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المقدمة
ّ

موجهة لأطفال بعمر (� 6-4سنوات) لتعليمهم المهارات
«�سنابل العربية» �سل�سلة ّ
الأ�سا�س ّية ل ّلغة العرب ّية؛ اال�ستماع والمحادثة والقراءة والكتابة ب�أ�سلوب ممتع
ي�شجع ّ
الطفل على
و�أن�شطة متم ّيزة للحروف والمقاطع والكلمات والجمل وبتد ّرج ّ
القراءة والكتابة وي�شعره بالإنجاز.
ال�سل�سلة حكايات للحروف «حكايات دودي» تتك ّون من ( )30حكاية بر�سوم
يرافق ّ
�إبداع ّية مم ّيزة بطلتها ال ّدودة دودي حيث تت�شكّل ب�شكل الحرف المق�صود ،ومن
خالل الأحداث وال�شّ خ�ص ّيات يتع ّرف ّ
الطفل المفردات ،ويكت�سب المعارف والقيم
واالتّجاهات المنا�سبة ،هذا وجميع لوحات المحادثة للم�ستويين هي جزء من هذه
الحكايات م ّما يحفّز ّ
الطفل ويزيد من دافع ّيته للتّع ّلم.
ت ّم تقـ ــديم الخـ ـب ــرات ال ّلغو ّية ّ
بالط ـ ــريقة التّوفيق ّية ،وبت�س ــل�سل يتنا�سب وقدرة
الطفل ونم ّوه ّ
ّ
ـائي م ــع تقـ ـ ــديم
المطرد ،فهــو يتع ّرف الحـ ــروف بتــرتيـ ـ ــبها الأل ــفب ـ ّ
وال�ض ـ ّمة والك�سـ ـ ــرة ،والهمـ ـ ـ ــزة ،والألــف
الم ـ ــدود (ا ،و ،ي) ،والح ـ ــركات :الفت ــحةّ ،
ال�س ـ ــكون وال�شّ ـ ـ ـ ّدة وال ال ّتعـ ـ ــريف والألف
المـهموز في الم�س ـ ــتوى الأ ّول ،و�إ�ضـ ــافة ّ
ّو�سع في �أ�شك ـ ـ ــال الحـ ــروف (ت ،تـ ،ة ،ـة)( ،ع ،عـ ،ـعـ ،ـع)( ،غ ،غـ ،ـغـ،
المق�صـ ــورة ،والت ّ
ـغ)( ،هـ ،ـهـ ،ه ،ـه) للم�ستوى ال ّثاني.
در�سا ت ّم توزيعها في ثماني مجموعات بحيث
يتك ّون ك ّل م�ستوى من (ً )30
ت�شتمل ك ّل مجموعة على مراجعة تراكم ّية لما تع ّلمه ّ
الطفل و�أن�شطة تحليل
وتركيب متد ّرجة للمفردات والمفاهيم ا ّلتي تع ّلمها ،هذا وي�ض ّم ك ّل م�ستوى عد ًدا
من الأنا�شيد المم ّيزة ،ويرافقه دليل للمع ّلمة ير�شدها ويعينها في تطبيق الأن�شطة
وتحقيق الأهداف.
3

س ا ْل َأ َّول
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ا ْلباء
ب بـ

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة قارب دودي.
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
� .4أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الباء.
� .5أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .6أن يم ّيز �شكل و�صوت الحرف في المفردات.
ال�صور والمفردات.
� .7أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .8أن يكتب حرف الباء كتابة �سليمة.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

وتو�ضح لهم � ّأن دودي �سترافقهم في ك ّل
تهيء المع ّلمة الأطفال لل ّدر�س وتعر�ض عليهم مجموعة حكايات دوديّ ،
 ّدر�س و�ستت�ش ّكل وفق الحرف المطلوب وتد ّلنا على كيف ّية كتابة الحرف وتقوم بمغامرة تع ّرفنا بها على �أ�شياء جديدة
وتق ّدم الم�ساعدة للآخرين.
ق�صة قارب دودي وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب �شائق وت�ؤ ّكد على �صوت حرف الباء في الكلمات.
 تعر�ض ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتعطيهم الوقت الكافي لل ّتح ّدث عن عنا�صر ال ّلوحة وتحاورهم في حكاية ال ّلوحة. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف الباء في المفردات ال ّدالة على عنا�صر ال ّلوحة :باب ،بيت ،قارب ،بركة ،فرخ ّبطة،
�أع�شاب خ�ضراء.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بم�س ّميات عنا�صر ال ّلوحة ،ك�أن ت�شير �إلى القارب وت�س�أل :ما هذا؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على نطق الجملة باب بيت دودي وتحر�ص �أن ينطقها الأطفال ع ّدة م ّرات.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة باب بيت دودي مقرونة ّ تعر�ض كلمة باب وت�ؤ ّكد على �صوت و�شكل حرف الباء فيها. تعر�ض كلمة بيت وت�ؤ ّكد على �صوت حرف الباء فيها. تعر�ض دودي ب�شكل حرف الباء وت�ؤ ّكد على نقطة البداية في حرف الباء وا ّلذي يبد�أ بر�أ�س دودي.فردي.
 تطلب قراءة الجملة من قبل الأطفال ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
4

3

ال�صو َرة ِ ا ْل ُمماثِلَة ِ
�أُال ِح ُظ َو�أَ ِ
�ص ُل ب ِ ُّ

 تعر�ض بطاقات الكلمات باب ،بيت ،وحرف الباء ب�شكل دودي وتطلب من الأطفال قراءتها. تقر�أ المع ّلمة بطاقة الكلمة وتطلب من الأطفال ال ّتع ّرف عليها.بال�صورة ال ّدا ّلة.
 ّتوجه الأطفال �إلى و�صل الكلمة ّ
َح ْول
� 4أُ َل ِّونُ َو�أَ�ضَ ُع

ب

بـ

 تعر�ض المع ّلمة حرف الباء ب�شكليه على الأطفال. تحر�ص المع ّلمة �أن يم ّيز ّالطفل �صوت و�شكل حرف الباء في الكلمات.
 تر�شد الأطفال �إلى تلوين حرف الباء على �شكل دودي.فردي وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت
جماعي ّثم
بال�صور وبدونها ب�شكل
زمري ّثم ّ
ّ
 تك ّلف الأطفال نطق الكلمات مقرونة ّّ
حرف الباء فيها.
5

�أُ َل ِّونُ

 ت�س�أل المع ّلمة عن �صورة القارب والبيت.توجه الأطفال �إلى مالحظة حرف الباء ب�شكليه وتلوينه.
 ّتوجه وتر�شد.
 تتج ّول بين الأطفال ّ6

�أَ ْكت ُُب

توجه المع ّلمة انتباه الأطفال �إلى نقطة البداية وكيف ّية كتابة حرف الباء ب�شكليه.
 ّ تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال وتتفقّد �صالح ّية �أقالمهم ،وتن ّبههم �إلى نقطة البداية واتّجاه الكتابة. تحر�ص على تعزيز �أداء الأطفال.7

�أَت ََح َّدثُ َو �أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل ُمخْ َتلِف

ال�صور في ك ّل مجموعة وذكر م�س ّمياتها.
 تطلب المع ّلمة �إلى الأطفال مالحظة ّتوجه الأطفال �إلى المت�شابه والمختلف في ك ّل مجموعة.
 ّال�صور وموقع حرف الباء �أ ّول الكلمة ،و�سطها� ،آخرها.
 ت�ؤ ّكد على �صوت و�شكل حرف الباء في م�س ّميات ّتوجه وتر�شد.
 تتج ّول بين الأطفال ّ5

س َّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

الَلِف
َح ْر ُف ْ أ
ا

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة �أين دودي؟
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يطيع والديه ويبتعد عن الخطر.
� .4أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الألف.
� .5أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .6أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الألف في المفردات.
ال�صور المتماثلة.
� .7أن يم ّيز ّ
� .8أن يكتب حرف الألف كتابة �سليمة.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

 تعر�ض المعلمة ق�صة (�أين دودي) وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب محبب للأطفال وت�ؤكد على �صوت حرف الألف في الكلمات. تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤكد المعلمة على �صوت حرف الألف في المفردات الدالة على عنا�صر اللوحة� :أوراق خ�ضراء ،باب� ،شباك� ،أع�شاب.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بم�س ّميات عنا�صر ال ّلوحة ك�أن ت�شير �إلى باب البيت وت�س�أل ما هذا؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على نطق الجملة �أوراق خ�ضراء وتحر�ص �أن ينطقها الأطفال ع ّدة م ّرات.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة �أوراق خ�ضراء مقرونة ّ تعر�ض كلمة �أوراق وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الألف فيها. تعر�ض كلمة خ�ضراء وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الألف فيها. تعر�ض دودي ب�شكل حرف الألف وت�ؤ ّكد على ر�أ�س دودي ا ّلذي يب ّين نقطة البداية.فردي.
 تطلب قراءة الجملة من قبل الأطفال ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
3

