ِغّٛػخ لظض اٌؾشٚف ٌألؽفبي ِٓ عٓ  6 : 4عٕٛادٚ ،اٌز ٟرؼُ )(28قصت ،وزجذ ثؼذد ؽشٚف اٌٙغبء .اخزظذ وً
لظخ ِٕٙب ثؾشف.
ِٓ خالي اعزخذاَ إِىبٔ١بد اٌمٍُ إٌبؽك اٌّظبؽت ٌٍغٍغٍخٚ ،اٌزٛ٠ ٞفش ٌألؽفبي ًّ
عٛا ِٓ اٌّزؼخ ٚاٌزش٠ٛك أصٕبء رظفؼ ِشب٘ذ
اٌمظض؛ ِّب ِّ ّ٠ىٓ األؽفبي ِٓ اٌزفبػً ِغ ٘زٖ اٌّشب٘ذٚ ،وزٌه االعزّبع ٌؾٛاس اٌمظخ ،اٌز ٞثذٚسٖ ٠شغغ األؽفبي ػٍٝ
لشاءح وٍّبد اٌمظضٚ ،ص٠بدح اٌؾظٍ١خ اٌٍغ٠ٛخ ٌذ.ُٙ٠

األهداف:
 تعرٌف الطفل بالحروف الهجائٌة ،وذلك من خالل التركٌز على استخدام تلك الحروف فً متن القصة ،مع مراعاة
التعرض لها فً مواضعها المختلفة ،سواء فً بداٌة الكلمة أو وسطها أو نهاٌتها.
 ربط الطفل بالمعارف ،والمهارات ،والمفاهٌم المختلفة ،المرتبطة بوحدات منهج طفل الروضة؛ حٌث وضع فً عٌن
االعتبار أن ٌكون مضمون تلك القصص مشتمالً على العدٌد من المعارف والمفاهٌم والمهارات المختلفة.
 تنمٌة بعض القٌم التربوٌة لدى الطفل؛ بحٌث تنبعث عنها صفات إٌجابٌة جٌدة ٌكتسبها الطفل منذ الصغر ،وٌتربى علٌها،
وٌتمسك بها.
 تعوٌد الطفل على النطق الصحٌح والتهجً الصحٌح للكلمات.
 تنمٌة مهارات القراءة لدى األطفال الصغار ،وكذلك زٌادة الحصٌلة اللغوٌة لدٌهم؛ من خالل استخدام إمكانٌات القلم
الناطق المصاحب للسلسلة.

مكونات السلسلة :


القلم الناطق :

٠ؼذ اٌمٍُ إٌبؽك إؽذ ٜاألدٚاد اٌّشٛلخ اٌز ٟرشغغ األؽفبي ػٍ ٝاٌجؾش ٚاالعزىشبف ِٓ خالي
رفبػً اٌطفً ِغ أؽذاس ِٚشب٘ذ اٌمظض ثّفشدٖ؛ ؽ١ش ّ٠ىٓ ٌألؽفبي رّش٠ش اٌمٍُ ػٍ ٝأ ٞوٍّخ
أ ٚطٛسح أ ٚػٕظش ِٛعٛد ثّشب٘ذ اٌمظض؛ ٌ١غزّغ اٌطفً ٌٍىٍّبد أ ٚاألطٛاد اٌظبدسح ِٓ رٍه
اٌظفؾبد ثطش٠مخ عزاثخ؛ ِّب ٠ض١ش أزجب٘ٗ ٠ٚؾفضٖ ٔؾِ ٛزبثؼٗ أؽذاس اٌمظخ ثّفشدٖٚ ،ثبٌزبٌ ٟرؼ٠ٛذ
اٌطفً ػٍ ٝاالعزمالٌ١خ ٚاالػزّبد ػٍ ٝإٌفظ.

