي هللا عنه –وقد قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عن الصدقة ، عن أبي هريرة 
.ما نقصت صدقة من مال ” : -صلى هللا عليه وسلم –رسول هللا 





«وسائل مقترحة لتقديم القصة» 

.مسرح الظل •

.لوحة وبرية •

.مظلة لعرض القصة •




ماذا تحتاج لكي تنمو؟ .  تخرج المعلمة نبتة وتسأل اْلطفال

لى هللا ثم تذكر لهم إن الصدقة تزيد وتبارك في مال اْلنسان، قال الرسول ص

(.ما نقصت صدقة من مال: )عليه وسلم

إن المال مثل النبتة يحتاج لصدقة لكي يبارك هللا فيه.

«نشاط لترسيخ مفهوم الصدقة»




 أنشودة:
(.نشيد خروف العيد )مثل 

:لعبة جماعية 
تضرب المعلمة الطبل ضربات . 1:مثل لعبة الضرب المنظم على الطبل 

يحزر اْلطفال . 2.منظمة متميزة ويحاول اْلطفال تقليدها بسرعة وبطء

تقوم المعلمة واْلطفال . 3.أسماءهم من ضربات المعلمة على الطبل 

ب ، أو كالنقر على الخش: بإصدار أصوات بديلة للطبل بوسائل مختلفة

تحريك هزازة طفل أو الضرب على علبة فارغة أو على دف ومطارق 

.خشبية 

.عرض أعمال االطفال 

أنشطة ما بعد القصة





أنشطة لغوية مصاحبة للبرنامج



«نشاط حرف األلف»

.حرف اْللف: اسم القصة

:الهدف

.أن يستنتج الطفل الحرف من القصة

:نص القصة

في يوم من اْليام ذهب اْلرنب ليحصل على الجزر

د ْلنه كان جائع جداً، في طريقه شاهد صديقه اْلس

ناول فقال له كيف حالك يا أسد هل ترد أن تشاركني ت

.أنا أحب تناول اللحم: الجزر قال اْلسد

:األسئلة
ما اسم الحيوان الذي بالقصة؟-

ماذا كان يريد أن يأكل؟-

من شاهد في طريقه؟-

بأي حرف تبدأ كلمة أرنب؟-

بأي حرف تبدأ كلمة أسد؟-



:محسوسات الحرف 

.فاكهة أناناس , أرنب

.ةحرف اْللف بورق السنفر

:األدوات

.أيباد 

:الطريقة

ادااليبيقوم الطفل بتوجيه 

ل على الحرف ثم يظهر له شك

يبدأ بحرف اْللف ونطق 

.الحرف للطفل

 الوسيلة ( 3استخدامDفي عرض األسد:)

محسوسات الحرف:




 عمل قناع أرنب.

 على اْلرنب( أبيض) لصق قطن.

 (.أبريق، أناناس)يكتشف الطفل في داخل الصندوق أشياء تبدأ بحرف اْللف

«أنشطة للحرف»



«نشاط حرف الباء»

.حرف الباء: اسم القصة

:الهدف

.أن يسرد الطفل بعض أحداث القصة

:كلمات القصة
طير لماذا انت حزينة يا بطوطه؟ أنا حزينة ْلنني أريد أن أ

ران، أنا أن بطة مسكينة ال استطيع الطي. مثل باقي الطيور

ع لماذا بطوطة حزينة؟ حزينة ْلنها ال تستطي. حزينة

ا حرف ي. الطيران هيا بنا نذهب لحرف الباء لكي يساعدنا

كم مرحبا يبدو أن أمركم مهم مما جعل. الباء يا حرف الباء

طوطة ب. نريد مساعدتك يا حرف الباء! تطلبون مساعدتي

(.سوف اساعدك يا بطوطة)حزينة تريد أن تطير 

. رتسوف اربطها بالبالون لكي تطير عالية هه هه لقد ط

.شكراً يا حرف الباء أنا سعيدة أنا سعيدة 



األدوات المستخدمة 

:اْلدوات

صور بط مغلف , مسرح

ى تغليف حراري مثبت عل

.أعواد

صورة , حرف الباء 

.بالون, سنجاب




كلمات تبدأ بحرف الباء.

