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روعابلنقر على األيقوانت أدانه ستظهر لك السرية الذاتية ملقدمات املش

https://drive.google.com/open?id=1Uo6JoLoP0A0F04X4IJJ6Hz9dHFznt5yp
https://drive.google.com/open?id=1gZsOjji0QGi8JkzE1UaXocFAr1bqXgui


طة لغوية، رايضية تتمحور فكرة املشروع حول تعريف األطفال على احليواانت وعاملهم من خالل تناول مفاهيم علمية، أنش
.  وفنية

د الطفل ويدفعه ويتم ذلك من خالل التسلسل يف طرح املفاهيم بشكل يومي وبصورة مبسطة وبشكل مشوق ومتطور يش
للتعلم يف سياق مالئم للمرحلة النمائية

م ذلك من خالل وكل ما سبق بين وربط على مهارات القرن احلادي والعشرون ملواكبة التطور والتحول الذي نشهده، ويت
يواانت اليت حتتضنها، التسلسل يف املفاهيم بشكل يومي حيث تتدرج بدء ابملدخل واالستكشاف مث التطرق لبيئات احل

.مساكنها، غذائها، منتجاهتا، صغارها وأصواهتا وكذلك أنواعها املختلفة البحرية والربية والطيور

فكرة املشروع



املشروعمعلومات عن 

مدة واتريخ الربانمج
يوم من اتريخ 12

هـ41/ 9/ 12هـ إىل 41/ 9/ 1

الزمن احملدد والوقت
مساًءا12–صباًحا 8

الفئة العمرية 
سنوات 6–3

)        (قونة مجيع االرتباطات املرفقة يف امللف جتدها عند النقر على هذه األي



للمشروعاألهداف العامة 

ل توسيع مدارك الطفل من خاليوان اكتشاف الطفل لعامل احل
عةاملعلومات والتجارب املتنو 

ات اكتساب الطفل ملصطلح
لطفلومفاهيم تثري حصيلة ا

من متييز الطفل للحيواانت
عدة جوانب 

طريق ربطها ابملعايري العمل على تنمية وتطوير مهارات األطفال وشخصياهتم من خالل األنشطة املختلفة واملفاهيم العلمية واالجتماعية عن
.النمائية ومبهارات القرن احلادي والعشرون ورؤية اململكة العربية السعودية
لالطالع على الربط ابملعايري النمائية ومهارات القرن احلادي والعشرين بشكل مفصل

https://drive.google.com/open?id=1v2pVZj9DToemIvBSwKGL7ck1hdidlA5p


التعريف ابملشروع : اليوم األول
هيد له عن يتم يف هذا اليوم تعريف األطفال على فكرة املشروع والتم

3Dطريق عرض احليواانت ابستخدام تقنية 
يوانوتفعيل العديد من النشاطات اليت ختتص مبشروع عامل احل

األنشطة

تصميم الشعار 

الركن املصاحب

موسوعة الروس للحيواانت

وانأنشودة حديقة احلي: اخلتام

يواانتتقليد احل: اللعبة املنظمة

ات احلية، جمموعة أساسية من الكائن" احليواانت"املصطلح العلمي 
.  حليواانتتصنف ابعتبارها مملكة حيوية مستقلة ابسم مملكة ا

https://drive.google.com/open?id=1C9UI9EPxuWNAIqGL29kMy5FLawTkzLaR
https://www.youtube.com/watch?v=tpLzX1Go4Io


مدخل للحيواانت: اليوم الثاين
يث سيتعرف يعد هذا اليوم مبثابة مدخل إىل مشروع عامل احليوان بصورة أعمق، ح

كأمسائها الطفل على خمتلف احليواانت بشكل موسع ومييزها من عدة جوانب
وجلودها وأثر خطواهتا

األنشطة

نأثر خطوة احليوا

تصنع برواز من الكاسا

دهمطابقة احليوان جبل
تلعبة أقدام احليواان: اخلتام

الفرو؟ما هي احليواانت اليت يغطي جسدها: سؤال اليوم



بيئات احليواانت: اليوم الثالث
كرة األرضية العديد خيتص مفهوم البيئات يف تعريف الطفل أبنه يوجد على سطح الاألنشطة