األهداف:
القلم الناطق هو أحد األدوات المتطورة التى تساعد طفلك على:
تتبع وقراءة القصص معتمدا على ذاتهزٌادة محصلته اللغوٌةتطوٌر مهاراته اللغوٌة ,مثل استهجاء الحروف-إٌطك اٌظؾ١ؼ ِٓ ,خالي ِمبسٔخ ٔطمٗ ِغ إٌطك اٌغٍ ُ١اٌظبدس ِٓ اٌمٍُ إٌبؽك

 ركرى انروضت
اٌطفٍخ روش ٜرمؼِٙٛ٠ ٟب األٚي ف ٟاٌشٚػخ ،رزؼشف ػٍ ٝسٚػزٙبٚ ،رغبػذ أطذلبء٘ب .و١ف وبْ  َٛ٠روش ٜف ٟاٌشٚػخ؟
٘١ب ٔزؼشف ػٍِ ٝشافك اٌشٚػخٔٚ ،زؼٍُ.
األهذاف:
٠زوش فزشاد اٌجشٔبِظ اٌ ِٟٛ١ثطش٠مخ طؾ١ؾخ.
٠شبسن أطذلبءٖ ف ٟإػبدح رّض ً١أؽذاس اٌمظخ.
٠غزّغ ثئٔظبد إٌ ٝأؽذاس اٌمظخ.
ٕ٠بلش رظشفبد شخظ١خ روشِ ٜغ اٌّؼٍّخ ٚثم١خ األؽفبي.
٠زؼشف ػٍ ٝؽشف (ر) ٚاٌىٍّبد اٌز ٟرجذأ ثٗ.
٠شعُ ؽشف (ر) ٠ٚشىٍٗ ثبٌظٍظبي.

 انبقرة حبوبت
اٌجمشح ؽجٛثخ رؼًّ ثٕشبؽ ،ؽجٛثخ رش٠ذ اٌٍؼت ِغ ؽّذ،رؾبٚي أْ رمفض اٌؾٛاعضٚ ،فغأح رمغ ػٍ ٝاألسع.و١ف ع١ى ْٛاٌغزاء
ٚؽجٛثخ ِش٠ؼخ؟
٘١ب ٔزؼشف ػٍِٕ ٝزغبد األٌجبْٔٚ ،زؼٍُ.
األ٘ذاف:

٠زوش أوجش ػذد ِٓ اٌىٍّبد رجذأ ثؾشف (ػ) ِضً (ؽّذ ،ؽّبس ،ؽظبْ ،ؽجٛثخ ،ؽٍ١ت ...إٌخ).
٠زوش وٍّبد ِزٕٛػخ رؾز ٞٛػٍ ٝؽشف (ػ) فِٛ ٟاػغ ِخزٍفخ (ثذا٠خ اٌىٍّخ ٚٚعطٙب ٙٔٚب٠زٙب).
٠غّ ٟثؼغ ؽٛ١أبد اٌّضسػخ (ؽظبْ ،ثمشح ،ؽّبس ...إٌخ).
٠زؼشف ػٍ ٝثؼغ ػٕبطش اٌغزاء اٌظؾٌ( ٟجٓ ،فٛاوٗ ،صثبد ،ٞعجٓ ....إٌخ).

 قهى انرصبص
لٍُ اٌشطبص ؽض ٓ٠عذا ،رشاٖ اٌفششبح،رؾبٚي اٌفششبح أْ رمذَ ٌٗ اٌّغبػذحِبرا ؽذس؟  ً٘ٚعزٕغؼ اٌفششبح ؟
٘١ب ٔزؼشف ػٍ ٝؽٛاعٕبٔٚ ،زؼٍُ.
األهذاف:
٠زوش وٍّبد ِزٕٛػخ رؾز ٞٛػٍ ٝؽشف (ص) فِٛ ٟاػغ ِخزٍفخ ،ف ٟثذا٠خ اٌىٍّخ ٚٚعطٙب ٙٔٚب٠زٙبِ( ،ضً :سطبص ،لظخ،
طبِذ ،طؾ ،ْٛطغ١ش ،ػظفٛس ،أطفش ،غظٓ ...إٌخ).
٠زوش اٌؾٛاط اٌخّظ اٌزّ٠ ٟزٍىٙب.
٠شثؾ ث ٓ١وً ؽبعخ ِٓ ؽٛاط اٌغغُ ٚٚظ١فزٙب.