تحريك البطة بالماء

تشكيل الحرف بصلصال

عمل فني بيض

«أنشطة للحرف»



«نشاط حرف الثاء»

:المحسوسات .اءأن يكتشف الطفل حرف الث: الهدف

لد كان هناك ثعبان لديه ج: قصة حرف الثاء

يد لونه أصفر يزحف في الرمال، جاءه ثعلب قاله له أر

.و معاً أن أكون صديقك لنلعب معاً، وافق الثعبان ولعب

ما أسم الحيوان الذي بالقصة؟-

ماذا كانت يفعل الثعبان؟-

من شاهد الثعبان؟-

ماذا قال الثعلب للثعبان؟-

بأي حرف تبدأ كلمة ثعبان؟-

:اْلدوات بأي حرف تبدأ كلمة ثعلب؟-

. جةمجسم ثال. قناع ثور. قناع ثعلب

.رةحرف الثاء بالسنف. ثوب. ثعبان




ساعة الحرف

عمل قناع الثعلب

الكتابة على الرمل

«أنشطة للحرف»





.«عجلة الحروف » 

الهدف  :

.أن يطابق الطفل بين اْلحرف العربية

:األدوات 

.قماش جوخ على شكل عجلة, مشابك

:الطريقة

يقوم الطفل بمطابقة مشبك الحرف مع 

.الحرف المرسوم على العجلة 

«نشاط الحروف»





.«تطبيق الحروف » 

اسم التطبيق:

.تعليم الحروف العربية والكلمات

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohameedsalah.abcarabic: رابط التطبيق

الهدف  :

.يربط الطفل بين الكلمة وأول حرف منطوق بهاأن

«نشاط الحروف»

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohameedsalah.abcarabic




 نطق )خيارات للطفل 8في الصفحة الرئيسية للتطبيق يوجد

اسماء الطيور –اسماء الفواكه –كتابة الحروف –الحروف 

ة لعب–لعبة الحروف –اسماء اْلشكال –اْللوان –والحيوانات 

(  الكلمات 

 وهناك مؤشر يساعد الطفل عند

.عدم معرفته للجواب الصحيح

.وتعزيز للطفل عند االجابة الصحيحة 

خطوات استخدام التطبيق





مجأنشطة رياضية مصاحبة للبرنا





األهداف:
.أن يصنف الطفل الصور بناء على اْلشكال الهندسية الموجودة-

(.مكعب، مخروط، مستطيل، أسطواني) أن يسمي الطفل اْلشكال الهندسية -

:االدوات المستخدمة -

.فلين أصفر على شكل باص -

صور مغلفة حراري ْلشياء-

.واقعية لها شكل هندسي 

.صور مغلفة حراري لألشكال الهندسية -

.مالقط صغيرة -

«نشاط تصنيف األشكال الهندسية»





اسم التطبيق :Baby Panda Learns Shapes

رابط التطبيق  :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.education.shape

الهدف:
أن يصنف الطفل اْلشكال الهندسية-

.أن يطابق الطفل بين الشيء والشكل الهندسي المشابه له-

«نشاط تطبيق األشكال الهندسية»




ات في الشاشة الرئيسية توضع ثالث خيار

:لمساعدة الباندا على  

 رسم أشكال هندسية وهناك مؤشر للمساعدة.

 ند وفيها تعزيز ع.تطابق اْلشكال الهندسية

.اختيار الطفل الشكل الهندسي الصحيح 

ل بين لعبة اْلشكال الهندسية وفيها يطابق الطف

.اْلشياء وما تشبه من شكل هندسي 

 (دائرة –البرتقالة )مثل....

خطوات استخدام التطبيق





تعليم األرقام العربية لألطفال: اسم التطبيق.

 الرابط
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohameedsalah.arabicnum

bers

الهدف  :

.أن يجمع الطفل اْلرقام ثم يردد نطقها

«نشاط  جمع األرقام »




 خيارات للطفل 8في الشاشة الرئيسية يوجد

:فيها يتعلم الطفل 

 عد اْلرقام مع نطقها الصحيح.

 كتابة اْلرقام بوجود مؤشر مساعد.

ويوجد لعبة البالون وفيها يعد الطفل البالونات

.تعزيز عند اْلجابة الصحيحة 

 تعلم الطرح.

 تعلم الجمع.

 لعبة عد الحيوانات.