ال�صو َرة ِ ا ْل ُمماثِلَة ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل ب ِ ُّ

 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة �أوراق خ�ضراء وتطلب قراءتها وبطاقة الجملة باب بيت دودي وتطلب قراءتها.بال�صورة المماثلة وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز.
 ّال�صورة ّ
توجه الأطفال �إلى و�صل ّ
6

4

�أُال ِح ُظ َو�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل

ا

 تعر�ض المع ّلمة حرف الألف على الأطفال وتحر�ص �أن يم ّيز الأطفال �صوت و�شكل حرف الألف في الكلمات.وتو�ضح � ّأن ر�أ�س دودي ي�ش ّكل نقطة البداية.
 تر�شد المع ّلمة الأطفال �إلى تلوين حرف الألف ّفردي.
 تك ّلف الأطفال نطق الكلمات والجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
� 5أُ َل ِّونُ
 تطلب المع ّلمة من الأطفال نطق وتلوين كلمة باب. تربط حرف الباء مع الألف وتك ّون المقطع با. يمكن �أن تك ّون مقطعين يك ّونان كلمة بابا.6

�أَ ْكت ُُب

توجه المع ّلمة الأطفال �إلى نقطة البداية وكيف ّية كتابة حرف الألف.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّال�صو َرة ِ ا ْل ُمماثِلَة ِ
� 7أَت ََح َّدثُ َو �أَ ِ
�ص ُل ب ِ ُّ
ال�صور والكلمات وتت�أ ّكد من نطق الأطفال للمفردات وتمييز �صوت حرف الألف.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات ّال�صور المتماثلة.
ال�صور وال ّتو�صيل بين ّ
 تطلب �إلى الأطفال مالحظة ّتوجه وتر�شد وتع ّزز.
 -تتج ّول بين الأطفال ّ

7

س َّ
الثال ِ ُ
ث
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ا ْلواو
و

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة توت  -توت.
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن ي�سامح ويعتذر عن الخط�أ.
� .4أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الواو.
� .5أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .6أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الواو في المفردات.
ال�صور والمفردات.
� .7أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .8أن يكتب حرف الواو كتابة �سليمة.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

 تعر�ض المعلمة ق�صة توت توت وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب محبب للأطفال وت�ؤكد على �صوت حرف الواو بالكلمات. تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤكد المعلمة على �صوت حرف الواو في المفردات الدالة على عنا�صر اللوحة :دودي ،ع�صفور ،توت� ،أوراق ،ورد ،فوق.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بم�س ّميات عنا�صر ال ّلوحة ك�أن ت�شير �إلى الع�صفور وت�س�أل� :أين الع�صفور؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على نطق الجملة دودي فوق وردة �صفراء .وتحر�ص �أن ينطقها الأطفال ع ّدة م ّرات.تو�ضح المع ّلمة للأطفال (فوق وتحت) وت�ؤ ّكد على الألوان �أخ�ضر� ،أ�صفر ،خ�ضراء� ،صفراء.
 ّ2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة (دودي فوق وردة �صفراء) مقرونة ّ تعر�ض دودي ب�شكل حرف الواو وتع ّرف الأطفال على �صوت و�شكل حرف الواو. تعر�ض كلمة وردة و�صورة وردة.وتو�ضح مفهوم فوق.
 تطلب قراءة الجملة ّفردي.
 يك ّرر الأطفال قراءة الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
3

ال�صو َرة ِ ا ْل ُمماثِلَة ِ
�أَ ْق َر�أ َو�أَ ِ
�ص ُل ب ِ ُّ

 تعر�ض المعلمة بطاقة الجملة �أوراق توت مقرونة بال�صورة وتطلب قراءتها وبطاقة وردة �صفراء وتطلب قراءتها.بال�صورة المماثلة وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز.
 ّال�صورة ّ
توجه الأطفال �إلى و�صل ّ
8

4

�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ا ْل ُمماثِلَة ِ
�أَ ْق َر�أ َو�أَ ِ

فردي.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتطلب قراءتها ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
 توزّع بطاقات الكلمات على الأطفال وتطلب مطابقة الكلمة بالكلمة المماثلة.توجه المع ّلمة الأطفال لل ّتو�صيل بين الكلمات المتماثلة وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز.
 ّ� 5أُ َل ِّونُ
ال�صور والكلمات وتطلب قراءتها دودي وردة فوق.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى تلوين حرف الواو في كلمتي دودي و وردة.
 ّ تر ّكب المع ّلمة مع الأطفال المقطع بو وتطلب قراءته.توجه الأطفال �إلى تلوين الحروف والمقاطع وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز.
 ّ6

�أَ ْكت ُُب

توجه المع ّلمة الأطفال �إلى نقطة البداية وكيف ّية كتابة حرف الواو.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ� 7أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ
ال�صور وت�س�أل عن م�س ّمياتها :ليمون� ،أخطبوط ،دودي ،راكون.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات ّتوجه الأطفال �إلى تمييز �صوت حرف الواو في الكلمات.
 ّال�صور المتماثلة وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز.
ال�صور وال ّتو�صيل بين ّ
 -تطلب �إلى الأطفال مالحظة ّ

9

س ال َّراب ِ ُع
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ا ْلياء
ي يـ

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة �سرير دودي.
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .4أن يتع ّرف المفاهيم :طويل ،ق�صير ،خفيف ،ثقيل ،كثير ،قليل.
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الياء.
� .6أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الياء في المفردات.
وال�صور.
� .7أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في الحروف والكلمات ّ
� .8أن ير ّكب المقاطع با ،بو ،بي.
� .9أن ير ّكب كلمات من حروف ومقاطع تع ّلمها.
� .10أن يكتب حرف الياء كتابة �سليمة.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة �سرير دودي وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب وت�ؤ ّكد على المفاهيم طويل ،ق�صير ،كثير ،قليل،
 تعر�ض المع ّلمة ّو�صوت حرف الياء في الكلمات.
 تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف الياء في المفردات ال ّدالة على عنا�صر ال ّلوحة :ديك ،دودي ،ري�ش ،طويل ،ق�صير،كثير ،قليل.
توجه المعلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ماذا تفعل دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على نطق الجملة ري�ش طويل ،ري�ش ق�صير ،وكلمة دودي.تو�ضح المع ّلمة للأطفال مفهوم ك ّل من طويل ،ق�صير.
 ّ2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وبدون.
 تعر�ض المع ّلمة كلمة دودي وتطلب قراءتها مقرونة ّبال�صورة وبدون.
 تعر�ض جملة ري�ش طويل وجملة ري�ش ق�صير مقرونة ّ تطلب من الأطفال قراءة الجمل ب�شكلفردي وت�ؤ ّكد على �صوت حرف الياء في الكلمات.
زمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
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3

�أَ ْق َر�أ َو�أَ ِ
�ص ُل

بال�صور وتطلب قراءتها وتك ّرر ع ّدة م ّرات.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة مع االنتباه �إلى �شكل حرف الياء ونقطة البداية.
 ّتوجه الأطفال لل ّتو�صيل بين ّ
4

�أُال ِح ُظ َو�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمخْ َتل ِ َف ِة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتطلب قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف الياء فيها.توجه الأطفال �إلى تمييز الكلمة المختلفة في ك ّل مجموعة.
 ّ�ُ 5أ َل ِّونُ
ال�صور والكلمات وتطلب قراءتها دودي ،ري�ش طويل ،ق�صير.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات ّتوجه الأطفال �إلى تلوين حرف الياء في كلمتي دودي و ري�ش.
 ّ تر ّكب المع ّلمة مع الأطفال المقطع بي وتطلب قراءته.توجه الأطفال �إلى تلوين الحروف والمقاطع وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز.
 ّ6

�أَ ْكت ُُب

توجه الأطفال �إلى نقطة البداية وكيف ّية كتابة حرف الياء.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ7

�أُال ِح ُظ َو�أَ ِ
ال�صو َرة ِ ا َّلتي ت َْحتَوي َعلَ ْيه
�ص ُل ا ْل َح ْر َف ب ِ ُّ