 زيذ انفبئس
ص٠ذ ٠ش ٜأثبٖ ٠مشأ اٌمشآْٚ ،ف ٟاٌّغغذ ٠غّغ ص٠ذ اإلِبَ ٠زٍ ٛاٌمشآْ٠ ،ش٠ذ ص٠ذ أْ ٠ؾفع اٌمشآْ .ف٠ ًٙغزط١غ رٌه؟
رؼبٌٛا ٔزؼشف ػٍ ٝأٔٛاع اٌىزتٔٚ ،زؼٍُ.
األهذاف:
٠زوش أّ٠ ٓ٠ىٓ االؽزفبظ ثىزبة هللا (اٌّظؾف اٌشش٠ف).
٠مشأ عٛسح اٌفبرؾخ.
٠زوش آداة اٌزٛاعذ ف ٟاٌّغغذ.
٠زوش ثؼغ اٌىٍّبد اٌز ٟرجذأ ثؾشف (ص).

 يوو ييالد داَت
اٌٍٍ١خ ١ِ َٛ٠الد دأخ ،اٌغّ١غ ٕ٠زظش اٌّٙشط.فغأح ٠مفض األسٔت٠ ،مغ ػٍ ٝاٌىؼىخِ .برا عزفؼً دأخ؟
٘١ب ٔزؼشف ػٍ ٝأعضاء اٌغغُٔٚ ،زؼٍُ.
األهذاف:
ٌ ذكر كلمات متنوعة تحتوي على حرف (د) فً مواضع مختلفة ،فً بداٌة الكلمة ووسطها ونهاٌتها( ،مثل :دانة ،محمد،
هند ،عٌد ،مٌالد ،وردة ...إلخ).
ٌ تعرف على بعض آداب الزٌارة لآلخرٌن.
ٌ ذكر أهم مالمح عٌد المٌالد.
ٌ قترح نهاٌات أخرى لحل المشكلة التً وقعت فٌها بطلة القصة (دانة).



اختي مريم
ِؾّذ ٠ز٘ت ِغ ٚاٌذرٗ ٚٚاٌذٖ إٌ ٝاٌطج١جخٚ ،ف ٟػ١بدح اٌطج١جخ ٠ش ٜاٌغٕ٠ ٓ١زٕفظِ .برا عٛف ٠ؾذس ثؼذ ِشٚس رغؼخ أشٙش؟
٘١ب َتعرف عهي دورة حيبتُبٔٚ ،زؼٍُ

األهداف:
ٌ ذكر أكبر عدد من الكلمات تبدأ بحرف (م) (مثل :محمد ،مرٌم ،مولود ...إلخ).
ٌ ذكر كلمات متنوعة تحتوي على حرف المٌم فً مواضع مختلفة ،فً بداٌة الكلمة ووسطها ونهاٌتها.
ٌ صف بعض العالقات األسرٌة (مثل :جد ،أب ،أم ،أخت ...إلخ).
ٌ حدد الفرق بٌن الجنٌن والمولود (الفرق فً الشكل).



ورود للجنود

٠مغ عٕٛد اإلؽفبء ف ٟاٌّبء أصٕبء ػٍّ٠ ،ُٙغشع اٌغّ١غ إلٔمبرُ٘ .فٕ٠ ًٙغؾ ْٛف ٟرٌه؟
٘١ب َتعرف عهي وسبئم انًواصالثٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر استخدام كل نوع من أنواع وسائل المواصالت المختلفة.
ٌ تعاون مع أصدقائه فً إعادة سرد القصة.
ٌ ذكر أنواع المهن المرتبطة بكل نوع من أنواع وسائل المواصالت.
ٌ ذكر عنوا ًنا جدٌ ًدا للقصة.
ٌ تعرف على حرف (و) والكلمات التً تبدأ به.
ٌ رسم الطفل حرف (و) فً الهواء وٌشكله بالصلصال.