خطوات استخدام التطبيق





األدوات:

ورق على . مكعبات النرد. كور ملونة

شكل شجرة

الطريقة:

يقوم الطفل برمي المكعبات ثم يجمع

.جرةاْلرقام ويضع الكور الملونة فوق الش

نشاط جمع وطرح اْلعداد




.«تصنيف أشياء حسب لونها» 

الهدف  :

.أن يصنف الطفل المشابك حسب لونها

«نشاط  األلوان»

:االدوات 

صور ْلسماك ملونة مغلفة حراري 

, صور لذيل السمك مغلف حراري ,

.مشابك ملونة 

ل ذيل يقوم الطفل بمطابقة ك: الطريقة

..بالسمكة التي تشابهه باللون 





العاب منظمة مصاحبة للبرنامج



«لعبة منظمة»

:اسم اللعبة•

.الزحف والقفز على األطواق•

:األهداف•

.اطأن يزحف الطفل تحت اْلطواق أثناء النش-

.اطأن يقفز الطفل فوق اْلطواق أثناء النش-

:أدوات اللعبة•

-.  أطواق ملونة-.  قاعدة من اْلسفنج-

.كراسي

:طريقة اللعبة•

راسي وضع خط للبداية وخط للنهاية ثم وضع الك

وفوقها اْلطواق، بعد ذلك يقوموا اْلطفال 

بالزحف تحت اْلطواق وعند إكمالها يقوموا 

.بالقفز على اْلطواق بالجهة المقابلة



«لعبة منظمة»

.متاهة اْلحجار الملونة: اسم اللعبة•

:األهداف•

إلى أن يتتبع الطفل اْلحجار الملونة ليصل-

.منتصف المتاهة

:أدوات اللعبة•

.أحجار حقيقة ملونة-

:طريقة اللعبة•

جار أن يقوم كل طفل بالمشي باتجاه اْلح

ل آلخر الملونة ويتتبعها للنهاية حتى يص

.حجرة ويحل المتاهة





منخفضمتوسطعاليالعنصرم

√.أفكراً كثيراً قبل التحضير للدرس1

√.أفكر بعمق في ممارساتي التدريسية التي سأقوم باستخدامها مع اْلطفال2

√.  لتدريسيةأفكر في كافة االحتماالت الممكنة قبل إصدار أي قرار يتعلق بممارستي ا3

√.احرص على إعداد خططي التدريسية الخاصة وتطويرها باستمرار4

√.أناقش ممارساتي التدريسية مع المشرفات والمعلمات في الروضة5

√.حديثةأحرص في تصميم وسائل وأنشطة تعليمية لتوظيفها في الدروس وتكون6

√.احرص على استخدام وسائل التكنولوجيا في التدريس7

√.اه الطفلاوظف اْلنشطة في جميع فترات البرنامج اليومي مع اْلطفال، وتجذب انتب8

√.أشارك زميالتي في مجموعات لمناقشة اْلفكار وتوظيفها مع اْلطفال9

√.بتقييم أدائي(طالب، مشرف)اسمح لآلخرين 10

√.اثناء الدرس أفكر في اْلجراء التالي قبل تنفيذه11

√.أشجع اْلطفال على التأمل في كل ما يقومون به اثناء البرنامج اليومي12

√.وبينهماحرص على المشاركة االيجابية مع اْلطفال وتوفير فرص التفاعل بيني13

«(ذاتي)بطاقة تقييم »





منخفضمتوسطعاليالعنصرم

.عنوان البرنامج جاذب للطفل1

.ينمي البرنامج الجانب الديني عند الطفل2

.تنوعت الوسائل واْلنشطة المقدمة للطفل3

.اْلدوات والوسائل المقدمة للطفل ممتعة وجذابة4

.ينمي البرنامج الجانب التقني عند الطفل5

.البرنامج ينمي المهارات الحركية والرياضية للطفل6

.ينمي البرنامج المهارات الحياتية المتعلقة بالصحة7

.كان لألطفال مشاركة إيجابية في البرنامج8

بعضهم تم توفير  فرص التفاعل بين مقدمي لبرنامج واْلطفال ، و اْلطفال بين9

.البعض

.البرنامج ينمي المهارات اللغوية للطفل10

.البرنامج ينمي مهارات االبداع واالبتكار عند الطفل11

.البرنامج بشكل عام ممتع ومفيد للطفل12

«بطاقة تقييم البرنامج للفئة المستفيدة»