ت والبحار وكيف من البيئات املختلفة للحيواانت ومنها الصحراوية، القطبية، الغااب
يهاأن كل حيوان هيأ هللا له ظروف بيئية معينة تناسب جسده للعيش ف

اتتصنيف البيئ

تصميم البيئات

ولرسم البيئات على الر 
لعبة نرد البيئات: اخلتام

.جلليد القطيبمناطق على سطح الكرة األرضية يغطيها ا" قطبية: "املصطلح العلمي

https://www.instagram.com/p/B3wuWzeFmNJ/?igshid=16gspah8u4i96
https://apps.apple.com/sa/app/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/id1214812404?l=ar


مساكن احليواانت: اليوم الرابع
كن يتحدث مفهوم مساكن احليواانت عن أنواع هذه املسا 

اصفاهتا حبيث وتعريف الطفل على أمسائها املختلفة وتقدمي مو 
قطع فيديو يستطيع الطفل التمييز بينها، ويتم دعم ذلك مب

األنشطة

العدد و املعدود

(عش ) عمل مسكن 

(ةحديقتنا اجلميل)قصة : اخلتامتطبيق

ما هو اسم مسكن األسد؟ : سؤال اليوم

https://apps.apple.com/us/app/%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/id596496199
https://apps.apple.com/us/app/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85/id1312833200
https://www.youtube.com/watch?v=7azhoCIG5Mk


غذاء احليواانت: اليوم اخلامس
اانت يف مفهوم غذاء احليواانت سوف يتعرف األطفال على غذاء احليو 

دعمها مبقطع و كالشهوتصنيفها من حيث غذائها إىل نباتية، عاشبة، المحة و  
فيديو مع التوضيح لألطفال

األنشطة

إطعام احليوان

إكس أو

طعامي يف فمي امصوب الطع: اللعبة املنظمة ضلعبة طلبات البي: اخلتام

.شاب معاحيواانت تتغذى على اللحوم واألع" كالشه: "املصطلح العلمي

https://www.youtube.com/watch?v=XdWEvYFmLzM&t=25s


منتجات احليواانت: اليوم السادس
 مزارع املراعي خمطط هلذا املفهوم القيام برحلة لزايرة مزارع املراعي اليوم سنذهب مع األطفال إىل

من خالل تقدمي عن طريق إشراك األطفال يف العامل احلقيقي،ليشهدوا كيفية استخراج املنتجات 
حمسوسة من واقع حياة الطفلجتارب وأدوات وخربات واقعية 

ة شرح كيفي
استخالص 

الزبدة

ني املقارنة ب
منتجات 
األلبان

تقييم 
الزايرة يف
اخلتام

ب جتربة حل
األبقار

أسئلة اليوم
ما هو شعورك؟

كيف نصنع الزبدة؟
ماذا لو مل يكن هناك أبقار؟

ماهي منتجات األلبان؟
ما هو جزئك املفضل من الرحلة؟

https://www.youtube.com/watch?v=SFwWk_iCo8c&t=4s


صغار احليواانت: اليوم السابع
رز أمساء صغار يف مفهوم صغار احليواانت سيتم تعريف األطفال على أب

احليواانت 
األنشطة

اشريالتحديد ابلطب

كامرية األحرف

أنشودة صغار احليواانت: اخلتامالوجبة الغذائية متاهة صغار احليواانت

.  بوهو اسم صغري الد" ديسم: "املصطلح العلمي

https://www.instagram.com/p/B_CRHVLjplq/?igshid=1fsbivb15fw7u


حريةاحليواانت الب: اليوم الثامن
البحر عن يف هذا املفهوم سيتم تعريف األطفال على حيواانت
طريق عرض هولو جرام ثالثي أبعاد 

األنشطة
الكشاف

عمل أقراص السي دي

لعبة الصيد: اخلتامالكتابة على الرغوة

رض صورة تقنية تساعد يف ع" اهلولوجرام: "املصطلح العلمي
.لألجسام بشكل ثالثي األبعاد يف الفضاء

https://www.youtube.com/watch?v=Nfl-AT6MfHI&t=10s
https://www.instagram.com/p/B0-FuMRH9yU/?igshid=gyaf68r2hi09