ثيابي الجميلة :

رغزؼذ صش٠ب ٚأِٙب ٌالشزشان ف ٟؽفً ٌّغبػذح اٌفمشاء،صش٠ب رش٠ذ اٌزجشع ثّؼطف عّ ،ً١اٌّؼطف ثٗ لطغ ً٘.رغزط١غ صش٠ب أْ
رشبسن ف ٟاٌؾفً؟
رؼبٌٛا َتعرف عهي أدواث انخيبطتٔٚ ،زؼٍُ.



انذجبجت كبك كبك

اٌذعبعخ وبن وبن رأوً وض١شاٚ ،ال رّبسط اٌش٠بػخ،فغأح رغمؾ األِطبسٚ ،رغشق اٌّضسػخ ً٘ .رغزط١غ وبن أْ رٕغِ ٛغ
أطذلبئٙب؟
٘١ب َتعرف عهي أهًيت انريبضتٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر أكبر عدد من الكلمات تبدأ بحرف (ك) مثل (كاك كاك ،كوكوكوكو ،كلب ،كبٌرة ...إلخ).
ٌ ذكر كلمات متنوعة تحتوي على حرف (ك) فً مواضع مختلفة (فً بداٌة الكلمة ووسطها ونهاٌتها).
ٌ تعرف على فائدة تنوع الطعام وممارسة الرٌاضة



فطيرة توتت

٠مذَ األطذلبء ٘ذ٠خ إٌ ٝاٌذعبعخ رٛرخ ،رٛرخ رغذ ش١ئب ال رؼشفٗ ،رز٘ت إٌ ٝاٌّىزجخ .ف ًٙعزؼشف رٛرخ ِب ٘زٖ اٌٙذ٠خ؟
٘١ب َتعرف عهي أقسبو انًكتبتٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر أهمٌة المكتبة.
ٌ عدد بعض أنواع المعارف والكتب الموجودة فً المكتبة.
ٌ عٌد سرد القصة بتسلسل أحداثها الصحٌح.
ٌ ذكر بعض الكلمات التً تبدأ بحرف (ت).



غانم والعم غريب

ػٍِ ٝشوت اٌؼُ غش٠ت ٠ؾبٚي غبُٔ اطط١بد اٌغّه٠ .ؾبٚي ٠ٚؾبٚي ،اٌظٕبسح رخشط فبسغخ وً ِشح .فٕ٠ ًٙغؼ غبُٔ ف ٟط١ذ
عّىخ؟
٘١ب َتعرف عهي أدواث انصيذ ،وَتعهى.

األهداف:
ٌ تعرف على القٌمة الغذائٌة للسمك.
ٌ سمً األدوات المستخدمة فً عملٌة الصٌد (مثل السنارة وال ُخ َّطاف والشبكة).
ٌ عرف أن هناك فر ًقا بٌن أسماك البحر وأسماك المٌاه العذبة.



رودى وانبيئت

إٌؾٍخ سٚد ٜرؼ١ش عؼ١ذح ف ٟؽذ٠مزٙب اٌٙبدئخ ،رشب٘ذ سٚد ٜطذ٠مزٙب اٌفشاشخ ِش٠ؼخِ .برا ؽذس? ٚو١ف رغبػذ٘ب سٚد? ٜ

٘١ب َتعرف عهي انبيئت ٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف :
ٌ ذكر بعض أسباب تلوث الهواء.
ٌ ذكر بعض أسباب تلوث المٌاه.
ٌ تعرف على دوره فً المحافظة على البٌئة.
ٌ تعرف على حرف (ي) والكلمات التً تحتوٌه.
ٌ رسم الطفل حرف (ي) فً الهواء وٌشكله بالصلصال.
ٌ شارك زمالءه فً نقاش حول البٌئة وأهمٌتها ونظافتها.



بيتي يناسبني

األسٔت ال رغذ ِٕضٌٙب ،رجؾش ػٓ ث١ذ ٕ٠بعجٙب ٛ٘ ً٘ ،خٍ١خ ٔؾً ،أَ ٘ ٛػش ػظفٛس ،أَ ٘ ٛث١ذ ػٕىجٛد؟
رؼبٌٛا َتعرف عهي انًسكٍٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ صف مساكن الحٌوانات المختلفة ومناسبتها للحٌوانات التً تسكنها.
ٌ حرص على تناول غذائه باستمرار.
ٌ تعرف على حرف (ن) والكلمات التً تحتوٌه.
ٌ رسم حرف (ن) فً الهواء وٌشكله بالصلصال.



