
  تاجالصحة 
 عىل رؤوس

. األصحاء   

كبسولة الصحة:برنامج  

 

صحة أفضل  حلة تعلمية حنو ر  

.فكار وأنشطة لصحة12أكثر من   
 

 قسم الطفولة المبكرة

:أعداد  املعلمات الطالبات  
 رهف املشعوف   و  سارة املطريي

 شعار البرنامج

(   َأْحَسِن َتْقِويم  ِف  َخَلْقَنا اإلْنَساَن َلَقْد )قال تعاىل 
(11)النمل ايه  

آمال الفريح/ االستاذة: المشرفة   
نادية الغيالن/ االستاذة: مساعد المشرفة  



:( إالعالن تشوييق   

كبسولة الصحة:برنامج  

 قسم الطفولة المبكرة



:المقدمة  
:عن البرنامج  

 :الرؤية
الصحة الجيدة في الروضة هي استثمار للمستقبل وصحة األطفال وتعتبر عنصرا أساسيا إن 

 .للمجتمع وهذا  مانحث عليهفي النسيج االجتماعي واالقتصادي 
 (كبسولة الصحة)برنامج 

 :الرسالة
برنامج يتوجه إلى تعزيز الصحة العامة وتقديم مفاهيم عن الصحة لألطفال، و يغطي شريحة 

وهذه الخدمات والبرامج تم . واسعة من البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدم للطفل
 بغرض تعزيز صحة البيئة التي 

ً
تصميمها ليس من أجل التأثير في صحة االطفال فقط، بل أيضا

 في البرامج ، يعيشون ويتعلمون فيها
ً
وهو أحد توجهات وزارة الصحة التي تتضمن تغييرا

الصحية في برامج ذات قاعدة مجتمعية تعتمد على الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، وهو إطار 
مشترك للخدمات بين وزارة الصحة ووزارة التعليم والمجتمع وخصوصا في عصرنا ووجود 

 .هذه االزمة الصحية الحالية

 قسم الطفولة المبكرة



:البرنامج المقدمين  
 رهف المشعوف 

 6 سارة المطيري

:مدة البرنامج  
 اثنا عشر يوم في 

مفهوم يحتويكل يوم   

على أكثر من نشاط   1 
:تاريخ البداية ونهاية البرنامج  

 من ثمانية شعبان 

إلي عشرين  شعبان   2 
:الزمن المحدد والوقت  

 من االحد إلي الخميس 

ثامنةمن الساعة   

العشرةالساعة إلي   3 
:العمريةالفئة   

سنوات 6إلي3من  4 

امال الفريح.أ:المشرف 5  

نادية الغيالن.أ:مساعد المشرف  

:البرنامج االشراف على  

:عن البرنامج  

 قسم الطفولة المبكرة



: الصحةكبسولة نوع برنامج   

  صحي –برنامج تعليمي 

 قسم الطفولة المبكرة



:القيم التربوية لربنامج  

قيمة احملافظة على الصحة العامة/1  

قيمة تنظيم الوقت مابني التمارين الرياضية/2  

قيمة احرتام االدوار من طبيب ومعلم/3  

 قسم الطفولة المبكرة



الغرياحرتام    

2 
 إدارة الوقت 

 املبادرة  والنشاط   3

 البحث واالستكشاف 4

1 

 التعاون 5



.يذكر الطفل أسباب احملافظة على الصحةأن  : املعــريف - 

.الطفل يف االنشطة املوجودة يف الربنامجأن يشارك : املهاري-  
.أن حيمد الطفل اهلل على نعمة الصحة: الوجداني -  

:أهداف البرنامج الرائسية  

 قسم الطفولة المبكرة



:األهداف العامة  

:عن البرنامج  

 .التعرف على أجزاء اجلسم وتسميتها/ 1

 .التعرف على الوظيفة لكل من أعضاء اجلسم املختلفة/ 2

رفع الوعي الصحي لدى الطفل حول أهمية وفوائد تناول الغذاء الصحي / 3

 .املتوازن

.والصغرىتنمية املهارات احلركية الدقيقة وتطوير العضالت الكربى / 4  

.االنشطةمن خالل  تنمية اجلاتب املهاري للطفل/5  

.تنمية اجلانب الوجداني للطفل من خالل القصص/6  

املشاركة اإلجيابية مع األطفال وتوفري فرص التفاعل واملالئمة بني األطفال /7  

  

 قسم الطفولة المبكرة



ساره خالد المطريي / الطالبة المعلمة  

file:///C:/Users/sarao/Downloads/MyResume.pdf 

مازن المشعوف رهف / المعلمةالطالبة    

:نبذة عن مقدمين البرنامج  

 السيرة الذاتية

 السيرة الذاتية

file:///C:/Users/sarao/Downloads/MyResume.pdf 

 قسم الطفولة المبكرة

file:///C:/Users/sarao/Downloads/MyResume.pdf
file:///C:/Users/sarao/Downloads/MyResume.pdf


