
 

 

 آمن : منزلي .1

 .الصغٌر للخروف عدٌدة مشاكل تحدث الجدٌد، لمنزله باب بتركٌب فرفر ٌهتم ال المنزل، بتجدٌد فرفر الخروف ٌقوم 

 .المسكن فً األمان أهمٌة ونتعلم فرفر؟ الخروف سٌتصرف كٌف نعرف تعالوا

 :األهداف

 للقصة جدًٌدا عنواًنا ٌبتكر. 

 المسكن أهمٌة ٌستنتج. 

 المنزل فً الموجودة األمان طرق ٌذكر. 
 
 

 

 : أنا؟ من  .2

رطهت انًعهًخ يٍ عجذ  رذخم انًعهًخ انقبعخ، ٔرزعشف عهٗ األطفبل، انصغٛش عجذ هللا ال ٚعشف أزذا يٍ األطفبل فٙ انشٔضخ، 

 هللا أٌ ٚعشف َفسّ،

 كيف وقذو أوفسىا نآلخريه. َٔزعهى يبرا ٚقٕل عجذ هللا؟ْٛب َعشف 

 األهداف:

 يعّرف نفسه ألصدقائه تعريًفا صحيًحا. 

 يتحدث عن أول يوم له في الروضة. 

 يستمع إلى زمالئه ويناقشهم في تعريفهم ألنفسهم. 

 يعيد سرد أحداث القصة. 

 يعبر عن شعوره بأول يوم له في الروضة. 

  أحداث القصةيشارك زمالءه في تمثيل. 

 

 الشاطئ : رمال مع  .3

رُضعح األو، ْٔٙ رجسش  ٚفكش يسًذ فٙ فكشح غشٚجخ، ٔٚخزفٙ عٍ األَظبس، يسًذ ٔسهًٗ فٙ سزهخ إنٗ انشبطئ يع انٕانذٍٚ،

 عٍ انصغٛش يسًذ،



 رمال انشاطئ. َٔكزست يعهٕيبد عٍ ْٛب َعشف ْم سزعثش األسشح عهٗ انطفم يسًذ؟

 األهداف:

  التي تحدث على الشاطئيذكر بعض المواقف. 

 يعيد سرد أحداث القصة. 

 يضع عنواًنا جديًدا للقصة. 

 

 : يتعلم كتكت  .4

ٔٚجذأ فٙ انجسش يع صذٚقّ انعصفٕس  رهذ خبسرٓى انُعدخ صغٛشا. ٚفكش كزكذ فٙ ْذٚخ، ٚعٛش انصغٛش كزكذ يع أسشرّ، 

 .انصغٛش

  .انتكاثر معهومات عه َٔزعهى ْٛب َعشف يب ْذٚخ كزكذ نهُعدخ؟

 األهداف:

 يناقش كيفية تكاثر الحيوانات. 

 يعطي أمثلة للحيوانات التي تبيض. 

 يعطي أمثلة للحيوانات التي تلد. 

 يعيد سرد أحداث القصة. 

 يتحدث عن أهمية زيارة الجار. 

 يشارك زمالءه في تمثيل أحداث القصة. 

 

 :  بجناحين سيارة  .5

 رزسذس يع انسبفهخ ٔانسفُٛخ ٔانعى قطبس. ٚكٌٕ نٓب خُبزبٌ رسهق ثًٓب،رزًُٗ كبد٘ أٌ  رشٖ انسٛبسح انصغٛشح كبد٘ انطبئشح، 

 أوواع وسائم انمواصالت. َٔزعهى ْٛب َعشف ْم ٚسبعذ األصذقبء كبد٘؟

   األهداف:



 يفرق بين أنواع المواصالت. 

 يحدد العمل الخاص بكل نوع من أنواع المواصالت على حدة. 

 يذكر نهاية جديدة للقصة. 

 

  : قطتي؟ أين .6

 رست نطٛفخ قطزٓب ثٕسٙ ٔال رفبسقٓب،

 رخجئ نطٛفخ انقطخ انصغٛشح فٙ زقٛجزٓب، ٔرزْت نهشٔضخ،

 رزشك نطٛفخ قطزٓب ٔرزْت نذٔسح انًٛبِ، ٔرسذس يفبخأح.

