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إشراف :أ .غادة عمري

الفصل الدراسي الثاين 1441ه

فكرة املشروع
تتمحور فكرة املشروع حول تعريف األطفال على احليواانت وعاملهم من خالل تناول مفاهيم علمية ،لغوية ،ثقافية وإثراءيه
شاملة للقيم الرتبوية واألخال ق احلميدة اليت حث عليها اإلسالم وذلك عن طريق تقدميها بصورة مبسطة وبشكل مشوق
ومتطور يشد الطفل ويدفعه للتعلم يف سياق مالئم للمرحلة النمائية للطفل.
وكل ما سبق بين وربط على مهارات القرن احلادي والعشرون ملواكبة التطور والتحول الذي نشهده ،ويتم ذلك من خالل
التسلسل يف املفاهيم بشكل يومي حيث تتدرج بدء ابملدخل واالستكشاف مث التطرق لبيئات احليواانت اليت حتتضنها،
مساكنها ،غذائها ،منتجاهتا ،صغارها وأصواهتا وكذلك أنواعها املختلفة البحرية والربية والطيور.

األهداف العامة من املشروع
 /1أن يكتشف الطفل عامل احليوان.
 /2أن توسع مدارك الطفل من خالل اخلربات واملعلومات والتجارب املتنوعة.
 /3أن يكتسب الطفل مصطلحات ومفاهيم جديدة تثري حصيلته اللغوية واملعرفية والرايضية.
 /4أن مييز الطفل بني أنواع احليواانت من حيث بيئتها ومسكنها وغذاءها وأصواهتا.
 /5العمل على تنمية وتطوير مهارات األطفال وشخصياهتم من خالل األنشطة املختلفة واملفاهيم العلمية واالجتماعية
عن طريق ربطها مبهارات القرن احلادي والعشرون ورؤية اململكة العربية السعودية.
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تطبيق  Quiverلتحول الرمسة إىل
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احليوان وتقليد صوته

لعبة تقليد

ختام وتقومي املشروع (زايرة إىل حديقة احليوان)

قصة
أصحاب
الفيل

األهداف

اسم املفهوم
التعريف ابملشروع

هدف املفهوم

هدف النشاط األول

أن يصف الطفل على احليواانت أن يشارك الطفل أصحابه يف صنع

هدف النشاط الثاين

هدف النشاط الثالث

أن يقلد الطفل أصوات احليواانت أن يتذكر الطفل بعض احليواانت من

عرض احليواانت بتقنية

الشعار

مدخل للحيواانت

أن يقرتح الطفل أحد احليواانت أن يربط الطفل بني احليوان وأثر خطوته أن يصمم الطفل حيوانه اخلاص

أن يطابق الطفل بني احليوان وجلده

بيئات احليواانت

أن يفرق الطفل بني البيئات

أن يصنف الطفل كل حيوان حسب

أن يصمم الطفل حديقة احليوان

أن يرسم الطفل البيئة اليت يفضلها

مساكن احليواانت

أن يسمي الطفل أمساء مساكن

أن ميثل الطفل العدد ابحليواانت

أن يقارن الطفل بني مسكن

أن خيتار الطفل ألوان احليوان

غذاء احليواانت

أن مييز الطفل كل حيوان بغذائه

أن جيرب الطفل إطعام السلحفاة

أن يربط الطفل بني احليوان وغذائه

أن ينتج الطفل عمله اخلاص

3D

أن ميثل حركات بعض احليواانت

اليت يعرفها

املختلفة

احليواانت

خالل مشاهدة املوسوعة

بيئته

العصفور والنحلة

منتجات احليواانت (زايرة أن يلخص الطفل كيفية صنع أن يشرح الطفل كيفية استخالص الزبدة أن يقارن الطفل بني منتجات
ملزارع املراعي)