الببغاء لولو

ر٘ت األطذلبء ف ٟسؽٍخ إٌ ٝؽذ٠مخ اٌؾٛ١أبد ،اٌؾٛ١أبد عؼ١ذحٚ ،رٕزظش ٚطٛي اٌشؽٍخ  ً٘.عزغزّش عؼبدح اٌؾٛ١أبد؟

٘١ب َتعرف عهي انحيواَبثٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر اسم أحد الحٌوانات.
ٌ صف أحد الحٌوانات من حٌث طعامه وشكله.
ٌ نبذ أحد التصرفات السلبٌة التً قام بها األطفال.
ٌ عبر عن أهمٌة االعتذار عن الخطأ.
ٌ تعرف على حرف (ل) والكلمات التً تبدأ به.
ٌ رسم الطفل حرف (ل) فً الهواء وٌشكله بالصلصال.

الحافلة المغرورة :
ػٍ ٝاٌطش٠ك ،اٌؾبفٍخ اٌىج١شح رغشٚ ٞساء اٌغ١بسح اٌظغ١شح ،رظطذَ اٌؾبفٍخ ثغذاس ،رظبة اٌؾبفٍخِ .برا رفؼً اٌغ١بساد إلٔمبر
اٌؾبفٍخ؟
٘١ب َتعرف عهي أَواع انسيبراثٔٚ ،زؼٍُ

األهداف:
ٌ فرق بٌن استخدامات السٌارات.
ٌ تعرف على قٌمة التواضع.
ٌ ذكر أنواع السٌارات المختلفة.
ٌ ذكر دور كل سٌارة من السٌارات المختلفة.
ٌ عٌد سرد القصة بصورة صحٌحة.
ٌ تعرف على حرف (أ) والكلمات التً تبدأ به.
ٌ رسم الطفل حرف (أ) فً الهواء وٌشكله بالصلصال.



السوار

فٍ١ٌ ٟخ ػشعٙبٚ ،عٓ ؽضٕ٠خ ال رغذ عٛاس٘ب،اٌغّ١غ ٠جؾش ،ؽز ٝثٛع ٟاٌمطخ ً٘.رغذ ٚعٓ اٌغٛاس؟!
٘١ب َتعرف عهي األسرة وانسواجٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر أكبر عدد من الكلمات تبدأ بحرف (س) (مثل :سندس ،سوار ...إلخ).
ٌ ذكر كلمات متنوعة تحتوي على حرف (س) فً مواضع مختلفة (بداٌة الكلمة ،ووسطها ،ونهاٌتها)،مثل( :وسن،
مندوس ،بوسً ...إلخ).
ٌ ذكر أسماء بعض األزٌاء العمانٌة (زي الرجل ،المرأة ،العروس ...إلخ).
ٌ ناقش مالمح العرس العمانً.



بدور والرمال

ػٍ ٝاٌشبؽئ٠ ،جٕ ٟاألطذلبء ثٛ١د اٌشًِ ،سثبة رؾبٚيٌٚ ،ىٓ ثذٚس رؼشف اٌىض١ش ِٓ أعشاس اٌشِبيِ.برا ؽذس ف ٟاٌشؽٍخ؟
ِٚب ٘ ٟاألعشاس؟
٘١ب َتعرف عهي انريبلٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ فرق بٌن الرمل المبلل والرمل الجاف.
ٌ ستنتج لماذا ال ٌمكن بناء البٌت بالرمل الجاف.
ٌ عطً عنوا ًنا جدٌ ًدا للقصة.