:السيرية الذاتية  

رهف مازن المشعوف / الطالبة المعلمة   



:السيرية الذاتية  
ساره خالد المطريي / الطالبة المعلمة  



 حماور الربنامج

1 2 3 4 5 

اجلهاز صحة 

 التنفسي

 النظافة الشخصية صحة العظام صحة االسنان صحة القلب

 قسم الطفولة المبكرة



 حماور الربنامج

6 9 10 11 12 

 صحة اجلهاز  صحة العيون
 اهلضمي 

 وجبة صحية
 النشاط 
 الرياضي 

 النوم رحلة لألطفال 
 صحة االذن 

7 8 

 قسم الطفولة المبكرة



أمجع أمتعتك وسافر معنا 

على مدار  أثناعشرة  يوما من  

 املتعة والصحة

:(هيا بنا  

 قسم الطفولة المبكرة



 اليوم

اجلهاز صحة  االول

 التنفسي

.يسمي الطفل أجزاء التنفسأن  : املعــريف - 

.الطفل يف االنشاط  التنفسأن يشارك : املهاري-  
.يشكر الطفل اهلل على نعمة  التنفس أن : الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 :لعملية  الجهاز التنفسي ركن الفن وسيلة :نشاط األول

 .أجزاء عملية التنفس الطفل يلصقأن  :الهدف

 كيس,صمغ,أوراق,قشتان :األدوات

 الطفل بستخدام الصمغ أجزاء التنفس يلصق :وصف النشاط

 ؟    أجزاء عملية التنفسماهي -1 :األسئلة المفتوحة

 ؟الهواء ملوث يضر بصحة لماذا-2  

 .الجهاز التنفسي نتنفس به الحمدهللا الذي خلقنا :الربط بالخالق - :الربط

 .  عند سؤال عن كيفيت التنفس:الربط بخبرات الطفل  -

 

:نشاط األول  
 

 قسم الطفولة المبكرة



 :لعملية  الجهاز التنفسي ركن االكتشاف وسيلة :نشاط األول

 .أجزاء عملية التنفس الطفل يشاهدأن  :الهدف

 بالون,صمغ,أوراق,قشتان :األدوات

الطفل كفيفيت عمل الرئة ويكتب ماشاهدة في سجل مالحظة  يجرب :وصف النشاط

 الطفل

 ؟    أجزاء عملية التنفسماهي -1 :األسئلة المفتوحة

 ؟الهواء ملوث يضر بصحة لماذا-2  

:الثانينشاط   
 

 قسم الطفولة المبكرة

مقطع عن  عملية 
 التنفس



 اليوم

 صحة األسنان الثاني

.يذكر الطفل أسباب التسوس االسنانأن  : املعــريف - 

.الطفل يف االنشاط صحة االسنانأن يشارك : املهاري-  
.حيمد الطفل اهلل على نعمة االسنان أن : الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 .تصنيف الطعام الصحي  في ركن االدراك وسيلة :نشاط األول

 .الطعام الصحي وغير صحي الطفل يلصقأن  :الهدف

 صمغ,أوراق,قشتان :األدوات

يلصق الطفل بستخدام الصمغ الطعام الصحي  :وصف النشاط

 .وغير صحي

 ؟    التسوس ماهو-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟أضرار الحلويات على األسنان ما-2  

عن السؤال عن الطعام : ربط في خبرات الطفل :الربط

 .الصحي وغير صحي

التركيز وتفعيل  تنمي هذه الوسيلة مهارة

 .العضالت الصغرى

 نشاط االول

 قسم الطفولة المبكرة



 لعبة تعلمية
 قسم الطفولة المبكرة

 هيا بنا:(



 ما الطعام الصحي للأسنان؟

 قسم الطفولة المبكرة



 أجابة صحيحة

 إعادة



!حاول مرة أخرى  

 إعادة



 .ركن االكتشاف تنظيف االسنان :نشاط األول

 .يزيل الطفل االوساخ بستخدام الفرشة أن :الهدف

 فرشاية,قلم,أسنان مغلفة حراري صورة :األدوات

 .الفرشاية يزيل الطفل باقي الطعام بستخدام :وصف النشاط

 ؟    التسوس ماهو-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟أضرار الحلويات على األسنان ما-2  

 قسم الطفولة المبكرة نشاط الثاني

مقطع طريقة 
 تفريش االسنان



 اليوم

 صحة العظام الثالث

.يسمي الطفل العظامأن  : املعــريف - 

.الطفل يف االنشاط عمل اشعة للعظامأن يشارك : املهاري-  
.حيمد الطفل اهلل على نعمة  العظام أن : الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 أصنع أشعة العظام ركن الفن :نشاط األول

 .أعواد االذان في مخطط اليد الطفل يلصقأن  :الهدف

 صمغ,أذان أعود,ورق :األدوات

 الطفل بستخدام الصمغ أعواد االذان يلصق :وصف النشاط

 ؟    لون العظام ما-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟نرى العظام كيف-2  