 ْٛب َعشف ْم سزعثش انقطخ عهٗ صذٚقزٓب نطٛفخ؟

 َٔزعهى يعب أسًبء يشافق انشٔضخ.

 األهداف :

 يذكر بعض المرافق في الروضة. 

  المرافق التي توجد حوله في الروضةيصف. 

 يشارك أصدقاءه في إعادة تمثيل أحداث القصة. 

 (يتعرف على بعض الكلمات المرتبطة بالقصة مثل )الحجرة، المعلمات، اإلدارة، القطة. 

 (يقلد السلوكيات الحسنة التي تعرضها شخصيات القصة )االستئذان، االعتذار. 

 ع المعلمة وبقية األطفاليناقش تصرفات الشخصيات المختلفة م. 

 

   مالبسي : أغسل  .7

 .الجدٌدة للمالبس مشكلة تحدث الطرٌق فً أمه مع العٌد مالبس ولٌد أسرته،ٌشتري مع الفطر عٌد الستقبال ٌستعد ولٌد

 .المالبس غسل كٌفٌة ونتعلم أصدقائه؟ مع العٌد ولٌد سٌقضً كٌف نعرف هٌا

 األهداف:

 .المالبس غسل طرٌقة على التعرف

 .القصة سرد الطفل ٌستطٌع

 



 : عنواني أعرف  .8

 .ٚجزعذ انكُغش عٍ انًُضل، ال ٚعشف كٛف ٚعٕد ٚدش٘ انصغٛش خهف ضفذعخ نٛهعت يعٓب، ٚزْت انكُغش ٔأيّ إنٗ زفم انغضانخ، 

  .أهمية انعىوان نىا َٔزعهى ْٛب َعشف ْم ُٚدر كُغش فٙ انعٕدح؟

 األهداف:

  الصحيحيعيد سرد أحداث القصة بتسلسلها. 

 يقترح عنواًنا جديًدا للقصة. 

 يذكر كيف تمكن الكنجرو الصغير من العودة إلى المنزل.  

 

  : تحميني أسرتي  .9

ٕٚاخّ ثطجظ ٔكشكش انكثٛش يٍ  ال ُٚزجّ انصغٛشاٌ ثطجظ ٔكشكش نشزٛم األسشح، رٓبخش عبئهخ انجطبسٚق إنٗ خضٚشح ثعٛذح،

 .انًصبعت

  أهمية األسرة في حياتىا َٔزعهى نهصغٛشٍٚ؟رعبنٕا َعشف يبرا زذس 

 األهداف:

 يتحدث عن أفراد عائلته ويعبر عن مدى حبه لهم. 

 يعيد سرد أحداث القصة. 

 

 :  األمين والكلب الصغار  .01

ال ٚسزًع انسًم نهُصٛسخ ٔٚخشج، فٛشاِ  ٚسزس انكهت انصغبس يٍ انخشٔج يٍ انجٛذ، ٚهعت انصغبس فٙ ثٛذ انكهت األيٍٛ، 

 .انزئت

 .أسماء صغار انحيواوات رعبنٕا َعشف يبرا زذس نهسًم انصغٛش؟ َٔزعهى

 األهداف:

 يذكر أسماء صغار بعض الحيوانات. 



 يذكر أسماء أفراد إحدى عائالت الحيوانات. 

 يشارك أصدقاءه في إعادة تمثيل أحداث القصة. 

 (يتعرف على بعض الكلمات المرتبطة بالموضوع )مثل: الجرو، الحمل. 

 اقش تصرفات الشخصيات المختلفة مع المعلمة وبقية األطفالين. 

 يفرق بين السلوكيات السليمة والخاطئة للحيوانات في القصة. 

 

 :  بالماء أطهو  .11

 .الوجبة إتمام تؤخر مشكلة تحدث ولكن الطهً، وعاء وتدخل جٌدا، بالماء تغتسل شهٌة، لوجبة الخضروات تستعد 

 .الطهً فً الماء أهمٌة ونتعلم للخضروات؟ حدث الذي ما نعرف تعالوا 

 :األهداف

 الماء أهمٌة ٌذكر. 

 الماء أعطال بإصالح المرتبطة المهنة ٌحدد. 

 الماء استخدامات ٌعدد. 