ال�صور وتجري �ألعاب مطابقة بين
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الحروف ا ّلتي تع ّلمها الأطفال ا ،و ،ي ،ب وبطاقات ّال�صورة والحرف ا ّلذي ت�شتمل عليه.
ّ
الحركي .ك�أن يقفز �إذا ر�أى �صورة
الب�صري
وال�صور ا ّلتي تع ّلمها تحقّق ال ّت�آزر
ّ
 تجري �ألعا ًبا على الحروف والكلمات ّّ
مرئي ك�أن ي�صفّق �إذا �سمع كلمة فيها حرف الياء ً
�أو كلمة فيها حرف الباء ً
مثل.
مثل،
و�سمعي ّ
ّ
وال�صورة ا ّلتي يحتوي ا�سمها عليه .وتن ّبه �إلى
 ّوال�صور وال ّتو�صيل بين الحرف ّ
توجه الأطفال �إلى مالحظة الحروف ّ
ال�صورة قد ي�ش ّكل ا�سمها �أكثر من حرف .مثل دودي تحتوي على واو وياء.
� ّأن ّ
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8

�أُ َل ِّونُ َكما في ا ْل ِمثال

تو�ضح فيها مفهوم الأنماط با�ستخدام قطع ال ّليجو المل ّونة.
 تجري المع ّلمة �ألعا ًبا ّ تطلب من الأطفال تلوين الحروف ا ّلتي تعلموها مف ّرغة ب�ألوان مح ّددة ّثم تجري �ألعا ًبا مع الأطفال لتكوين �أنماطمن الحروف ا ّلتي ل ّونوها .
توجه الأطفال �إلى �إكمال تلوين النّمط في ك ّل مجموعة مع قراءة الحروف والمقاطع ب�شكل �سليم.
 ّ� 9أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
تو�ضح المع ّلمة للأطفال كيف ّية تركيب المقاطع والكلمات.
 ّ تجري �ألعا ًبا لتمييز مقاطع الم ّد مع الألف والواو والياء ك�أن يقفز �أو ي�صفّق �إذا �سمع كلمة فيها با �أو بو �أو بي.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع والكلمات في الكتاب.
 ّ10

�أَ ْكت ُُب

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات المقاطع والكلمات ا ّلتي تع ّلمهابا بو بي ،بابا ،باب ،بابي
توجه الأطفال �إلى نقطة البداية والحروف والمقاطع والكلمات المنقّطة.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز.
 -تتابع الأطفال في �أثناء الكتابة ّ

12

س ا ْلخا ِ
س
َّ
م ُ
الد ْر ُ
الأهداف

ا ْل َه ْم َزة
ء �أ �إ

ق�صة �أمواج البحر.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن ي�شارك �أ�صدقاءه ال ّلعب.
� .4أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
ّ � .5أل يبتعد عن �أ�سرته.
� .6أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .7أن يتع ّرف �شكل و�صوت الهمزة منفردة وفوق الألف وتحتها.
� .8أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
وال�سكون.
� .9أن يتع ّرف الحركات الفتحة ّ
وال�ض ّمة والك�سرة ّ
� .10أن يلفظ الحروف ا ّلتي تع ّلمها مع الحركات.
ال�صور والكلمات.
� .11أن يم ّيز �شكل و�صوت الهمزة في ّ
وال�صور.
� .12أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في الكلمات والحروف ّ
� .13أن يكتب الهمزة والألف المهموز كتابة �سليمة.
1

�أَبي�..أُ ّمي

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة �أمواج البحر وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت الهمزة والألف المهموز في المفردات ال ّدالة على عنا�صر ال ّلوحة� ،أمواج� ،أخطبوط ،ماء،�أ�صحاب� ،أ�سرة� ،أحمر� ،أبي� ،أ ّمي.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين دودي؟ لماذا؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على نطق �أبي� ،أ ّمي� ،أ�صحابي.2

�أَ ْق َر ُ أ�

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات �أ ّمي� ،أبي� ،أ�صحابي ،وتد ّرب الأطفال على قراءتها.فردي.
 ير ّدد الأطفال الكلمات ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ

13

3

�أَ ْق َر�أ َو ُ�أال ِح ُظ ا ْل َح َركات

ال�سليم
 تعر�ض المع ّلمة حرف الباء مع الحركات الفتحة ّوال�سكون ،وتد ّرب الأطفال على ال ّلفظ ّ
وال�ض ّمة والك�سرة ّ
وتع ّرفهم بالحركات.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة حرف الباء والهمزة والألف المهموز مع الحركات.4

�أَ ِ
�ص ُل ا ْل َح ْر َف بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا َّلتي ت َْحتَوي َعلَ ْيه

ال�سليم.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الحروف والكلمات وتد ّرب الأطفال على ال ّلفظ ّالحركي لل ّت�أ ّكد من معرفة الأطفال ب�شكل و�صوت الهمزة
معي
الب�صري
 تجري �ألعا ًبا تحقّق ال ّت�آزرّ
الحركي ّ
ّ
وال�س ّ
ّ
والألف المهموز مع الحركات.
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتو�صيل الحرف بالكلمة ا ّلتي تحتوي عليه.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّال�صو َرة ِ ا ْل ُمماثِلَة ِ
� 5أَ ْق َر�أ َو�أَ ِ
�ص ُل ب ِ ُّ
بال�صور وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة الحرف المل ّون فيها.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الجمل مقرونة ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز.
 َّح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمخْ َتلِفَة
� 6أَ�ضَ ُع
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها.توجه المع ّلمة الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومالحظة الكلمة المختلفة.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز االداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ7

�أُ َل ِّونُ

دوما
 ّتو�ضح المع ّلمة اتّجاه ال ّتلوين والكتابة للهمزة والألف المهموز من خالل �شكل دودي وت�ؤ ّكد على � ّأن ر�أ�س دودي ً
يم ّثل نقطة البداية.
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْكت ُُب

توجه المع ّلمة الأطفال �إلى نقطة البداية وكيف ّية كتابة الهمزة والألف المهموز.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ14

السا ِ
س
س َّ
َّ
د ُ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف التَّاء
ت تـ ة ـة

ق�صة ح ّبات ال ّتوت.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يغ�سل الفواكه قبل تناولها.
� .4أن يم ّيز بين كبير و�صغير.
� .5أن يتع ّرف �شكل الم�ستطيل.
� .6أن يتع ّرف �أ�شكال و�صوت حرف ال ّتاء في المفردات.
� .7أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في الحروف والمقاطع والكلمات
وال�صور.
والجمل ّ
� .9أن ي�ش ّكل � ً
أنماطا من المقاطع والكلمات ا ّلتي تع ّلمها.
� .10أن ير ّكب مقاطع من حروف الم ّد ا ،و ،ي مع حرف ال ّتاء.
� .11أن يم ّيز �أ�شكال حرف ال ّتاء.
� .12أن يكتب حرف ال ّتاء ب�أ�شكاله المختلفة.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة ح ّبات ال ّتوت وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت ال ّتاء في المفردات ال ّد الة على عنا�صر ال ّلوحة� ،س ّلة ،توت ،كبيرة� ،صغيرة ،برتقال،برتقالة ،واحدة.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة :ماذا تحمل دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ �س ّلة توت كبيرة.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة �س ّلة توت كبيرة مقرونة ّ ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلفردي.
جماعي ّثم ّ
زمري ّثم ّ
ّ
 تعر�ض بطاقات الكلمات �س ّلة ،توت ،كبيرة ،وتد ّرب الأطفال على قراءتها.15

3

ال�ص َور ِ ا ْل ُمماثِلَة ِ
�أَ ْق َر�أ َو�أَ ِ
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ال ّتاء في الكلمات.
 ّ4

�أُال ِح ُظ َو �أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمخْ َتلِفَة

الحركي لمفردات النّ�شاط وحرف ال ّتاء.
والب�صري
الحركي
معي
ّ
 تجري المع ّلمة �ألعا ًبا تحقّق ال ّت�آزر ّّ
ّ
ال�س ّ
توجه المع ّلمة الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع تا تو تي وكلمة توت. تعر�ض بطاقات المقاطع وتد ّرب الأطفال على قراءتها.6

�أُال ِح ُظ َو �أُ َل ِّونُ َكما في ا ْلمِثال

 تجري المع ّلمة ًن�شاطا يل ّون فيه الأطفال بطاقات المقاطع ب�ألوان مح ّددة.
 توزّع الأطفال في مجموعات وك ّل مجموعة ت�ش ّكل � ًأنماطا من المقاطع ا ّلتي ّتم تلوينها.
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وقراءة المقاطع ا ّلتي ّتم تلوينها.
 ّ تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.7

�أَ ِ
�ص ُل َب ْينَ ا ْل ُحرو ِف ا ْل ُمتَماثِلَة ِ َو ُ�أ َل ِّون

وتوجه الأطفال �إلى نقطة البداية.
 تعر�ض المع ّلمة دودي وهي تت�ش ّكل ب�أ�شكال حرف ال ّتاءّ ،وتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تطلب المع ّلمة �إلى الأطفال ح ّل النّ�شاط ّ8

�أَ ْكت ُُب

توجه المع ّلمة الأطفال �إلى نقطة البداية وكيف ّية كتابة حرف ال ّتاء ب�أ�شكاله.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 -تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ
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الساب ِ ُع
س َّ
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ال َّثاء
ث ثـ