 :الربط

 قسم الطفولة المبكرة

 نشاط االول

.العظامالحمدهللا الذي خلقنا :بالخالقالربط  -  



 .بطاقات الواقع المعزز:االكتشاف  ركن :نشاط األول

 .يشاهد الطفل هيكل العظمي أن :الهدف

 ايباد,الواقع المعزز بطاقات :األدوات

 .الطفل بستخدام االيباد ويضعة على البطاقة يقوم :وصف النشاط

 ؟    قفص الصدري أين-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟شكل الجمجمة ما-2  

 قسم الطفولة المبكرة

 نشاط الثاني

fil.kjhlhe:///C:/Use.j

kjjkrs/sarao/Downl

oadsjupiu9p/MyRe
sumekjkjkjuuu.pjdf 

file:///C:/Use.jkjjkrs/sarao/Downloadsjupiu9p/MyResume.pdf
file:///C:/Use.jkjjkrs/sarao/Downloadsjupiu9p/MyResume.pdf
file:///C:/Use.jkjjkrs/sarao/Downloadsjupiu9p/MyResume.pdf
file:///C:/Use.jkjjkrs/sarao/Downloadsjupiu9p/MyResume.pdf
file:///C:/Use.jkjjkrs/sarao/Downloadsjupiu9p/MyResume.pdf
file:///C:/Use.jkjjkrs/sarao/Downloadsjupiu9p/MyResume.pdf
file:///C:/Use.jkjjkrs/sarao/Downloadsjupiu9p/MyResume.pdf


 هيا نبدأ:(

 لعبة تعلمية
 قسم الطفولة المبكرة



؟الناقصما الحرف   

 ن ع ك

 ا ظ م

 قسم الطفولة المبكرة



 أجابة صحيحة

 إعادة



!حاول مرة أخرى  

 إعادة



 اليوم

النظافة   الرابع

 الشخصية

.يذكر الطفل أدوات النظافة املوجودة يف القصةأن  : املعــريف - 

.الطفل يف االنشاط عمل اجلراثيمأن يشارك : املهاري-  
.الذي  سخر لنا أدوات للنظافة يشكر الطفل اهلل  أن : الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 عن النظافة قصة :نشاط األول

 .يسرد الطفل بعض من أجزاء القصة أن :الهدف

 قصة :األدوات

 ؟    نستحم لماذا-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟شعورك بعد االستحمام ما-2  

 شكل فقاعة الصابون؟ كيف-3

 من أين تاتي الجراثيم؟-4

ماهي أدوات النظافة الموجود في  -5

 القصة؟

سؤال الطفل عن خبراتة  عن:الطفل  ربط في اخبرات :الربط

 .الساقبة عن أدوات النظافة

عند سؤال الطفل عن شعورة بعد : ربط في الشعور

 .االستحمام

 قسم الطفولة المبكرة

:عصام و االستحمام  
نعم هذا ؟ .األيام وال يستحمتالحظ يا يوسف أن عصام ينام كثيرا هذه ألم :قال االب 

حتى أنه أصبح من الصعب إيقاظه في الصباح الى صالة . صحيح يا أبي وأل أدري لماذا

دخل عصام الغرفة متثائبا وقال السالم عليكم بصوت . المدرسة وراحتة كريةالفجر وإلى 

أنت كالعادة : قال األب. وعليك السالم ورحمة هللا يا عصام: قال أبوه ويوسف. تعب

ليس : الذي يحدث لك يا بني؟ أجاب عصاموراحتك ليست جيدة ما نعسان تستيقظ متأخرا 

.األخيرة وال أحب أن استحمباألمر المهم ولكني أصبحت أحب النوم في الفترة   

ال بد من شيئ يحدث معك. هذا ليس عذرا لتقوله ألبي: قال يوسف  

وفي الساعة الثالثة ليال غادر عصام . يوسف بمراقبة عصام ليال في اليوم التالي قام

دخل . فراشه وذهب الى غرفة الجلوس وأضاء الكومبيوتر وأخذ يلعب بالعاب مختلفة

إذا هذا هو السبب في نومك الكثير ورغبة الشديدة في النوم وكسلك : يوسف الغرفة وقال

قال . المدرسة وانت ال تهتم بنفس والبشعر وال بسنانك وال تاكلوتدني عالمتاتك في 

أتريد ن نلعب سويا فقد أحضرت لعبة جديدة من صديقي . أرجوك ال تقل ألبي: عصام

صحيحا وانت تضر اعذرني يا أخي ولكن ما تفعله ليس : قال يوسف. حسن البارحة

إريدك أن تكف عن ذلك . نفسك وتزعجنا براحتك أال تخافي من الجراثيم تسببلك االمراض

ال داعي إلخباري فأنا سمعت كل شيئ فقد أيقظتماني : قال األب. وإال سأخبر أبي بما تفعله