مكتبتي الهادئة

٠مغ اٌىزبة ِٓ فٛق اٌشف ،رط١ش األٚساق ٚاٌىٍّبد ،رغشع اٌىزت ٌزغّغ أٚسالٗ ٚاعُ ِؤٌفٗ .ف ًٙرٕغؼ اٌىزت ف ٟإٔمبر
طذ٠مُٙ؟
٘١ب َتعرف عهي يكوَبث انكتبةٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر آداب الجلوس فً المكتبة.
ٌ لتزم بقواعد قراءة الكتب فً المكتبة.
ٌ حدد مكان وجود عنوان الكتاب واسم المؤلف على الكتاب.
ٌ ذكر بعض الكلمات التً تبدأ بحرف (هـ).



الفيل فلفول

فٍفٛي إٌغبس ٠ؼًّ اٌ َٛ١ف ٟاٌشٚػخ٠ ،غبػذٖ األطذلبء٠ ،ضجز ْٛاٌٍٛؽبد٠ٚ ،ؼٍم ْٛاٌشفٛف .فى١ف عزى ْٛاٌشٚػخ ثؼذ
اٌزغذ٠ذ؟
٘١ب َتعرف عهي أركبٌ انروضتٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ تعرف على مرافق الروضة المختلفة.
ٌ تحدث عن أدوات أحد األركان فً الروضة بشكل جٌد.
ٌ عٌد سرد أحداث القصة.
ٌ ستنتج السلوكٌات الصحٌحة فً التعامل من خالل سلوكٌات األبطال.
ٌ شارك زمالءه فً تمثٌل أحداث القصة.
ٌ ذكر بعض الكلمات التً تحتوي على حرف (ف).
ٌ رسم حرف (ف) فً الهواء ،وٌشكله بالصلصال.



أنقذو السلحفاة :

رشوض أؽذاس لظخ أٔمزٚا اٌغٍؾفبح ػٍ ٝرٕبٚي ؽشف (ق) فِٛ ٟاػغ ِخزٍفخٚ ،رٌه ِٓ خالي رٛف١ش عًّ ثغ١طخ رؼجش ػٓ
األؽذاس ٚرؾز ٞٛوٍّبرٙب ػٍ ٝؽشف (ق) ،وّب رؤوذ اٌمظخ ػٍ ٝثؼغ اٌّفب٘ ُ١اٌّشرجطخ ثبٌج١ئخِ ،ضً انًحبفظت عهي
انحيواَبث ،وانًحبفظت عهي انبيئت وَظبفت انًكبٌ ،وّب رؤوذ اٌمظخ أ٠ؼب ػٍ ٝثؼغ اٌم ُ١اٌزشث٠ٛخ اٌٛاعت إوغبثٙب ٌألؽفبي،
ِضً يسبعذة اآلخر ،وانتعبوٌ؛ وً رٌه ثظٛسح عزاثخ ِٚؾججخ ٚش١مخ ٌألؽفبي.
عدنان والضفدع
ػذٔبْ ٠ؾت اٌؾٛ١أبد٠ ،طٍت ِٓ أِٗ أْ رؾؼش ٌٗ ؽٛ١أب ٠ؼ١ش ِؼ ُٙف ٟإٌّضي ،ػذٔبْ ٠فىش ٛ٘ ً٘ :ف ً١أَ صسافخ أَ
ػفذع؟
٘١ب َتعرف عهي انحيواَبث األنيفتٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر بعض الكلمات التً تحتوي الحرف (ع).
ٌ تعرف على بعض الحٌوانات التً تربى فً المنزل.
ٌ ذكر أحد الحٌوانات التً ال تربى فً المنزل.
ٌ تعرف على حرف (ع) والكلمات التً تحتوٌه.
ٌ رسم حرف (ع) فً الهواء وٌشكله بالصلصال.
ٌ شارك زمالءه فً نقاش حول الحٌوانات التً تربى والتً ال تربى فً المنزل.



أشياء مشمش

ِشّش ٠ظؾ٠ ،ِٗٛٔ ِٓ ٛش٠ذ ِشب٘ذح اٌزٍفبص ،ال ٠غذ عٙبص اٌزؾىُ ،وً أدٚاد ِشّش ِجؼضشحِ ،برا ع١فؼً ِشّش؟
٘١ب َتعرف عهي يوجوداث انًسكٍٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ وضح أهمٌة النظافة والنظام.
ٌ حدد بعض االدوات واألشٌاء التً ٌمكن أن ٌراها فً المنزل.