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة لعبة المثلّثات.
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يلعب ويك ّون � ً
أ�شكال �إبداع ّية من المث ّلثات.
� .4أن يع ّد ويم ّيز �صوت حرف ال ّثاء في الأعداد .8 ،2،3
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ال ّثاء في المفردات.
� .6أن يلفظ الجمل والمفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .7أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في الأ�شكال والألوان والحروف.
� .8أن ير ّكب المقاطع ثا ،ثو ،ثي.
� .9أن ي�ش ّكل � ً
أنماطا من حرف ال ّثاء مع المدود ا ،و ،ي.
� .10أن يكتب حرف ال ّثاء والمقاطع ثا ،ثو ،ثي.
� .11أن يقر�أ ويم ّيز الألوان.
ملحنًا.
� .12أن يحفظ النّ�شيد ّ
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة لعبة المث ّلثات وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ال ّثاء في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة ،مث ّلث واحد ،مث ّلثان اثنان ،ثالثةمث ّلثات ،ثمانية مث ّلثات.
ال�صورة؟
 ّتوجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة :كم مث ّل ًثا �أ�صفر في ّ
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ مث ّلث �أحمر.2

�أَ ْق َر�أ ُ

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة مث ّلث �أحمر مقرونة ّ ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلفردي.
زمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
3

ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة ِ
�أُ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّ17

ال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ال ّثاء في الكلمات.
 ّ تربط المع ّلمة مع ال ّريا�ض ّيات وت�ؤ ّكد على الأعداد .8-14

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل ُمخْ َتلِفَ في ُك ِّل َم ْجمو َعة

تو�ضح المع ّلمة المت�شابه والمختلف في ال ّلون وت ؤ� ّكد على الألوان.
 ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع ثا ،ثو ،ثي. تعر�ض بطاقات المقاطع وتد ّرب الأطفال على قراءتها.6

�أُال ِح ُظ َو �أُ َل ِّونُ َكما في ا ْلمِثال

تعاوني.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تلوين بطاقات المقاطع ب�ألوان مح ّددةّ ،ثم تكوين الأنماط على �شكل مجموعات وعملّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وقراءة المقاطع ا ّلتي ّتم تلوينها.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ� 7أُ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط وقراءة المقاطع وع ّد المث ّلثات.
 ّ تطلب �إلى الأطفال ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

توجه المع ّلمة الأطفال �إلى نقطة البداية وكيف ّية كتابة حرف ال ّثاء.
 ّتوجه وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ� 9أُ َل ِّونُ
 تراجع المع ّلمة الأطفال في الألوان وم�س ّمياتها. تد ّرب الأطفال على لفظ �أحمر -حمراء� ،أزرق  -زرقاء� ،أخ�ضر  -خ�ضراء� ،أ�صفر � -صفراء ،ومالحظة �أ و اء.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ18

�أَ ِ
�ص ُل ا ْل َح ْر َف بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا َّلتي ت َْحتَوي َعلَ ْيه
10

ب

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الحروف ا ّلتي تع ّلمها الأطفال ب ،ت ،ث ،ة،بال�صور ال ّدالة.
ـة وبطاقات الكلمات مقرونة ّ
الحركي
معي
الب�صري
 تجري �ألعا ًبا تحقّق ال ّت�آزرّ
الحركي ّ
ّ
وال�س ّ
ّ
للحروف والمفردات.
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -

تِم�ساح

ت
مثَلث

ث
�سلة

ة
�سلحفاة

ـة
قارب

� 11أُ َل ِّونُ

 تراجع الأطفال في جميع الحروف ا ّلتي تع ّلموها وت�ستخدم البطاقات لممار�سة �ألعاب المطابقة و�ألعاب ال ّت�آزرالحركي.
الب�صري
ّ
ّ
 تطلب �إلى الأطفال ح ّل النّ�شاط وم�ساعدة ال ّد يك ح ّتى ي�صل �إلى دودي وتلوين الحروف.� 12أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 ت�ستخدم المعلمة البطاقات في مراجعة الأطفال في م�سميات الحروف التي تعلمها باء ،تاء ،ثاء ،ياء ،واو ،وتركيب كلمة توت.فردي.
زمري ّثم ّ
توجه الأطفال �إلى قراءة النّ�شاط ب�شكل ّ
 ّ13

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الكلمات وت�ستخدم البطاقات وما تراه منا�س ًبا من الألعاب الحرك ّية.توجه المع ّلمة الأطفال �إلى نقطة البداية وكيف ّية كتابة الكلمات واتّجاه الكتابة.
 ّ -تتج ّول بين الأطفال توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.

قوي
النّ�شيد :ج�سمي ّ

 تقر�أ المع ّلمة النّ�شيد ب�أ�سلوب مح ّبب وب�صوت م�سموع مراعية مخارج الحروف.جماعي.
 تقر�أ النّ�شيد مع الأطفال ب�شكلّ
وتي والحركات.
 تعطي فر�صة للأطفال لترديد النّ�شيد مع ال ّتنغيم ّال�ص ّ
ت�شجع الأطفال ا ّلذين ير ّددون ب�شكل ج ّيد.
 ّ تو�ضح المعنى الإجمالي للن�شيد وت�ؤكد على المحافظة على نظافة و�صحة الج�سم والحوا�س و�شكر اهلل تعالى على نعمه.19

س َّ
ام ُ
الث ِ
ن
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ْاليم
ج جـ

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة دودي وال�سّنجاب.
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يم ّيز بين الخط�أ المق�صود وغير المق�صود.
� .4أن يعتذر عن الخط�أ وي�سامح الآخرين ويقبل اعتذارهم.
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الجيم.
� .6أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الجيم في المفردات.
ال�صور والكلمات والمقاطع.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن يكتب حرف الجيم والمقاطع جا جو جي كتابة �سليمة.
1

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

وال�سنجاب وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّق�صة دودي ّ
 تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤكد المعلمة على �صوت حرف الجيم في المفردات الدالة على عنا�صر اللوحة ،جحر� ،سنجاب ،جوز� ،شجرة ،خارج.ال�سنجاب؟
 ّتوجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين ّ
 ت�ؤ ّكد على لفظ جحر �سنجاب.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة جحر �سنجاب مقرونة ّفردي.
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
 تعر�ض بطاقة كلمة جحر وكلمة �سنجاب وتد ّرب الأطفال على قراءتها.3

ال�ص َو ِر ا ْل ُمتَما ِثلَة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف الجيم في الكلمات.
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على مفهوم مكان داخل وخارج.20

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُمما ِثلَة

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الكلمات مقرونة ّالحركي للكلمات وحرف الجيم ب�أ�شكاله.
معي
الب�صري
 تجري المع ّلمة �ألعا ًبا تحقّق ال ّت�آزرّ
الحركي ّ
ّ
وال�س ّ
ّ
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع جا ،جو ،جي. تعر�ض بطاقات المقاطع وتد ّرب الأطفال على قراءتها.6

�أُ ِ
الح ُظ َو �أُ َل ِّونُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تكوين �أنماط مختلفة من مقاطع ّثم تلوينها لحرف الجيم مع المدود ا ،و ،ي.توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة الأنماط في النّ�شاط وال ّتلوين ح�سب النّموذج.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ� 7أُ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة دودي ب�شكل حرف الجيم.
 ّ تطلب من الأطفال مالحظة النّ�شاط وتلوين ال ّدجاج وكلمة دجاج وحرف الجيم.توجه وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف الجيم والمقاطع جا ،جو ،جي.توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 -تتج ّول بين الأطفال ّ

21

س ال َّت ِ
اس ُع
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ْالاء
ح حـ

وال�سلحفاة.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
ق�صة دودي ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
� .4أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الحاء.
� .6أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
ال�صور والكلمات.
� .7أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .8أن ير ّكب المقاطع حا ،حو ،حي.
� .9أن يم ّيز حرف الحاء مع الحركات في الكلمات.
� .10أن يكتب حرف الحاء والمقاطع حا ،حو ،حي كتابة �سليمة.
1

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

وال�سلحفاة وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّق�صة دودي ّ
 تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف الحاء في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة ،حبوب ،قمح ،تم�ساح� ،سلحفاة.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ما لون ال ّتم�ساح؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ حبوب قمح.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صور.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة حبوب قمح مقرونة ّفردي.
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة حبوب مع �صورة حبوب وبطاقة قمح مع �سنابل قمح.3

ال�ص َو ِر ا ْل ُمتَما ِثلَة
اقرا َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجملة مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف الحاء في الكلمات.
 ّ22