ألم نتفق أن اللعب على الحاسب يكون يوم العطل . لماذا تفعل هذا يا عصام. بصوتكما

مبكرا تنام وسوف لقد فعلت شيئا سيئا . دراستك وال صحتكواإلجازات حتى ال تتأثر 

قال . وتتناول الطعام الصحي وتستحم في الماء وصابون وتمشط شعرك في المشط

.أنا أسف وأعتذر لك ولن أفعلها مرة أخرى. حسنا يا أبي: عصام  

اجلراثيم شكل عمل  



 تجربة  لرؤية الجراثيم ركن االكتشاف :نشاط األول

 .الجراثيم في اليد يشاهد الطفلأن  :الهدف

 دفتر وقلم,صابون,منشفة ,ضوء أزرق اللون, جل :األدوات

الجل على أيدي االطفال ثما اطلب من االطفال غسل أيديهم  ضع :وصف النشاط

 .وسألهم أين أختفت الجراثيم

 ؟    توجد الجراثيم أين-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟يزيل الجراثيم ماذا-2  

 :الربط

 قسم الطفولة المبكرة

 نشاط الثاني

.العظامالحمدهللا الذي خلقنا :بالخالقالربط  -  



 اليوم

 القلب اخلامس

.أن يسمي الطفل القلب:املعــريف - 

.الطفل يف االنشاط يف مساع صوت القلبأن يشارك : املهاري-  
الذي علم االنسان مامل يعلم يف مساع صوت  حيمد الطفل اهلل  أن : الوجداني -

.القلب  

:االهداف النشاط  

 نشاط األول



 .عمل واقع معزز ورقة :نشاط األول

 .يسمي الطفل القلب أن :الهدف

 ورقة عمل, تطبيق :األدوات

األسئلة 

 :المفتوحة

 ؟    شكل القلب ما-1

 ؟يكون صوت القلب كيف-2  

ربط مهارات القرن الواحد والعشرين في أستخدام  :الربط

 .الواقع المعزز

 ماشعورك عن سماع صوت القلب:ربط الشعور 

 قسم الطفولة المبكرة

تطبيق واقع معزز يسمح لطفل 

مساع صوت القلب وطريقة ضخ 

 الدم يف كامل 

 اجلسم من خالل بطاقات



 قسم الطفولة المبكرة مقطع فديو للتطبيق
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 اليوم

 القلب اخلامس

.أن  يعدد الطفل  وظايف القلب:املعــريف - 

.الطفل يف جتربة ضخ الدمأن يشارك : املهاري-  
الذي علم االنسان مامل يعلم يف كتشاف عملية  حيمد الطفل اهلل  أن : الوجداني -  

.ضخ الدم إلي اجلسم  

:االهداف النشاط  

 نشاط الثاني



 نشاط الثاني قسم الطفولة المبكرة



:أسئلة مقرتحة  

كيف حتدث عملية ضخ الدم؟/س  

ماهي وظيفة القلب يف جسم /س

 االنسان؟



 اليوم
 السادس

العيون حصة  

.ان يسمي الطفل أجزاء العين: المعــرفي - 

.أن يمثل الطفل دور طبيب العيون في الركن المصاحب: المهاري-  

.أن  يشكر الطفل هللا على نعمة البصر: الوجداني -  

:االهداف النشاط  



نشاط 

 :األول

 ركن مصاحب 

أن يمثل الطفل دور طبيب  :الهدف

 .العيون في الركن

أدوات طبيب العيون , نظارات  :األدوات

 , مكينة صرف النقود

وصف 

 :النشاط

ان يمثل دور الطبيب ويكشف 

على األطفال بقوم بتصميم 

 نظارة ويبيع النظارات



 نشاط ركن الفن :نشاط الثاني

 .ان يزين الطفل النظارة باأللوان والقطن واللمعة :الهدف

ورق مقوى على شكل نظارة, اعواد , قطن, الوان  :األدوات

 , لمعة 

الطفل بستخدام الصمغ القطن ويلون  يلصق :وصف النشاط

 النظارة 

 لماذا نرتدي النظارة ؟ :األسئلة المفتوحة

 ماذا يحدث لو لم نرتدي النظارة ؟

  2نشاط 



 نشاط :نشاط الثالث

 .ان يشكل  الطفل شكل عين بالعجين :الهدف

 :األدوات
عجين ابيض, حرز اسود كبير, ورق سومو 

 .ملون, ورق سومو اسوج للرموش

 :وصف النشاط

الطفل باستخدام العجين شكل عين  يشكل

ويختار لون العدسة الذي يريد ليتعرف على 

 أجزاء العين

 :األسئلة المفتوحة

 لماذا خلق هللا لنا العين؟

هل اذا كانت العدسة ملونه نرى األشياء من 

 حولنا ملونه وكيف ؟

  3نشاط 



 اليوم
 صحة األذن والسمع السابع

.ان يسمي الطفل أصوات المسكن: المعــرفي - 

.أن يسمع الطفل األصوات التي امامة: المهاري-  

.أن  يشكر الطفل هللا على نعمة السمع: الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 نشاط ركن االدراك   :نشاط 