صغار احليواانت

احليواانت البحرية

عرض هولوجرام ثالثي أبعاد
الطيور

األلبان

أن يشارك الطفل أصحابه يف صنع

-

أن جيرب الطفل حلب األبقار

أن يقيم الطفل زايرته ملزارع
املراعي

أن يعدد الطفل بعض صغار

أن يلون الطفل ابلطباشري

أن يشاهد الطفل صورة احليوان

أن جيمع الطفل أجزاء الصورة ليتكون

احليواانت

أن يستخدم الطفل اخلامات لصنع

كاملة بعد وضع املرآة

احليوان

احليوان

أن يكتب الطفل حروف صغري احليوان

-

أن يذكر الطفل بعض احليواانت أن يكتشف الطفل احليواانت البحرية أن يشكل الطفل مسكة خاصة به أن يكتب الطفل أمساء بعض احليواانت
البحرية

املتواجدة يف النشاط

أن يذكر الطفل أمساء الطيور اليت أن يرتب الطفل مكعبات احلروف

البحرية على الرغوة

أن يصمم الطفل الطري بطريقته

موقع شامل ألصوات

يعرفها

حسب منوذج الكلمة

أصوات احليواانت

أن مييز الطفل بني أصوات

أن يربط الطفل كل حيوان بصوته

أن يطرق الطفل على الصورة

حيواانت من القرآن

أن يربط الطفل كل حيوان

أن يصمم الطفل قرية النمل

أن مييز الطفل بني العسل األصلي

الطيور

-

-

العمل

منتجات األلبان

هدف اخلتام

احليواانت

اخلاصة

أن يرسم الطفل ظل احليوان
املناسبة للصوت

-

أن يبدع الطفل يف تلوين الطري الذي
اختاره

-

أن خيتار الطفل احليوان الذي يريد تقليد
صوته

أن يقلد الطفل صوت احليوان املناسب

-

له

(النمل ،النحل ،الفيل)

ابلقصة املذكورة يف القرآن
وصفته

والتقليد

أن ميثل الطفل خلية النحل

إىل حديقة احليوان)

ابحلرف األساسي

-

ابلصلصال

ختام وتقومي املشروع (زايرة أن يسرتجع الطفل معلوماته اليت أن يلتقي الطفل ابحليواانت على أرض أن يطعم الطفل بعض احليواانت
تناوهلا أثناء الوحدة

أن يطابق الطفل مسطرة احلروف

الواقع

األليفة

أن جيرب الطفل الركوب على بعض أن يذكر الطفل احليواانت
احليواانت مثل احلصان والفيل

اليت شاهدها يف احلديقة

الربط ابملعايري النمائية
+
مهارات القرن احلادي والعشرون

املفهوم

اللقاء التعريفي

حيواانت من القرآن

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

(النمل ،النحل ،الفيل)

وتبعا هلذا املؤشر مت اختيار هذا املفهوم.
فأن لديهم وعي ابلتعامل مع القرآن الكرمي ابحرتام ً

األنشطة

املفهوم

صنع برواز من الكاسات البالستيكية للحيواانت

مدخل احليواانت

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

وتبعا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا النشاط:
فإهنم قادرين على التعبري الفين ً
-1سيقوم األطفال ابستخدام مواد متنوعة لصنع عمل فين

ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف املؤشر ,ألن النشاط سيحوي العديد من اخلامات اليت تسهل على الطفل صنع العمل.

تصنيف احليواانت حسب البيئة

بيئات احليواانت

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

فإهنم قادرين على فهم األمناط وترتيب األشياء وتب ًعا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا النشاط:
-1سيقوم األطفال بفرز األشياء طب ًقا لسمة واحدة أو أكثر

ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف املؤشر ,ألن النشاط عبارة عن تصنيف بعض احليواانت يف بيئات خمتلفة

تقمص األدوار من خالل لبس شخصية احليوان وتقليد صوته

أصوات احليواانت

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

فإهنم قادرين على املشاركة يف احلركات التعبريية وتبعًا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا النشاط:
-1سيقوم األطفال ابستخدام احلركة مع األصوات أو بدوهنا للتعبري عن مشاعرهم
-2سيقوم األطفال مبتابعة سلسلة من احلركات ترافقها أانشيد

ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف بعض املؤشرات ،والنشاط سيكون مدعوم مبالبس لشخصيات بعض احليواانت.