4

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َك ِل َمة ا ْل ُمخْ َت ِلفَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف الحاء فيها.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومالحظة الكلمة المختلفة في ك ّل مجموعة.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ� 5أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع حا ،حو ،حي. تعر�ض بطاقات المقاطع وتد ّرب الأطفال على قراءتها.� 6أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ

ح حا حو حي

 تراجع المع ّلمة الأطفال بالألوان �أحمر� ،أزرق� ،أخ�ضر� ،أ�صفر. تعر�ض بطاقات حرف الحاء والمقاطع حا ،حو ،حي مل ّونة وتطلب قراءتها.توجه الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط والبحث وتلوين الحرف والمقطع بال ّلون المح ّدد.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ7

�أَ ِ�ص ُل ا ْل َح ْر َف بِا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي ت َْحتَوي َعلَ ْيه

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة حرف الحاء مع الحركات. تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة بطاقات الكلمات التي ت�شتمل على حرف الحاء.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف الحاء والمقاطع حا ،حو ،حي.توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 -تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ
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ِ
عاش ُر
س ا ْل
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ْالاء
خ خـ

ق�صة دودي والخروف.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
� .4أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .5أن يم ّيز العدد خم�سة.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الخاء.
� .7أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .8أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الخاء في المفردات.
� .9أن يم ّيز بين داخل وخارج.
ال�صور والكلمات.
� .10أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .11أن يكتب حرف الخاء والمقاطع خا ،خو ،خي.
� .12أن ير ّكب كلمات من حروف ومقاطع تع ّلمها.
� .13أن يكتب كلمات من حروف ومقاطع تع ّلمها.
1

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والخروف وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها.خ�س  ،داخل ،خيمة،
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف الخاء في المفردات ال ّد ا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة ،خروفّ ،�أخ�ضر ،خ�ضراء.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين يقف الخروف؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ خروف داخل خيمة.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة خروف داخل خيمة مقرونة ّفردي.
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
 تعر�ض بطاقات الكلمات خروف ،داخل ،خيمة ،وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف الخاء فيها.24

3

ال�ص َو ِر ا ْل ُمتَما ِثلَة
اقرا َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف الخاء في الكلمات.
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على العدد خم�سة وال ّلون الأخ�ضر.4

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َك ِل َمة ا ْل ُمخْ َت ِلفَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف الخاء فيها.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومالحظة الكلمة المختلفة في ك ّل مجموعة.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ�ُ 5أ َر ِّك ُب َو َ�أ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع خا ،خو ،خي. تعر�ض بطاقات المقاطع وتد ّرب الأطفال على قراءتها.� 6أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ

خ خا خو خي

 تراجع المع ّلمة الأطفال بالألوان �أحمر� ،أخ�ضر� ،أزرق� ،أ�صفر. تعر�ض بطاقات حرف الخاء والمقاطع خا خو خي مل ّونة وتطلب قراءتها.توجه الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط والبحث وتلوين الحرف والمقطع بال ّلون المح ّدد.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ�ُ 7أ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة دودي ب�شكل حرف الخاء.
 ّ تطلب من الأطفال مالحظة النّ�شاط وتلوين دودي ب�شكل حرف الخاء وكلمة خوخ. -تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.
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8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف الخاء والمقاطع خا خو خي.توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ9

�أَ ِ�ص ُل ا ْل َح ْر َف بِا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي ت َْحتَوي َعلَ ْيه

 تدرب المعلمة الأطفال على قراءة الحروف والكلمات مقرونة بال�صور.توجه المع ّلمة الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد
 ّوتع ّزز الأداء.
� 10أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ

ا

ب ت ث

ج

ب

ت

ج

ح

خ

تم�ساح

�سنجاب

بطة

خروف

�سلحفاة

ح

خ

 ت�ستخدم المع ّلمة بطاقات الحروف ا ّلتي تع ّلمها ّحركي
وب�صري
حركي،
�سمعي
الطفل في �إجراء �أن�شطة ت�آزر
ّ
ّ
ّ
ّ
لتذكيرهم بها.
توجه المع ّلمة الأطفال لح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 11أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب الكلمات من حروف تع ّلموها. تعر�ض بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها.وتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ّ
 ّ12

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الكلمات با�ستخدام البطاقات.توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 -تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة الكلمات وتتج ّول بينهم ّ
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س ا ْلحادي َع َ
شر
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ال ّدال
د

ال�صغير.
ق�صة دودي وال ّد ّب ّ
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
يحب والديه ويطيعهما وي�شكرهما وال يزعجهما.
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة� .3.أن ّ
� .4أن يبادر لتقديم الم�ساعدة للآخرين.
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ال ّدال.
� .6أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الدال في المفردات.
ال�صور والكلمات.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن ير ّكب المقاطع دا ،دو ،دي.
� .10أن يم ّيز بين الحرف المنف�صل والحرف الم ّت�صل.
� .11أن ير ّكب كلمات من حروف ومقاطع تع ّلمها.
� .12أن يكتب كلمات من حروف ومقاطع تع ّلمها.
1

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ال�صغير وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
ق�صة دودي وال ّد ّب ّ
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها.دب ،داخل ،وردة ،مقعد،
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ال ّدال في المفردات ال ّدالة في عنا�صر ال ّلوحة :دوديّ ،�صندوق ،ورد.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ :دودي داخل وردة.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة دودي داخل وردة مقرونة ّ ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلفردي.
جماعي ّثم ّ
زمري ّثم ّ
ّ
 -تعر�ض بطاقات الكلمات دودي ،داخل ،وردة ،وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ال ّدال.
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3

ال�ص َو ِر ا ْل ُمتَما ِثلَة
اقرا َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ال ّدال في الكلمات.
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على مفهوم داخل وخارج.4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ ِ�ص ُل بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُمما ِثلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ال ّدال فيها.عاوني.
 تجري �ألعاب مطابقة بين الكلمات المتماثلة مع الأطفال على �شكل مجموعات م�ستخدمة الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 5أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع دا ،دو ،دي وتركيب كلمة دودي.وتوجه الأطفال لمالحظة حرف ال ّدال المنف�صل وال ي ّت�صل بالحرف ا ّلذي بعده ،وتد ّرب
 تعر�ض بطاقات المقاطع ّالأطفال على قراءة المقاطع.
� 6أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ

د

دا دو دي

 تراجع المع ّلمة الأطفال بالألوان. تعر�ض بطاقات حرف ال ّدال والمقاطع دا ،دو ،دي وتطلب قراءتها.توجه الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط وتلوين الحرف والمقطع بال ّلون المح ّدد.
ّ -توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ�ُ 7أ َل ِّونُ
دب ،دودي.
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة الكلمات المف ّرغة وقراءتها ّ
 ّ تطلب من الأطفال ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ال ّدال والمقاطع دا ،دو ،دي.توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ28

الثاني َع َ
س ّ
شر
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف الذَّال
ذ

ق�صة دودي والقنفذ.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يطيع والديه وال يبتعد عنهما.
� .4أن يحذر ويبادر لحماية نف�سه والآخرين.
� .5أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ال ّذال.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ال ّذال في المفردات.
ال�صور والكلمات والمقاطع.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن يركب المقاطع ذا ،ذو ،ذي.
� .10أن يم ّيز الحرف المنف�صل والحرف الم ّت�صل.
� .11أن يكتب المقاطع ذا ،ذو ،ذي.
1

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والقنفذ وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤكد المعلمة على �صوت حرف الذال في المفردات الدالة في عنا�صر اللوحة ،قنفذ ،ذرة ،ذيل ،ذئب ،بذور ،بذرة.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :اذكر ا�سم حيوان يبد�أ بحرف ال ّذال؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ قنفذ وذرة �صفراء.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة قنفذ وذرة �صفراء مقرونة ّ ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلفردي.
جماعي ّثم ّ
زمري ّثم ّ
ّ
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات قنفذ ،ذرة� ،صفراء وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ال ّذال.3

ال�ص َو ِر ا ْل ُمتَما ِثلَة
اقرا َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
29

توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ال ّذال في الكلمات.
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على الجزء والك ّل ،ذيل وذئب ،والألوان �أ�صفر� -صفراء.4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ ِ�ص ُل بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُمما ِثلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ال ّذال فيها.عاوني.
 تجري المعلمة �ألعاب مطابقة بين الكلمات المتماثلة مع الأطفال م�ستخدمة الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�ُ 5أ َر ِّك ُب َو َ�أ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع ذا ،ذو ،ذي.وتوجه الأطفال لمالحظة حرف ال ّذال المنف�صل وتد ّرب الأطفال على قراءة المقاطع.
 تعر�ض بطاقات المقاطع ّ6

�أُ ِ
الح ُظ َو �أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل ُمخْ َت ِل ِف