ان يفك ويربط الطفل األدوات ليسمع الصوت  :الهدف

 .بشكل محسوس

لوح خشبي , أدوات منزلية ازرار اضاءة ,  :األدوات

 .جرس , سلك كهرباء, قفل مفتاح

ان يدخل ويفك الطفل األدوات ليسع الصوت  :وصف النشاط

 ويربط بين الصورة والصوت بطريقة محسوسة

 لماذا نحتاج ان نسمع هذه األصوات؟ :األسئلة المفتوحة

 ماذا يحدث  لو فقدنا حاسة السمع ؟

 نشاط

1 



 نشاط ركن المكتبة :نشاط 

ان يربط الطفل بين الصوت الذي يسمعه وبين  :الهدف

 .الصورة 

 ايباد , سماعة اذن , أصوات , ورقة عمل للنشاط :األدوات

ان يسمع الطفل الصوت بالسماعة من خالل االيباد  :وصف النشاط

 ومن ثم يضع عالمة صح عند الصوت الذي سمعه

 لماذا نحتاج ان نسمع مثل هذه االصوات؟ :األسئلة المفتوحة

 لماذا هذه األدوات تصدر هذه االصوات؟



 اليوم
 صحة اجلهاز اهلضمي الثامن

.ان يسمي الطفل أجزاء الجهاز الهضمي: المعــرفي - 

.أن يجرب الطفل عملية عضم الطعام بالمعدة: المهاري-  

.أن  يشكر الطفل هللا على نعمة هضم الطعام: الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 نشاط االكتشاف  :نشاط 

 .ان يجرب الطفل عملية هضم الطعام داخل المعدة :الهدف

كيس شفاف يرسم علية شكل المعدة, خبز او بسكويت  :األدوات

, خل مخفف بالماء ليحاكي االنزيم الحمضي داخل 

 المعدة , سجل لتدوين مالحظات الطفل 

يجرب الطفل ويضع الخبز والخل ويبدأ بالضغط  :وصف النشاط

 علية ويترك بضع دقائق ليتخمر 

 كيف يصل الطعام الى المعدة؟ :األسئلة المفتوحة

 ماذا يحدث للطعام داخل المعدة؟

سجل مالحظات الطفل عن 
 التجربة

:االسم  



تطبيق تعليمي ترفيهي 

بتابع فيه الطفل اللقمة 

واين تذهب الى الداخل 

وكيف يتم هضمها 

 بطريقة ثالثية االبعاد
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 تطبيق يتيح للطفل رؤية 

 أجهزة الجسم 

 بطريقة ثالثية االبعاد 
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 وسيلة حلقة :نشاط 

ان يشاهد الطفل رحلة انتقال الطعام من الفم الى  :الهدف

 .االخراج

كيس شفاف يرسم علية شكل المعدة, خبز او بسكويت  :األدوات

, خل مخفف بالماء ليحاكي االنزيم الحمضي داخل 

 المعدة , سجل لتدوين مالحظات الطفل 

يجرب الطفل ويضع الخبز والخل ويبدأ بالضغط  :وصف النشاط

 علية ويترك بضع دقائق ليتخمر 

 ماهي مراحل انتقال الطعام؟ :األسئلة المفتوحة

 ماذا يحدث للطعام اذا دخل اجسامنا؟



 نشاط ركن االدراك :نشاط 

 .ان يرتب الطفل أجزاء الجهاز الهضمي :الهدف

قطعة جوخ كبيرة للجسم, أجزاء الجسم من الجوخ  :األدوات

 .لتثبيتها بالجسم  تشكتشكومحشية بالقطن , 

 .يرتب الطفل األجزاء بالترتيب الصحيح :وصف النشاط

 كيف يدخل الطعام وأين يذهب؟ :األسئلة المفتوحة

ماذا يحدث لو فقدنا جزء من احد أجزاء الجهاز 

 الهضمي؟



 اليوم
 وجبة صحية  التاسع

.ان يذكر الطفل فوائد الحليب للجسم: المعــرفي - 

.أن يشارك الطفل في صنع الحليب بالفواكه : المهاري-  

.أن  يشكر الطفل هللا على نعمة توفر الطعام: الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 وجبة صحية  ،:نشاط 