مكعبات احلروف

الطيور

تطبيق  Quiverلتحول الرمسة إىل 3D

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

وتبعا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا النشاط:
فإهنم قادرين على القراءة ً

وتبعا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا
فإهنم قادرين على استخدام التقنية ً

-1سيقوم األطفال بدمج احلرف األول مع بقية حروف الكلمة شفهيًا
ابستخدام النصوص املكتوبة والرسوم التوضيحية

-1سيقوم األطفال ابستخدام التقنيات املألوفة مبفردهم

ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف بعض املؤشرات ,

من األعراض

-2سيقوم األطفال ابلتعرف على العديد من املفردان املألوفة ابلنظر
كما أنه سيكون مزود بنماذج للكلمات املطروحة.

النشاط:

-2سيقوم األطفال ابستخدام العديد من التقنيات املختلفة يف العديد
ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف بعض املؤشرات ,

ألنه يتيح لألطفال فرصة التلوين وإظهار احليوان بشكل حي أمامهم عرب
جهاز اآليباد أو اجلوال.

املفهوم

اخلتام

التعريف ابملشروع

انشودة "حديقة احليوان"

عرض احليواانت بتقنية 3D

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

وتبعا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا النشاط:
فإهنم قادرين على اظهار مزيد من التذوق لألانشيد ً
-1سيقوم األطفال ابملشاركة يف األانشيد والتحدث عنها

-2سيقوم األطفال بتذكر كلمات وأحلان العديد من األانشيد املختلفة

ضا األانشيد تعترب مصدر نشاط حركي لألطفال.
ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف املؤشرات  ,وأي ً

أنشودة " صغار احليواانت "

صغار احليواانت

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

وتبعا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا النشاط:
فإهنم قادرين على اظهار مزيد من التذوق لألانشيد ً
-1سيقوم األطفال ابملشاركة يف األانشيد والتحدث عنها

-2سيقوم األطفال بتذكر كلمات وأحلان العديد من األانشيد املختلفة

ضا األانشيد تعترب مصدر نشاط حركي لألطفال
ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف املؤشرات  ,وأي ً

قصة أصحاب الفيل

حيواانت من القرآن
(النمل ،النحل ،الفيل)

وتبعا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا النشاط:
يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ( )6-4فإهنم قادرين على القراءة ً
-1سيقوم األطفال إبظهار معرفة عناصر األدب الرئيسية يف القصة مثل الشخصيات واألحداث
-2سيقوم األطفال ابإلجابة على أسئلة متعلقة ابلقصة

-3سيقوم األطفال إبعادة سرد القصة مع إجراء تغريات مقصودة

ضا املعلمة ستتيح لألطفال سرد
ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف بعض املؤشرات ،ألن القصة ستكون مدعومة أبسئلة ختامية وأي ً
القصة بطريقتهم.

املفهوم

األنشطة

اخلتام

تطابق العدد ابملعدود يف املساكن

قصة حديقتنا اجلميلة

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

مساكن احليواانت

وتبعا لبعض املؤشرات مت اختيار
فإهنم قادرين على فهم الرايضيات واألعداد ً
هذا النشاط:

-1سيقوم األطفال ابلتوصيل بني عدد األشياء يف جمموعة والرقم املالئم هلا
-2سيقوم األطفال ببدء العد من رقم غري الواحد

ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف بعض املؤشرات.

(تطبيق حكاية)

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4
وتبعا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا
فإهنم قادرين على القراءة ً
النشاط:

-1سيقوم األطفال إبظهار معرفة عناصر األدب الرئيسية يف القصة
مثل الشخصيات واألحداث

-2سيقوم األطفال ابإلجابة على أسئلة متعلقة ابلقصة

-3سيقوم األطفال إبعادة سرد القصة مع إجراء تغريات مقصودة
ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف بعض
املؤشرات.