الطيور: اليوم التاسع
طيور كذلك يف هذا اليوم سيتم تعريف األطفال على أنواع خمتلفة من ال

األنشطةعرض أصوات الطيور عن طريق موقع شامل خمتص ابلطيور

اماتصنع حيواانت ابستخدام اخل

مكعبات احلروف

تطبيق يلالظل حماكاة ومتث: لعبة اخلتام

.ا للضوءهو العتم أو الظالم الناتج عن حجب جسٍم م" الظل: "املصطلح العلمي

https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305


أصوات احليواانت: اليوم العاشر
ت املختلفة يعىن مفهوم األصوات بتعريف الطفل على أصوات احليواان

عند مساعهحبيث يستطيع التميز بينها و يربط كل حيوان بصوته األنشطة

تقمص األدوار

تطابق املطرقة ابلصوت

تقليد األصوات: اخلتامتطبيق

؟ما هو اسم صوت احلمامة: سؤال اليوم

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/id597144836
https://www.youtube.com/watch?v=7-6Fojw7iew&t=90s


آن حيواانت من القر : اليوم احلادي عشر
(النمل، النحل، الفيل ) 

ذكرت يعىن مفهوم حيواانت من القرآن ابحلديث لألطفال عن ثالث حيواانت
ا اليت ذكرت يف ابلقرآن كما سيتم تعريفهم على أبرز صفاهتا وما مييزها وقصصه

القرآن على مدى اليوم بشكل مبسط ومالءم هلم 

األنشطة

بناء قرية منل 
ملعب الرمل 

لمتثيل اخللية ابلصلصا

مسطرة األحرف قصة أصحاب الفيل: اخلتام 

حارقةحجارة من طني ايبسة و " حجارة من سجيل: "املصطلح العلمي



حليوانرحلة حلديقة ا: اليوم الثاين عشرختام املشروع 
ان، وهذه الرحلة خمطط يف يوم ختام املشروع القيام برحلة لألطفال لزايرة حديقة احليو 

واألنشطة واخلربات تعد مبثابة ترسيخ ومراجعة جلميع املعلومات واملفاهيم واملصطلحات
.ة الطفلاليت مروا هبا أثناء املشروع، وربط كل ما سبق ابحلياة الواقعية وخرب 

ن تسمية مساك
يت احليواانت ال

امتت مشاهدهت

وب جتربة الرك
ان على احلص
والفيل

إطعام 
احليواانت 

األليفة

أسئلة اليوم
ما هو شعورك؟

صف شكل حيوانك املفضل؟
قلد حركات القرد؟

على ماذا يتغذى التمساح؟
ما اسم صغري األسد؟

ايرة تقييم الز 
يف اخلتام



حليواننواتج التعلم احملصلة من مشروع عامل ا
.غرس حب االكتشاف واالطالع يف الطفل من خالل خمتلف أنشطة املشروع•
.شروعتوسيع مدارك الطفل من خالل اخلربات واملعلومات والتجارب املتنوعة اليت مر هبا عرب هذا امل•
.اكساب الطفل مصطلحات ومفاهيم جديدة تثري حصيلة اللغوية والرايضية واملعرفية•
يعون متييزها تصنيفها من عند انتهاء املشروع سيكون األطفال على وعي ومعرفة بعامل احليواانت بشكل كبري، ويستط•

.عدة جوانب خمتلفة
ات القرن احلادي وأخريا خوض هذه التجربة مبا فيها من زخم ابملعلومات وجتارب وخربات ارتبطت وفعلت مبهار 

سهوالعشرون، سوف يعمل إبذن هللا على إعداد وتطوير وتنمية شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنف
.واكسابه أهم متطلبات هذا العصر



استمارة تقييم املشروع

قائمة املراجع

.مت حبمد هللا

https://drive.google.com/open?id=1Q0gbeHCBOx9rYtJThUBbYqsZjqHlaMFC
https://drive.google.com/open?id=1MhcHoBq5syZyigSQwsGCu_SksNwt0Qqs