ان يشارك الطفل في صنع  :الهدف

 .الحليب مع الفواكه

حليب , فواكه مختلفة , منتجات  :األدوات

الحليب , خالط كهربائي , عسل 

, طاولة ومكان مرتب للتحليه

 لجلوس األطفال, مريلة , الوان 

يقوم الطفل بتزين مريلته الخاص به / اوالً 

 باأللوان لبدء صنع الحليب مع المعلمة 



تقوم المعلمة بتجهيز وترتيب / ثانيا 

 مكان جلوس األطفال لتناول الوجبة 



خلط األطفال الحليب مع الفواكه / ثالثاً 

 بحسب رغبتهم 



تزيين األطفال للفواكه وترتيبها بداخل 

 عود الشواء



 اليوم
 النشاط الرياضي  العاشر

.أن يذكر الطفل فوائد الرياضة لجسم االنسان :  المعــرفي - 

.أن يشارك الطفل في اللعب في األلعاب المنظمة : المهاري-  

.أن  يشكر الطفل هللا على نعمة الحركة: الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 المعلب الخارجي :نشاط 

 ان يشارك الطفل في اللعب في األلعاب المنظمة :الهدف

كور ملونه ,بالونات ماء , مضرب الجولف , كور للقفز كبيره  :األدوات

, سالل صغيره ملونه, أسطوانات كرتون , حلقات للحجل 

 .والقفز , قماش كبير ملون , أسطوانات صغيرة للعبة الرمي 

وصف 

 :النشاط

فكرة النشاط هو وجود العاب منظمة مختلفة موزعة في 

محطات في كل محطة  9المعلب الخارجي باسم محطات

تحتوي على لعبة تشرح المعلمة للطفل طريقة لعبة كل محطة 

بتقديم نموذج امامه ومن ثم يبدا األطفال بالتنقل والعب بشكل 

جماعي عبر المحطات وإتاحة فرصة للتجريب التعاون بين 

األطفال ومراعاة مختلف الميول الفردية بين األطفال وتقوية 

 مختلف أنواع عضالت الجسم في الهواء الطلق 



 العاب منظمة

لعبة جماعية / 4

ممتعة تعتمد على 

التعاون وقوة التركيز 

 وسرعة الحركة 

اللعب بالحلقات / 1

 لعبة مرونة 

لعبة لزيادة التركيز / 3

والمالحظة وتقوية 

 العضالت الصغرى 

اللعب بالقفز / 2

 والحجل 

تقوية العضالت 

 التأزرالكبرى وتنمية 

 البصري الحركي 



لعبة تصويب الهدف / 7  

لعبة جماعية فكرتها هي المحافظة على /6

 الكور وتجميعها 

لعبة القفز بالكرة لعبة ممتعة وتساعد وتقوية /8

 العضالت الكبرى  

المحطة األخيرة / 9

 لعبة بالونات الماء 

لعبة نقل الكرات تعتمد على / 5

 التوازن 



 اليوم
 النوم  احلادي عشر

.ان يذكر الطفل آداب وسنن النوم : المعــرفي - 

.أن يلون الطفل مخدته الخاصة بألوان مائية: المهاري-  

.أن  يشكر الطفل هللا على نعمة النوم والراحة: الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 نشاط اللقاء االخير :نشاط 

ان يمثل الطفل جزء من احداث القصة  :الهدف

 .بالمسرح

 مسرح ظل , مصباح , شخصيات القصة  :األدوات

القصة تتحدث عن فتاة اسمها عائشة ال  :ملخص القصة

تحب النوم وتفضل السهر واثناء سهرها 

ليالً تصحو متأخرة صباحا ولم تستطع 

الذهاب مع عائلتها وغضبت عائشة لما 

حدث لها بسبب النوم متأخر وتقرر بعد 

 ذلك ان تنام مبكراً 

ماذا حدث لعائشة عندما تركتها أمها / 1 :األسئلة المفتوحة

 على راحتها؟

 هل منعتها أمها من السهر ولماذا؟/ 2

 عندما استيقظت عائشة ماذا حدث ؟/3

 متى نامت عائشة ؟/4

 اين ذهبت عائلتها ولماذا لم تستيقظ ؟/ 5



 نشاط ما بعد القصة :نشاط 

 .ان يلون الطفل مخدته الخاصة :الهدف

مخدة بيضاء, الوان مائية ,حروف  :األدوات

 .سومو 

يلون كل طفل مخدته الخاصة به  :طريقة النشاط

 ويضع اول حرف من اسمه عليها 

1نشاط  



 اليوم
 الثاني عشر 

 رحةل لألطفال  

.أن يعدد الطفل اجزاء الجسم في الرحلة:المعــرفي - 

.يشاهد الطفل اجزاء الجسم في الرحلةأن : المهاري-  

.أن  يشكر الطفل هللا على نعمة الصحة: الوجداني -  

:االهداف النشاط  



 نشاط ترفيهي خارجي :نشاط 

ان يشاهد الطفل أجزاء الجسم بشكل واقعي  :الهدف

. 