 

 

 : بأذني أسمع  .11

 تحدث المساء فً أمه، نصٌحة ٌسمع وال التلفاز، صوت هٌثم ٌرفع األذن، بسماعات األناشٌد إلى االستماع ٌحب هٌثم الصغٌر 

 لهٌثم، مشكلة

 .السمع نعمة على نحافظ كٌف ونتعلم هٌثم؟ ألذن حدث ماذا نعرف هٌا

 :األهداف

 السمع لحاسة الخطر مصادر أهم على ٌتعرف. 

 السمع حاسة على الحفاظ كٌفٌة ٌذكر. 

 فقط السمع حاسة مستخدًما األصوات من مجموعة بٌن ٌمٌز. 

 

 

 

 :  كتابا   يؤلف أبي  .01

 .ٚزعهى يعهٕيبد عٍ خطٕاد صُبعخ انكزبة سايٙ ٚشٚذ أٌ ٚصجر يؤنفب يثم أثّٛ، نهكزت،ٚعًم ٔانذ سايٙ يؤنفب  



 .خطوات صىاعة انكتاب َٔزعهى ْٛب َعشف يب ْٙ انًٍٓ انًزعهقخ ثبنكزت؟

 األهداف:

 يذكر بعض المهن التي لها عالقة بالكتاب. 

 يذكر دور أمين المكتبة داخل المكتبة. 

 

 :  طائرتي أحب  .04

 .ٚقذو األة ْذٚخ سائعخ نٕنذِ زسبو، ٚفبخئ زسبو أصذقبءِ ثهعجزّ اندذٚذح أٌ ٚصجر طٛبسا، ٚزًُٗ زسبو 

 .أوواع انطائرات وفوائذها َٔزعهى ْٛب َعشف يعب يبرا كبَذ ْذٚخ زسبو؟

 األهداف:

 يذكر أنواع الطائرات المختلفة. 

 يعدد استخدامات كل نوع من هذه األنواع. 

  الطائراتيناقش زمالءه حول استخدمات. 

 

 :  السباحة أتعلم  .05

رخبف انجطخ صٚض٘، ٔال رشبسك فٙ انزذسٚجبد،رفضم صٚض٘ انصٛذ ثبنسُبسح، ٔرسذس  ٚذسة انكهت ثٕثٕ انصغبس عهٗ انسجبزخ، 

 .يفبخأح

  أوواع انرياضات انمائية َٔزعهى رعبنٕا َعشف يبرا زذس نهجطخ انصغٛشح؟

 األهداف:

  المختلفةيذكر أنواع الرياضات المائية. 

 يتعرف على أهمية تعليم السباحة منذ الصغر. 

 يحدد الرياضة المائية التي يفضلها. 

 يعيد سرد القصة بتسلسل أحداثها الصحيح. 



  

  : الحياكة أتعلم  .06

 .رعًم أو نٛهٗ ثسٛبكخ انًالثس،رشٚذ نٛهٗ أٌ رصُع فسزبَب نذيٛزٓب يًٛٙ،رضع أدٔاد انسٛبكخ خطخ نًسبعذح نٛهٗ

 .أدوات انحياكة معهومات عه ْم سزُدر نٛهٗ فٙ صُع انثٕة؟َٔزعهىْٛب َعشف 

 األهداف:

 .التعرف على أدوات الحياكة. 

 .يستطيع الطفل سرد القصة. 

 

 البيئة  أحمي  .17

 رفكش انسًكخ دٔدٔ فٙ زم نسًبٚخ انجٛئخ، رُضعح األسًبك فٙ انجسٛشح يٍ سًسى، ٚهقٙ انزًسبذ سًسى ثبنًخهفبد،

  .تذوير انمخهفات معهومات عه َٔزعهى رُدر انسًكخ دٔدٔ؟رعبنٕا َعشف ْم 

 األهداف:

 يشارك زمالءه أثناء اللعب. 

 يناقش المعلمة في دوره في الحفاظ على البيئة بشكل جيد. 

 يستمع بإنصات إلى أحداث القصة. 

 يعيد سرد أحداث القصة. 

 يتحدث عن سلوكيات الشخصيات في القصة. 

  البيئةيعيد تدوير إحدى خامات. 

 

 