قطرات

لطشاد اٌّبء اٌظغ١شح رجذأ اٌشؽٍخ ِغ اٌغؾبثخ،فغأح ٠ظٙش اٌجشق ٚاٌشػذٚ ،رغزّش اٌشؽٍخِ .برا ؽذس ٌٍمطشاد؟ ٚو١ف وبٔذ
اٌشؽٍخ؟
٘١ب َتعرف عهي دورة انًبءٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر دورة الماء فً الطبٌعة.
ٌ عٌد سرد القصة بتسلسل أحداثها.



المتجر الجديد

ر١ٙأ اٌّالثظ الفززبػ اٌّزغش اٌغذ٠ذ ،اٌغّ١غ ٠ؾت أْ ٠ى ْٛف ٟأث ٝٙطٛسح ،فغأح ٠مغ اٌطؼبَ ػٍ ٝدشذاشخ٠ٚ ،غشػ اٌخٕغش
اٌجذٌخ ،و١ف عززظشف اٌّالثظ؟
٘١ب ثٕب َتعرف عهي انًالبسٔٚ ،زؼٍُ.



رحلة رائعة

أعشح ساشذ رمشس اٌغفش ف ٟسؽٍخ ؽٛي اٌؼبٌُ ،ساشذ ٍ٠زمؾ اٌظٛس ف ٟوً ِىبْ ،فّبرا ع١ش ٜساشذ ف ٟسؽٍزٗ؟
٘١ب َتعرف عهي انًسبكٍ انًتُوعتٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ صف المكان الذي ٌرٌد أن ٌزوره.
ٌ قارن بٌن شكل المسكن فً العصر الحجري ،وفً البٌئة العربٌة ،واإلسكٌمو.



الجوال الضخم

ٌؾّبس ػّؼُ ف ٟاٌؼًّ٠ ،ؾًّ عٛاي سًِ٠ ،ظً ػّؼُ إٌ ٝاٌجؾ١شح٠ .مفض ف ٟاٌّبءٕ٠ ً٘ .غ ٛػّؼُ ٠ٚؼجش اٌجؾ١شح؟
٘١ب َتعرف عهي خصبئص انريبلٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ عٌد سرد أحداث القصة.
ٌ وضح لماذا كاد ضمضم ٌغرق.
ٌ وضح بعض خصائص الملح وخصائص الرمل.
ٌ تعرف على حرف (ض) والكلمات التً تبدأ به.
ٌ رسم حرف (ض) وٌشكله بالصلصال.



خطوات على الرمال

اٌطش٠ك إٌ ٝاٌّؼغىش ِضدؽُ ،خبٌذ ٚخٍٛد ع١زأخشإْ٘،بن ؽش٠ك ِخزظشٌٚ ،ىٓ اٌشِبي عبخٕخٕ٠ ً٘ .غؼ األخٛاْ ف ٟػجٛس
اٌظؾشاء؟
٘١ب َتعرف عهي خواص انريبلٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر بعض الكلمات التً تبدأ بحرف (خ).
ٌ عٌد سرد أحداث القصة.

ٌ ضع نهاٌة جدٌدة للقصة.



ظريفة والظبي

اٌظج ٟاٌظغ١ش ٠مغ ف ٟاٌجئش ،فشً األطذلبء فِ ٟغبػذرٗ ،اٌجطخ ظش٠فخ رفىش ف ٟفىشح رو١خ إلٔمبر اٌظج .ٟف ًٙرٕغؼ ظش٠فخ
ٚاألطذلبء ف ٟرٌه؟
٘١ب َتعرف عهي انًبءٔٚ ،زؼٍُ.

األهداف:
ٌ ذكر بعض المفردات التً بها حرف (ظ).
ٌ عٌد سرد القصة بتسلسلها الصحٌح.
ٌ ذكر أهمٌة التعاون بٌن األصدقاء.