زيارة متحف للعظام , رحلة في جسم  :المكان

 االنسان

زيارة أماكن مختلفة تخدم موضوع الصحة  :وصف النشاط

ليشاهدها األطفال بشكل واقعي ومحسوس 

وتجاوب على أسئلة كثير من األطفال حول 

 .الموضوع

الى  8الزيارة لمدة يوم كامل من الساعة  الوقت المحدد 

 ظهراً  11

 متحف 

 العظام



 زيارة متحف العظام 



 رحلة الى جسم االنسان



 رحلة الى جسم االنسان



 المحطة األخيرة من الرحلة القولون 

https://www.youtube.com/watch?v=zr4NLTIAxiQ 
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 قسم الطفولة المبكرة صور لبقية األعضاء األخرى 
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 اليوم 

 نشاط حرف الصاد ثالث عشر

:االهداف النشاط  
.يذكر  الطفل الكلمات تبدأ حبرف الصاد يف القصة وأنشطة املقرتحةأن  : املعــريف - 

.الطفل يف االنشاط الصبار ونشاط الصنبورأن يشارك : املهاري-  
.الذي  سخر لنا أدوات للنظافة املوجود يف القصة حيمد الطفل اهلل  أن : الوجداني -  



 صالح وصبا وصندوق قصة :نشاط األول

يعدد الطفل الكلمات تبدأ  أن :الهدف

بحرف الصاد الموجودة 

 .القصة

األدوات 

 :المحسوسة

 قصة مسرح الظل

,صبار,صنارة,صندوق,صمغ

 .صبا,صالح 

األسئلة 

 :المفتوحة

 ؟    الحرف المتكرر في القصة ما-1

 ؟شعورك بعد القصة ما-2 

 شكل الصبار؟ كيف-3

ماهي أدوات النظافة الموجود في  -4

 القصة؟

سؤال الطفل  عن:وخبرات الطفل  ربط غي :الربط

 .عن خبراتة السافبة عن أدوات النظافة

عند سؤال الطفل عن : ربط في الشعور

 .شعورة بعد غسل اليدين

 قسم الطفولة المبكرة

 :صالح وصبا وصندوق
صبا وصالح يلعبان في بستان كانت يوم من أيام الصيف في 

صالح :صندوق كبير يعيق الطريق وقالترأت صبا صبار 

نبعد بنا هيا ,أسقطأنتبه قال صالح الحمد هللا لم !!ياصالح

قال ! ال هي ليست لك :صبا قالت صباالصندوق عن الطريق يا 

إماطتك األذى )علمني رسوال هللا صلى هللا عليه وسلم : صالح

قالت !! قال صالح قد يسقط أحد ويتأذى( عن الطريق صدقة

صبا معك الحق ياصالح يجب أن نرميها في سله المهمالت و 

وبتسمت وشكرتهم وقال صالح هيا رأت أم صبا وصالح 

ياصبا نغسل ايدينا بصابون وفتحت صبا الصبور وخرجت 

فقاقيع وضحكت صبا قال صالح هيا نشكل أنا وأنِت شكل 

صبار قالت صبا فكرة جميلة وعند مساء قالت صبا أريد أن 

 أنام قال صالح 

وانا ايضا قالت االم وانا أقراء لكم قصة عن الصاروخ صرخ 

 .الجميع هيا هيا بعدها نام صالح وصبا

الصبار شكل عمل  

دوات النشاطأ  



 .تصنيف كلمات حرف الصاد ركن االدراك وسيلة :نشاط األول

 .كلمات تبدأ حرف الصاد الطفل يصنف أن :الهدف

 .بطاقات بحرف الصاد, لوح :األدوات

البطاقات يصنف الطفل الكلمات  بستخدام :وصف النشاط

 .بحرف الصاد

 ؟    الكلمات تبدأ حرف الصاد ما-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟يصيد الصياد ماذا-2  

 نشاط الثاني

 قسم الطفولة المبكرة



ركن االدراك  يعمل الطفل قطرات الماء الموجودة  :نشاط األول

 .في الصنبور

بطباعة قطرات الماء  الطفليشارك  أن :الهدف

 .الموجدة في الصنبور

 .أ لوان طباعة.ورقة عمل صنبور :األدوات

 .يطبع الطفل قطرات الماء بستخدام أصابعة :وصف النشاط

 ؟    الكلمات تبدأ حرف الصاد ما-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟لون قطرات الماء ما-2  

 نشاط ثالث

 قسم الطفولة المبكرة



 .ركن تخطيط تفعيل حرف الصاد اللوحة المضيئة :نشاط األول

 .يرسم الطفل على الرمل حرف الصاد أن :الهدف

صحن زجاج ,أضائة, ورقة عمل حرف الصاد :األدوات

 .لحرف الصاد. صور كلمات صابون وصقر

 .يرسم الطفل على الرمل  بستخدام أصابعة :وصف النشاط

 ؟    الكلمات تبدأ حرف الصاد ما-1 :األسئلة المفتوحة

 ؟تبدأ كلمت صقر ماذا-2  

 نشاط رابع
 قسم الطفولة المبكرة



(تصممي برانمج تعلميي)اتبع خطة الأس بوع الرابع   

: الطالبات المعلمات   
 ساره المطيري         رهف المشعوف

آمال الفريح/ االستاذة: المشرفة   
نادية الغيالن/ االستاذة: مساعد المشرفة  



 محاور المفهوم

 الصالة

 لقاء أخير 
 

80 

1 

 االستغفار

 ركن الفن
2 

 مصلى

 ركن مصاحب
3 



 الصالة 
1 

:المعرفي      
 أن يعدد الطفل الصلوات وركعاتها 

:المهاري       
 أن يصنع الطفل سجادة صالة  بالجوخ 

:الوجداني       
 أن يحمد الطفل اهلل على نعمة االسالم



:ملخص القصة   

ىل املسجد  أأمري ودٌل صغري، يالحظ أأّن أأابه يلبس أأمجل ثيابه يوم امجلعة، ويذهب ا 