الكتابة على الرغوة

احليواانت البحرية
عرض هولوجرام ثالثي أبعاد

لعبة الصيد (أكواب وصنارات)

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

يف ضوء املعايري النمائية ألطفال من ()6-4

فإهنم قادرين على الكتابة وتبعًا لبعض املؤشرات مت اختيار هذا النشاط:

فإهنم قادرين على ضبط الذات وتبعًا لبعض املؤشرات مت اختيار

-2سيقوم األطفال بكتابة حروف أو أشكال تشبه احلروف

-1سيقوم األطفال إبظهار القدرة على االنتظار لفرتات قصرية أو

-1سيقوم األطفال بتحديد اليد املفضلة للكتابة

هذا النشاط:

-3سيقوم األطفال بكتابة أمسائهم األوىل أو الكاملة بطريقة صحيحة

طويلة من الوقت

-4سيقوم األطفال ابلتعبري عن أفكارهم ومشاعرهم عن طريق الكتابة أو

-2سيقوم األطفال ابملثابرة دون الشعور ابإلحباط

ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف بعض املؤشرات  ,كما

املؤشرات.

الرسم

أنه سيكون مزود بنماذج للكلمات املطروحة.

ويعترب هذا النشاط مناسب وف ًقا ملا مت ذكره ساب ًقا يف بعض

مهارات القرن احلادي والعشرون
تتفق روية اململكة العربية السعودية مع مهارات القرن احلادي والعشرين اليت قد قسمت إىل
جمموعة من املهارات مت توظيف العديد منها خالل املشروع:

املهارة

كيف مت توظيفها

التفكري الناقد ،اإلبداع

يعمل املشروع بشكل عام ومتكامل على تنمية هذه املهارات عرب توسيع مدارك الطفل وامداده ابلكثري من

وحل املشكالت

املعلومات واملهارات ،كذلك وجود مساحة وحرية للحوار واملناقشة والتجربة وبيئة مهيئة للطفل ليبدع ويصدر
أحكامه اخلاصة ،وكل ذلك يشجع الطفل على اإلقبال على املعرفة ،القراءة ،البحث ،التحليل واالستنتاج وهذا
بشأنه أن يطور من التفكري الناقد لدى الطفل.

االتصال والتعاون
القيادة وصنع القرار

اعتمدت معظم األنشطة والربامج املقدمة لألطفال خالل هذا املشروع على تفعيل العمل اجلماعي والتعاوين
وإاتحة الفرصة لألطفال ليتواصلوا ويعربوا عن مشاعرهم عن طريق األلعاب اجلماعية واألعمال اليدوية واألانشيد.
هناك جمموعة من النشاطات اليت تتطلب من الطفل اختاذ قرار ،كاختاذ قرار شكل العمل الذي يريد صنعه وطريقة
صنعه واخلامات اليت سوف يستخدمها كذلك اختاذ القرار يف رغبته يف املشاركة من عدمها ،أيضا هناك العديد
من األلعاب اليت تفعل دور القائد وتساعد يف تنميته.

التكنولوجيا الرقمية

مت توظيف التكنولوجيا يف العديد من املفاهيم املختلفة واختيارها بعناية للطفل حيث تالءم مرحلته النمائية
وتتناسب مع معطيات املشروع ومرتبطة ابملفاهيم املقدمة للطفل ،وذلك عن طريق صور خمتلفة من مواقع
وتطبيقات إلكرتونية عديدة كذلك تقنية  3Dواهلولوجرام.
وهو ما يعمل على تقليل الفجوة املوجودة بني الروضات واملدارس وبني العامل اخلارجي.

التمكن اللغوي

عملنا يف هذا املشروع على تفعيل األنشطة اللغوية ومتهيدها للطفل بشكل مبسط وممتع من خالل أنشطة خمتلفة
ابحلروف والكلمات ،كذلك اثراء الطفل لغواي مبفاهيم ومصطلحات عديدة وقصص وأانشيد مثرية لغواي ،مما يسهم
يف تنمية حصيلة الطفل اللغوية وتطويرها.

توظيف اخلربات

مت توظيف هذه املهارة يف املشروع يف العديد من املفاهيم منها( :زايرة مزارع املراعي ،زايرة حديقة احليوان) ومت
ذلك عن طريق إشراك األطفال يف العامل احلقيقي ،من خالل تقدمي جتارب وأدوات وخربات واقعية حمسوسة من
واقع حياة الطفل.