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات المقاطع والكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها.توجه الأطفال لمالحظة النّ�شاط وتمييز المختلف في ك ّل مجموعة.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال ّ� 7أُ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة دودي ب�شكل حرف ال ّذال.
 ّ تطلب من الأطفال مالحظة النّ�شاط وتلوين حرف ال ّذال وكلمة ذرة والبذور. يع ّد الأطفال البذور وتتج ّول المع ّلمة تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ال ّذال والمقاطع ذا ،ذو ،ذي. -تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.
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س َّ
ث َع َ
الثا ِل َ
شر
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ال َّراء
ر

ق�صة دودي وال ّراكون.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن ي�ست�أذن والديه قبل الخروج من المنزل.
� .4أن يحذر وينتبه للأخطار حوله ويطيع والديه.
� .5أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ال ّراء.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ال ّراء في المفردات.
ال�صور والكلمات.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن ير ّكب المقاطع را ،رو ،ري.
� .10أن يم ّيز الحرف المنف�صل والحرف الم ّت�صل.
� .11أن يكتب حرف ال ّراء والمقاطع را ،رو ،ري.
�ُ 1أ ِ
الح ُظ َو َ�أت ََح َّدثُ

ق�صة دودي وال ّراكون وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ال ّراء في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :ف�أر ،راكون ،ر ّمان� ،صغير ،كبير،حجر� ،شجرة.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :هل ال ّراكون يرى؟ لماذا؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ ف�أر �صغير وراكون.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة ف�أر �صغير وراكون مقرونة ّفردي.
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
 -تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات ف�أر� ،صغير ،راكون ،وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ال ّراء.
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3

ال�ص َو ِر ا ْل ُمتَما ِثلَة
�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ال ّراء في الكلمات.
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على مفهوم ك ّل من :كبير و �صغير.4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ ِ�ص ُل بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُمما ِثلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ال ّراء فيها.عاوني.
 تجري المع ّلمة �ألعاب مطابقة بين الكلمات المتماثلة مع الأطفال م�ستخدمة الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع را ،رو ،ري.وتوجه الأطفال لمالحظة حرف ال ّراء المنف�صل وتد ّرب الأطفال على قراءة المقاطع.
 تعر�ض بطاقات المقاطع ّ� 6أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ

ر

را رو ري

 تراجع المع ّلمة الأطفال بالألوان. تعر�ض بطاقات حرف ال ّراء والمقاطع را ،رو ،ري وتد ّربهم على قراءتها.توجه الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط وتلوين الحرف والمقطع بال ّلون المح ّدد.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ7

�أُ َل ِّونُ

توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة حرف ال ّراء المف ّرغ.
 ّ تطلب �إلى الأطفال ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ال ّراء والمقاطع را ،رو ،ري.توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ32

ابع َع َ
س ال َّر َ
شر
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف الزَّاي
ز

ق�صة دودي وزهر ال ّلوز.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
ّ � .3أل يهز�أ بالآخرين.
� .4أن يحافظ على الأزهار وال يقطفها.
� .5أن يتع ّرف على �شكل و�صوت حرف ال ّزاي.
� .6أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ال ّزاي في المفردات.
ال�صور والكلمات والمقاطع.
� .7أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .8أن ير ّكب المقاطع زا ،زو ،زي.
� .9أن يم ّيز الحرف المنف�صل والحرف الم ّت�صل.
� .10أن يكتب حرف ال ّزاي والمقاطع زا ،زو ،زي.
ملحنًا.
� .11أن يحفظ النّ�شيد ّ
� 1أُ ِ
الح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ
ق�صة دودي وزهر ال ّلوز وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ال ّزاي في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :زهرة ،زهر ،لوز ،غزال.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :كم ً
رجل للغزال؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ غزال تحت �شجرة لوز.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة غزال تحت �شجرة لوز مقرونة ّوفردي.
وزمري
جماعي
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلّ
ّ
ّ
 -تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات غزال ،لوز� ،شجرة ،تحت وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ال ّزاي.
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ال�ص َو ِر ا ْل ُمتَما ِثلَة
�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ال ّزاي في الكلمات.
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على مفهوم فوق -تحت.4

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َك ِل َمة ا ْل ُمخْ َت ِلفَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها.توجه الأطفال �إلى تمييز �صوت و�شكل حرف ال ّزاي في الكلمات.
 ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع زا ،زو ،زي.وتوجه الأطفال لمالحظة حرف ال ّزاي المنف�صل وتد ّرب الأطفال على قراءة المقاطع.
 تعر�ض بطاقات المقاطع ّ6

�أُ ِ
الح ُظ َو �أُ َل ِّونُ

توجه الأطفال لتلوين بطاقات المقاطع زا ،زو ،زي ب�ألوان مح ّددة.
 ّعاوني في عمل �أنماط مع ّينة من بطاقات المقاطع ا ّلتي ّتم تلوينها.
 ت�ستخدم الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط في الكتاب وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 7أُ َل ِّونُ الز َّْهرة ا ّلتي ت َْحتَوي َعلى َك ِل َم ٍة فيها

ز

وتوجه الأطفال لقراءتها والتع ّرف على الحروف ا ّلتي تع ّلموها ومنها حرف ال ّزاي.
 تعر�ض بطاقات الكلمات ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط في الكتاب وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ال ّزاي والمقاطع زا ،زو ،زي. تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.34

9

�أَ ِ�ص ُل ا ْل َمق َْط َع بِا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي ت َْحتَوي َعلَ ْيه

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات المقاطع والكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط في الكتاب وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 10أُ َر ِّك ُب َو�أَ ِ�ص ُل بِا ْل ُّ�صو َر َة ا ْل ُم ِ
نا�س َبة

عاوني وتوزّع على الأطفال بطاقات حروف ومقاطع وتكوين كلمات.
 ت�ستخدم الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط في الكتاب وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -

النّ�شيد :في بيتنا حديقة

 تقر�أ المع ّلمة النّ�شيد ب�أ�سلوب مح ّبب وب�صوت م�سموع مراعية مخارج الحروف.جماعي.
 تقر�أ النّ�شيد مع الأطفال ب�شكلّ
وتي والحركات.
 تعطي الفر�صة للأطفال لترديد النّ�شيد مع ال ّتنغيم ّال�ص ّ
ت�شجع الأطفال ا ّلذين ير ّددون ب�شكل ج ّيد.
 ّإجمالي للنّ�شيد وت�ؤ ّكد على المحافظة على نظافة البيت وال ّتعاون بين �أفراد الأ�سرة.
تو�ضح المعنى ال
 ّّ

35

س َع َ
س ا ْلخا ِ
ش َر
َّ
م َ
الد ْر ُ
الأهداف

ال�سني
َح ْر ُف ِّ
�س �سـ

ق�صة جر�س دودي.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يحافظ على الهدوء ويبتعد عن �إزعاج الآخرين.
� .4أن يعتذر عن الخط�أ ويت�سامح مع الآخرين.
� .5أن يبادر لتقديم الم�ساعدة لمن يحتاج.
ال�سين.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ّ
ال�سين في المفردات.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ّ
ال�صور والكلمات.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
ال�سين والمقاطع �سا� ،سو� ،سي.
� .9أن ير ّكب المقاطع �سا� ،سو� ،سي.
� .10أن يكتب حرف ّ
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة جر�س دودي وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها.ال�سين في المفردات ال ّدا ّلة في عنا�صر ال ّلوحة :فر�س ،جر�س� ،سنجاب ،ر�أ�س.
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ّتوجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ماذا تفعل دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ ر�أ�س �سنجاب.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة ر�أ�س �سنجاب مقرونة ّفردي.
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
ال�سين.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة كلمة ك ّل من :ر�أ�س و�سنجاب وتد ّرب الأطفال على القراءة ،ومالحظة حرف ّ3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
ال�سين في الكلمات.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ّ
توجه المع ّلمة الأطفال لح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ36

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

ال�سين.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ّ تجري المع ّلمة �ألعاب مطابقة ت�ستخدم فيها البطاقات للكلمات المتماثلة.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 5أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع �سا� ،سو� ،سي.ال�سين الم ّت�صل وتد ّربهم على قراءة المقاطع.
 تعر�ض بطاقات المقاطع ّوتوجه الأطفال لمالحظة حرف ّ
� 6أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ

�س �سا �سو �سي

 تراجع المع ّلمة الأطفال بالألوان.ال�سين والمقاطع �سا� ،سو� ،سي وتد ّربهم على قراءتها.
 تعر�ض بطاقات حرف ّتوجه الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط وتلوين الحرف والمقطع بال ّلون المح ّدد.
 ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ� 7أُ َل ِّونُ
ال�سين المف ّرغ على �شكل دودي وجملة ر�أ�س دودي.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة حرف ّ
توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْكت ُُب