وملّا سأأل عن املوضوع، رشح هل وادله فضائل يوم امجلعة، وأأمهية صالة امجلاعة . للصالة

ويف املسجد تعّّل كيفية الوضوء والصالة ولّك التفاصيل . يف املسجد، فقّرر أأن يرافقه

.اليت جتري يف املسجد بني املؤمنني، من تشاور ونعّّل شؤون ادلين بني بعضهم  

 

قصةفرتة اللقاء األخري   
 امري األمري يذهب اىل املسجد



 التحضير
 

 .ان يسرد الطفل بعض من احداث القصة :الهدف

 .يتم عرض القصة باستخدام شاشة العرض :األدوات

 :األسئلة المفتوحة

 ماذا حدث لعائشة عندما تركتها أمها على راحتها؟/ 1
 أمها من السهر ولماذا؟منعتها  لماذا/ 2
 ؟لم ينم خالد لماذا/3
 الفجر؟ عدد ركعات  ما/4

 ذهبت عائشة؟اين / 5



 نشاط بعد القصة 



االستغفار      2 
:الهدف      

 أن يصنع الطفل مسبحة استغفار 

:األدوات       
 خرز ملون ، خيط صوف 

:وصف النشاط       
أن يقوم كل طفل بصنع مسبحة وينظمها  

 بالخيط ليضعها مع السجادة في ركن المصلى



(عمل مسبحة) ركن الفن   



ركن      
المصلى      

3 
:الهدف        

 أن يشارك الطفل في الصالة داخل المصلى

:األدوات     
قصص تعليمية عن الصالة، سجادة صالة ،  
مصحف لألطفال، ايباد يحتوي على تطبيق 

 المعلم الصغير 

:وصف النشاط       
ان يقوم كل طفل بتقليد اعمال المسلم مثل  
الصالة في المسجد واستماع االذان من خالل 

 الساعة الذكية وقراءة القران واالستغفار



 ركن المصلى



شكراً لحسن   

 استماعكم



 قسم الطفولة المبكرة

 ضعيف متوسط عالي المعيار ت

       فعالية وضمان تعلم ومشاركة أوسع لألطفال 1

       ربط الخبرات المقدمة للطفل بخبرات سابقة 2

       توظيف معارف جديدة ومدى ومالءمتها ألعمار األطفال  3

4 
توظيف معارف جديدة ومدى ومالءمتها لخصائص األطفال 

 النمائية وقدراتهم العقلية
      

       تلقي التغذية الراجعة من األطفال  5

6 
توظيف وسائل وانشطة تعمل على جذب انتباه األطفال وتثير 

 اهتمامهم 
      

       مناقشة األفكار مع األطفال وتوظيفها  7

8 
تشجيع األطفال على التأمل في كل ما يقومون به اثناء البرنامج 

 اليومي
      

9 
المشاركة اإليجابية مع األطفال وتوفير فرص التفاعل والمالئمة 

 بين األطفال 
      

10 
رفع المستوى الصحي لدى األطفال من خالل تفعيل األنشطة 

 المختلفة
      



 قسم الطفولة المبكرة

 # العنصر عالي متوسط منخفض

 1 .أفكر كثيًرا قبل التحضير للدرس ✔

✔ 
 

افكر في كافة االحتماالت الممكنة قبل اصدار أي حكم او قرار 
 .يتعلق بممارستي التدريسية

2 

اسعى لتوظيف معارفي الجديدة في تقديم فترات البرنامج اليومي,  ✔

ومدى مالئمتها ألعمار األطفال, وخصائهم من حيث قدراتهم 
 .العقلية, وخبراتهم ومهارتهم السابقة وظروف البيئة

3 

أحرص على اعداد خططي التدريسية الخاصة وتطويرها  ✔
 .باستمرار

4 

 5 .احرص على استخدام وسائل التكنلوجيا في التدريس ✔

 6 .بتقييم ادائي( معلمين, طالب, مدير, مشرف)اسمح لألخرين  ✔

 7 .أفكر العوامل التي شكلت أسلوبي في التدريس ✔

أشجع نفسي عندما اشعر بالحاجة الى تغير وتطوير ممارساتي  ✔
 .التدريسية باستمرار

8 



 شكرا لكم

 قسم الطفولة المبكرة