اضغط هنا

استمارة تقييم الوحدة

أنشطة اللقاء األخري

األنشودة األوىل
املفهوم :التعريف ابملشروع
أسم األنشودة :حديقة احليوان

https://www.youtube.com/watch?v=tpLzX1Go4Io

هدف معريف /أن يذكر الطفل أحد أبيات األنشودة
هدف وجداين /أن يشارك الطفل ترديد األنشودة مع أصحابه
هدف مهاري /أن يطبق الطفل احلركات املصاحبة لألنشودة

كلمات األنشودة:
تعال معي حلديقة احليوان

حديقة احليوان حلديقة احليوان

رأينا القرد يقفز على األغصان

أيكل املوز ويقفز على األغصان

رأينا الفيل خرطومه طويل

خرطومه طويل وأذانه كبرياتن

مسعنا أسدا له زئري

هنا أسد وهنا أسدان

رأينا زرافة هلا سيقان

أتكل الشجر واالغصان

تعال معي حلديقة احليوان

حديقة احليوان حلديقة احليوان

الوسائل املقرتحة :قبعة رأس للحيواانت

األنشودة الثانية
املفهوم :صغار احليواانت
أسم األنشودة :صغار احليواانت

https://www.youtube.com/watch?v=qciI0XovLYs

هدف معريف /أن يذكر الطفل أحد أبيات األنشودة
هدف وجداين /أن يشارك الطفل ترديد األنشودة يف املايك
هدف مهاري /أن حيرك الطفل دمى األصابع أثناء األنشودة
كلمات األنشودة:
يف الغابة بيت جيمعنا حنن األبطال
لكنا صغار مازلنا ولدينا سؤال
أبيت أقوى احليواانت ملك يف كل الغاابت
دوما يقفز ويثابر
أبيت صيد ماهر ً
هذا أبيت له خرطوم يقلع أشجار وغصون

والكل فيها يعرفنا بدون جدال
من منكم يعرف أمسائنا حنن األبطال
وزئريه حيكي حكاايت أان شبل ابن األسد
خمطط شكله ابهر أان فرز ابن النمر
ما أثقله حني يقوم أان دغفل ابن الفيل

دوما أيكل عسل النحل
أبيت هو ضخم ابلشكل ً

يسكن ابجلبل والسهل أان دسم ابن الدب

أبيت حمبوب ورشيق له قرانن ويبدو أنيق

أصله معروف وعريق أان شادن ابن الغزال

يف الغابة بيت جيمعنا حنن األبطال

والكل فيها يعرفنا بدون جدال

الوسائل املقرتحة :دمى أصابع للحيواانت اليت ذكرت يف األنشودة  +ميكرفون لألطفال الذين يريدون املشاركة يف
ترديد كلمات األنشودة

القصة األوىل
املفهوم :مساكن احليواانت
أسم القصة :حديقتنا اجلميلة
ملخص القصة :حتدثت عن أرنبان صديقان يعيشان يف بيت صغرية يف مدينة األرانب وحيبان الزهور
يوما من األايم فكر أحدمها أنه
كثريا ولكن ينزعجان من منظر منزهلما ألنه حماط ابلرتاب وجاف ويف ً

يفاجئ صديقه ويزرع أمام املنزل زهور حفر جمموعة كبرية من احلفر وذهب ليشرتي الزهور وبعد أن

كثريا وقررا االهتمام هبا كي تبقى مزهرة.
زرعهم اندى صديقة لرييه املفاجأة وفرح هبا ً
أهداف القصة:
هدف معريف /أن يستنتج الطفل الصفة احلميدة يف القصة وهي التعاون  -أن يعطي الطفل أسم أخر للقصة
هدف وجداين /أن يبدي الطفل رأيه ابلقصة
هدف مهاري /أن يعيد الطفل سرد أحداث القصة بطريقته

الوسائل املقرتحة /عرض القصة على شاشة التلفاز من خالل تطبيق حكاايت

القصة الثانية
املفهوم :حيواانت من القرآن
أسم القصة :أصحاب الفيل
ملخص القصة :حتدثت عن أصحاب الفيل وكيف أرادوا هدم الكعبة بقوهتم جتاه قلة حيلة املسلمني
وكيف أن هللا نصر املسلمني ومحى الكعبة إبرسال طيور صغرية حتمل أحجار من انر وتقذفها على
إبرهه وأصحابه وهم أصحاب الفيل.
أهداف القصة:
هدف معريف /أن يذكر الطفل أحداث القصة  -أن يعطي الطفل أسم أخر للقصة
هدف وجداين /أن يصغي الطفل للعلمة أثناء سردها للقصة
هدف مهاري /أن يربط الطفل بني أحداث القصة وصفة الفيل

الوسائل املقرتحة للقصة :صناعة قصة من اجلوخ

األلعاب اجلماعية
اللعبة األوىل :لعبة أقدام احليواانت
املفهوم :مدخل حليواانت
فكرة اللعبة :حذاء حيمل اسفنج صلب به أشكال من أقدام بعض احليواانت للطباعة ابأللوان.
أهداف اللعبة:
هدف معريف /أن يسمي الطفل احليوان الذي ظهرت له أقدامه
هدف وجداين /أن يشارك الطفل اللعبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن جيرب الطفل املشي أبقدام احليواانت
قوانني اللعبة:
 احرتم الدور أجرب املشي أبقدام احليواانتالوسائل املقرتحة :حذاء حيوي اسفنج صلب به أشكال بعض أقدام احليواانت – ألوان – ورق للطباعة عليه

اللعبة الثانية :لعبة إيصال احليوان إىل بيئته (النرد)
املفهوم :بيئات احليواانت
فكرة اللعبة :قطعة قماش حتوي يف األعلى بيئات خمتلفة وكل بيئة هلا حيوان ينتمي إليها وعلى األطفال املشاركني
أن يوصل كل حيوان إىل بيئته ابستخدام النرد
أهداف اللعبة:
هدف معريف /أن يتذكر الطفل بيئات احليواانت
هدف وجداين /أن يشارك الطفل اللعبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن يرمي الطفل النرد ليحرك احليوان
قوانني اللعبة:
 احرتم الدور -أشجع أصحايب

-

أرمي النرد هبدوء

الوسائل املقرتحة :قطعة قماش حتوي البيئات واحليواانت – مكعب نرد

اللعبة الثالثة :لعبة طلبات البيض
املفهوم :غذاء احليواانت
فكرة اللعبة :جمموعة من البيض البالستيكي خنيب بداخلها طلبات متنوعة خيتار الطفل بيضة وينفذ الطلب الذي
بداخلها ،مثال للطلبات( :اقفز مثل الضفدع – قلد صوت األسد)..
أهداف اللعبة:
هدف معريف /أن ميثل الطفل الطلب الذي ظهر له
هدف وجداين /أن يشارك الطفل اللعبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن يشاهد الطفل تنفيذ طلبات أصحابه
قوانني اللعبة:
 احرتم الدور -أشجع أصحايب

-

اختار بيضة واحدة فقط

الوسائل املقرتحة :بيض بالستيكي – ورق حيوي طلبات

اللعبة الرابعة :لعبة الصيد (أكواب وصنارات)
املفهوم :احليواانت البحرية
فكرة اللعبة :وضع جمموعة أكواب أمام األطفال وتوفري صنارتني حبيث أييت الطفل وحياول أن يغرس رأس الصنارة
ابلكوب
أهداف اللعبة:
هدف معريف /أن يوازن الطفل بني الصنارة والكوب
هدف وجداين /أن يشارك الطفل اللعبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن يغرس الطفل رأس الصنارة ابلكوب
قوانني اللعبة:
 أصيد قطعة واحدة يف كل مرة أساعد أصحايبالوسائل املقرتحة :أكواب وصنارات

اللعبة اخلامسة :لعبة الظل (حماكاة ومتثيل احلركات)
املفهوم :الطيور
فكرة اللعبة :تقليد حركات وأشكال بعض الطيور يف الظل ابلتمثيل ابأليدي
أهداف اللعبة:
هدف معريف /أن يسمي الطفل الظل الذي ظهر أمامه
هدف وجداين /أن يشارك الطفل اللعبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن حيرك الطفل يديه ليمثل حركة وأشكال الطيور
قوانني اللعبة:
 احرتم الدور اذكر اسم الطري الذي أمثلهالوسائل املقرتحة:

لعبة السادسة :لعبة تقليد األصوات ابستخدام الكرة
املفهوم :أصوات احليواانت
فكرة اللعبة :كرة بالستيكية تدور على األطفال مع تشغيل أنشودة عن احليواانت وعندما توقف املعلمة األنشودة
ننظر عند من الكرة ونطلب من الطفل تقليد صوت احليوان
أهداف اللعبة:
هدف معريف /أن يسرتجع الطفل أصوات احليواانت اليت تعرف عليها
هدف وجداين /أن يشارك الطفل اللعبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن يربط الطفل بني أسم احليوان وصوته
قوانني اللعبة:
 احرتم الدور أشجع أصحايب امرر الكرة هبدوءالوسائل املقرتحة :كرة بالستيكية – تشغيل أنشودة

الوجبة  +األلعاب املنظمة

الوجبة
املفهوم والفرتة :صغار احليواانت ،فرتة الوجبة

اهلدف من نشاط الوجبة:
هدف معريف /أن يسمي الطفل احليوان الذي سيصنع وجبته على شكله
هدف وجداين /أن يشارك الطفل صنع الوجبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن يصمم الطفل وجبته اخلاصة بشكل أحد احليواانت
طريقة تقدمي الوجبة :يف يوم عرض مفهوم صغار احليواانت جتهز املعلمة طاولة يف الفصل حتوي أنواع خمتلفة من
اخلبز كي تناسب مجيع األطفال وبعض اخلضروات مثل الزيتون والطماطم واجلزر والنعناع وبعض الفواكه مثل الفراولة
ضا وضع بعض القطاعات حبيث
واملوز والتفاح وبعض أنواع الكيك والبسكويت والبيض والعسل والقشطة وأي ً

تسهل تشكيل شكل احليوان  ,ويف فرتة الوجبة يبدأ كل طفل بعمل وجبته على شكل احليوان الذي يفضله واملعلمة
تشاركهم بعمل وجبتها معهم ومساعدهتم  ,كما أن املعلمة تكون قد جهزت  4مناذج خمتلفة لتكون أمام األطفال
ضا أثناء الفرتة حتدث األطفال عن فوائد الفواكه وكيف أهنا تساعد يف احملافظة على سالمة أجسامنا وتقينا من
وأي ً
ضا تذكر فائدة العسل أنه يعترب مصدر شفاء للناس.
األمراض وأي ً

قوانني الوجبة :اغسل يدي ابملاء ،احضر وجبيت ،أجلس هبدوء ،أذكر البسملة "بسم هللا الرمحن الرحيم" ،ال
أحتدث أثناء األكل.
األدعية :بداية الفرتة وهناية الفرتة
البداية" :اللهم ابرك لنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار"
النهاية" :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقنا من غري حول منا وال قوة"

األلعاب املنظمة
اللعبة األوىل :تقليد احليوان
املفهوم :التعريف املشروع
فكرة اللعبة :يرمي الطفل النرد مث يقوم مبحاكاة وتقليد حركة احليوان الذي ظهر له
أهداف اللعبة:
هدف معريف /أن يسمي الطفل احليوان الظاهر له
هدف وجداين /أن يشارك الطفل اللعبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن ميثل الطفل حركة احليوان
قوانني اللعبة:
 احرتم الدور -أشجع أصحايب

-

أقوم بتقليد حركة احليوان الذي ظهر يل

الوسائل املقرتحة :مكعب نرد – بطاقات مصورة حلركات احليواانت املختلفة

اللعبة الثانية :صوب طعام احليوان
املفهوم :غذاء احليواانت
فكرة اللعبة :يصوب الطفل الطعام اخلاص ابحليوان
أهداف اللعبة:
هدف معريف /أن يسمي الطفل احليوان الذي صوب له  -أن مييز الطفل الطعام املخصص لكل حيوان
هدف وجداين /أن يشارك الطفل اللعبة مع أصحابه
هدف مهاري /أن يصوب الطفل الطعام املناسب لكل حيوان
قوانني اللعبة:
 -احرتم الدور

-

أصوب الطعام للحيوان املناسب

 أقف عند خط البدايةالوسائل املقرتحة :علب كرتونية – حيواانت من اجلوخ – طعام حيواانت من الكرتون أو البالستك

مت حبمدهلل ..