ال�سين والمقاطع �سا� ،سو� ،سي.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ّتوجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 -تتج ّول بين الأطفال ّ
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س َع َ
سا ِ
ش َر
س ا ْل َّ
َّ
د َ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ِّ
ال�شني
�ش �شـ

ق�صة دودي والفرا�شة.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يتب ّين �آداب المرور.
والخا�صة بالم�شاة.
بال�س ّيارات
� .4أن يتع ّرف �إ�شارات المرور
ّ
ّ
الخا�صة ّ
� .5أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ال�شّ ين.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ال�شّ ين في المفردات.
وال�صور.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في الجمل ّ
� .9أن ير ّكب المقاطع �شا� ،شو� ،شي.
� .10أن يم ّيز الحرف ا ّلذي تبد�أ به الكلمة.
� .11أن يم ّيز المقطع ا ّلذي تحتوي عليه الكلمة.
� .12أن يكتب حرف ال�شّ ين والمقاطع �شا� ،شو� ،شي.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والفرا�شة وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ال�شّ ين في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة� :إ�شارة ،م�شاة ،فرا�شة� ،شارع،�شجرة ،يم�شي ،فرا�ش.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين تطير الفرا�شة؟ �أين تقف دودي؟ لماذا؟
 ّ2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة �إ�شارة م�شاة حمراء مقرونة ّفردي.
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
 -تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات �إ�شارة ،م�شاة ،حمراء ،وتد ّرب الأطفال على قراءتها مالحظة حرف ال�شّ ين.
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�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�صو َر ا ْل ُمتَما ِثلَ ِة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

3
بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه المعلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ال�شّ ين في الكلمات.
 ّبال�س ّيارات.
الخا�صة بالم�شاة
 تد ّرب المعلمة الأطفال على �آداب المرور وا�ستخدام �إ�شارات المرورّ
ّ
والخا�صة ّ

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل ُج ْملَ ِة ا ْل ُمماثِلَة

4
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الجمل وتد ّرب الأطفال على قراءتها.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومطابقة الجملة بالجملة المماثلة.
ّ -

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

5
 تد ّرب المعلمة الأطفال على تركيب المقاطع �شا� ،شو� ،شي. تد ّرب الأطفال على قراءة المقاطع �شا� ،شو� ،شي.6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُم ِ
نا�س َبة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات حرف ال�شّ ين مع الحركات وبطاقات المقاطع �شا� ،شو� ،شي وبطاقات الكلمات. تد ّرب الأطفال على قراءة الحروف والمقاطع والكلمات.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�ُ 7أ َل ِّونُ
وال�صورة ال ّدا ّلة على �شتاء.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة دودي ب�شكل حرف ال�شّ ين وكلمة �شتاء ّ
 تطلب من الأطفال ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة حرف ال�شّ ين والمقاطع �شا� ،شو� ،شي. -تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.
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ال�صاد
َح ْر ُف َّ

ساب ِ َع َع َ
شر
س ا ْل َّ
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

�ص �صـ

ق�صة دودي والع�صفور.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يم ّيز الم�شاعر فرحان  -حزين.
� .4أن يبادر ب�إلقاء ال ّتح ّية على الآخرين.
� .5أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
� .6أن يتب ّين معنى الح ّر ّية.
ال�صاد.
� .7أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ّ
ال�صاد.
� .8أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ّ
ال�صور والكلمات.
� .9أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .10أن ير ّكب المقاطع �صا� ،صو� ،صي.
ال�صاد والمقاطع �صا� ،صو� ،صي.
� .11أن يكتب حرف ّ
� 1أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والع�صفور وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها.ال�صاد في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :ع�صفور ،قف�ص� ،صخرة.
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ّتوجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين الع�صفور؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ ع�صفور داخل قف�ص.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة (ع�صفور داخل قف�ص) مقرونة ّفردي.
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
ال�صاد.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات ع�صفور ،داخل ،قف�ص وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ّ3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه الأطفال �إلى مالحظة ّ
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ال�صاد في الكلمات.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ّ
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على مفهوم :داخل وخارج.4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

ال�صاد فيها.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ّعاوني لمطابقة الكلمات المتماثلة.
 تجري �ألعاب مطابقة ت�ستخدم فيها البطاقات والأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط في الكتاب وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع �صا� ،صو� ،صي. تعر�ض بطاقات المقاطع وتد ّرب الأطفال على قراءتها.6

�أَ ِ
�ص ُل ا ْل َح ْرف �أَو ِ ا ْل َمق َْط َع بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا َّلتي ت َْحتَوي َعلَ ْيه

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الحروف والمقاطع والكلمات وتد ّرب الأطفال علىال�صاد فيها.
قراءتها ومالحظة �صوت و�شكل حرف ّ
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط في الكتاب وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 7أُ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة الكلمة المف ّرغة ودودي ب�شكل حرف �ص.
 ّ تطلب من الأطفال ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

ال�صاد والمقاطع �صا� ،صو� ،صي.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ّ -تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.
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�ص َ

�صا

� ُص

�صو
ِح�صان

ُ�صنْدوق

�صاروخ

َ�ص َدف

�صوف

ال�ضاد
َح ْر ُف ّ

ن َع َ
س الثا ِ
م َ
شر
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

�ض �ضـ

وال�ضفدع.
ق�صة دودي ّ
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يحافظ على ممتلكاته وي�س�أل عن ممتلكات غيره.
� .4أن يتب ّين دورة حياة ال ّدجاج.
� .5أن يبادر لطلب الم�ساعدة عندما يحتاج.
ال�ضاد.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ّ
ال�صاد في المفردات.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ّ
ال�صور والكلمات.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن ير ّكب المقاطع �ضا� ،ضو� ،ضي.
ال�ضاد والمقاطع �ضا� ،ضو� ،ضي.
� .10أن يكتب حرف ّ
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

وال�ضفدع وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
ق�صة دودي ّ
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها.ال�ضاد في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة� :ضفدع ،بي�ضة� ،أخ�ضر.
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ّتوجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :من خرج من البي�ضة؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ �ضفدع وبي�ض دجاج.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صور.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقة الجملة �ضفدع وبي�ض دجاج مقرونة ّفردي.
 ير ّدد الأطفال الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
ال�ضاد.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات �ضفدع ،بي�ض ،دجاج وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ّ3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
ال�ضاد في الكلمات.
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ّ
 ّ42

4

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ا ْل ُمخْ َتلِفَة

ال�ضاد فيها.
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف ّال�سبب.
 ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتمييز الكلمة المختلفة مع ذكر ّ
5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع �ضا� ،ضو� ،ضي. تعر�ض بطاقات المقاطع وتد ّرب الأطفال على قراءتها.� 6أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ �ض �ضا �ضو �ضي
 تراجع المع ّلمة الأطفال بالألوان.ال�ضاد والمقاطع �ضا� ،ضو� ،ضي وتطلب قراءتها.
 تعر�ض بطاقات حرف ّتوجه الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط وتلوين الحرف والمقطع بال ّلون المح ّدد.
 ّ تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.7

�أُ َل ِّونُ

ال�ضاد ب�شكل دودي.
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة الكلمة المف ّرغة بي�ض وحرف ّ
 ّ تطلب من الأطفال قراءة الحرف والكلمة وتلوين النّ�شاط. تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

ال�ضاد والمقاطع �ضا� ،ضو� ،ضي.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ّ تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.9

�أَ ِ
�ص ُل ا ْل َح ْر َف بِا ْل ُّ�صو َر ِة ا َّلتي َي ْحتَوي ْا�س ُمها َعلَ ْيه

ج

�س

�ش

�ص �ض

وال�صور وتطرح �أ�سئلة وتد ّرب الأطفال
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الحروف ّعلى تمييزها.
معي
ال�صور والحروف ا ّلتي تع ّلمها.
والب�صري
الحركي
ّ
الحركي وت�ستخدم بطاقات ّ
 تجري �ألعا ًبا تحقّق ال ّت�آزر ّال�س ّ
ّ
ّ
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط في الكتاب وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ43

� 10أُال ِح ُظ َو �أُ َل ِّونُ

عاوني لتكوين الأنماط.
 تعر�ض بطاقات المقاطع وتجري �ألعا ًبا با�ستخدام الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 11أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب كلمات من مقاطع وحروف تع ّلمها.ال�ضاد فيها.
توجه الأطفال �إلى قراءة الكلمات ا ّلتي ّتم تركيبها وتمييز �شكل و�صوت حرف ّ
 ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ12

�أَ ْكت ُُب

ال�ضاد.
 تد ّرب الأطفال على كتابة كلمات تتك ّون من حروف ومقاطع تع ّلمها وت�شتمل على حرف ّتوجه الأطفال �إلى كتابة الكلمات وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -

44

اسع َع َ
َ
شر
س ال ّت
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف َّ
الطاء

طـ

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة دودي والبطريق.
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يحر�ص على عدم �إزعاج الآخرين.
� .4أن يلتزم دوره عند �صعود الحافلة والمواقف ا ّلتي تتط ّلب
االلتزام بال ّدور.
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ّ
الطاء.
� .6أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ّ
الطاء في المفردات.
ال�صور والكلمات.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن ير ّكب المقاطع طا ،طو ،طي.
�.10أن يكتب حرف ّ
الطاء والمقاطع طا ،طو ،طي.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

 تعر�ض المع ّلمة ق�صة دودي والبطريق وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب. تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها.الطاء في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :قطار ،طويل ،طبل ،مطرقةّ ،
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ّمحطة
قطار ،بطريق.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ماذا يفعل البطريق؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ قطار طويل.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة قطار طويل مقرونة ّ تعر�ض كلمة قطار وكلمة طويل وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف ّالطاء.
 تعر�ض دودي ب�شكل حرف ّالطاء وت�ؤ ّكد على نقطة البداية.
فردي.
 تطلب قراءة الجملة من قبل الأطفال ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
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3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ّ
الطاء في الكلمات.
 ّتوجه الأطفال �إلى �ضرورة عدم �إزعاج الآخرين.
 ّ4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ّالطاء فيها.
عاوني مع الأطفال.
 تجري المعلمة �ألعاب مطابقة للكلمات المتماثلة م�ستخدمة الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع طا ،طو ،طي.وتوجه الأطفال لمالحظة حرف ّ
الطاء وقراءته مع المدود ا ،و ،ي.
 تعر�ض بطاقات المقاطع ّ� 6أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ

طـ طا طو طي

 تذ ّكر المع ّلمة الأطفال بالألوان وم�س ّمياتها. تعر�ض بطاقات حرف ّالطاء والمقاطع طا ،طو ،طي وتد ّربهم على قراءتها.
توجه الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط وتلوين الحرف والمقطع بال ّلون المح ّدد.
 ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ7

�أُ َل ِّونُ

توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة حرف ّ
الطاء المف ّرغ على �شكل دودي والمقطع طا في كلمة طارئ.
 ّ تطلب �إلى الأطفال ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ّالطاء والمقاطع طا ،طو ،طي.
توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ46

ع ْ
س ا ْل ِ
شرون
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف َّ
الظاء
ظـ

ق�صة منظار دودي.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يحافظ على �سالمة عينيه وال ينظر �إلى ال�شّ م�س مبا�شرة.
� .4أن يتب ّين ا�ستخدامات المظ ّلة والمنظار.
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ّ
الظاء.
� .6أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ّ
الظاء في المفردات.
ال�صور والكلمات.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن ير ّكب المقاطع ظا ،ظو ،ظي.
� .10أن يكتب حرف ّ
الظاء والمقاطع ظا ،ظو ،ظي.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة منظار دودي وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها.الظاء في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :ظ ّل ،منظار ،مظ ّلةّ ،
 ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف ّنظارة.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ماذا تفعل دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ ظ ّل �شجرة.الظ ّل للأطفال وقد تلعب معهم كيف يتك ّون ّ
تو�ضح المع ّلمة مفهوم ّ
الظ ّل وتكوين �أ�شكال مختلفة.
 ّ2

�أَ ْق َر ُ�أ

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة ظ ّل �شجرة مقرونة ّ تعر�ض كلمة ظ ّل وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف ّالظاء.
 تعر�ض دودي ب�شكل حرف ّوتو�ضح نقطة البداية لكتابة الحرف.
الظاء ّ
فردي.
 تطلب قراءة الجملة ظ ّل �شجرة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
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3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة ّ
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف ّ
الظاء في الكلمات.
 ّلل�ص ّحة.
ت�شجع الأطفال على عدم الجلو�س تحت ال�شّ م�س ّ
 ّوتو�ضح لهم �أه ّم ّية ذلك ّ
4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف ّالظاء فيها.
عاوني مع الأطفال.
 تجري المع ّلمة �ألعاب مطابقة للكلمات المتماثلة م�ستخدمة الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�ُ 5أ َر ِّك ُب َو َ�أ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع ظا ،ظو ،ظي.وتوجه الأطفال لمالحظة حرف ّ
الظاء وقراءته مع المدود ا ،و ،ي.
 تعر�ض بطاقات المقاطع ّ� 6أَ ْب َحثُ َو �أُ َل ِّونُ

ظـ ظا ظو ظي

 تذ ّكر المع ّلمة الأطفال بالألوان وم�س ّمياتها. تعر�ض بطاقات حرف ّالظاء والمقاطع ظا ،ظو ،ظي وتد ّربهم على قراءتها.
توجه الأطفال �إلى مالحظة النّ�شاط وتلوين الحرف والمقطع بال ّلون المح ّدد.
 ّ تتج ّول المع ّلمة بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.�ُ 7أ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة حرف ّ
الظاء المف ّرغ على �شكل دودي والمقاطع ظا ،ظو ،ظي.
 ّ تطلب �إلى الأطفال ح ّل النّ�شاط وتتج ّول بينهم تر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف ّالظاء والمقاطع ظا ،ظو ،ظي.
توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ48

ع ْ
س ا ْلحادي َو ا ْل ِ
شرون
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ا ْل َع ْي

ع عـ ـعـ ـع

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة علبة الألوان.
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن ي�ستمتع بال ّلعب مع �أ�صحابه ويحافظ على نظافة المكان.
� .4أن يتع ّرف �أ�شكال حرف العين ع عـ ـعـ ـع.
� .5أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .6أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف العين في الكلمات.
� .7أن ير ّكب المقاطع عا عو عي و ـعا ـعو ـعي.
ال�صور والكلمات والحروف والمقاطع.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن يكتب حرف العين ب�أ�شكاله المختلفة.
� .10أن يكتب مقاطع الم ّد مع حرف العين ب�أ�شكاله المختلفة.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة علبة الألوان وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤكد المعلمة على �صوت حرف العين في المفردات الدالة على عنا�صر اللوحة� :ضفدع ،علبة �ألوان ،ع�صفور� ،أ�صابع.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ماذا تفعل دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ �ضفدع وعلبة �ألوان.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة �ضفدع وعلبة �ألوان مقرونة ّ تعر�ض كلمة �ضفدع وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف العين وكذلك كلمة علبة.فردي.
 تطلب قراءة الجملة �ضفدع وعلبة �ألوان ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه الأطفال �إلى �أه ّم ّية ال ّرفق بالحيوان.
 ّ49

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف العين فيها.عاوني مع الأطفال.
 تجري المع ّلمة �ألعاب مطابقة للكلمات المتماثلة م�ستخدمة الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -

�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َح ْر ِف ا ْل ُمماثِلِ َو ُ�أ َل ِّونُ

5
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات ب�أ�شكال حرف العين.الحركي لل ّت�أكيد على �شكل حرف العين في الكلمات.
الب�صري
 تجري المع ّلمة �ألعا ًبا تحقّق ال ّت�آزرّ
ّ
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

6
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب مقاطع ب�أ�شكال حرف العين مع المدود.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع وتمييز حرف العين ب�أ�شكاله.
ّ -

�ص ُل ا ْل َح ْر َف بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا َّلتي ت َْحتَوي َعلَ ْيه ِ
�أَ ِ

7
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات حرف العين ب�أ�شكاله المختلفة وبطاقاتبال�صور وتد ّرب الأطفال على قراءتها.
الكلمات مقرونة ّ
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َح ْر ِف �أ َ ْو ا ْل َمق َْطعِ ا ْل ُمماثِل

عـ
ـعـ
ع
ـع

8
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات �أ�شكال حرف العين منفر ًدا ومع مقاطع الم ّد وتوزّعها على الأطفال. تطلب �إلى الأطفال مطابقة الحروف والمقاطع المتماثلة.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ9

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة حرف العين ب�أ�شكاله المختلفة ومقاطع الم ّد مع �أ�شكال حرف العين.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ50

�شُ موع
َربيع
�شَ م َعة
ُعــ�ش

� 10أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ا ْل ُمخْ َتلِفَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل حرف العين في ك ّل كلمة.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 11أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْكت ُُب
 ت�ستخدم المع ّلمة بطاقات الحروف والمقاطع في تدريب الأطفال على تركيب الكلمات.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وقراءة الكلمات وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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ع ْ
س ا ْل َّثاني َو ا ْل ِ
شرون
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ا ْل َغ ْي

غ غـ ـغـ ـغ

ق�صة دودي والكنغر.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يم ّيز م�شاعر الحزن والفرح.
� .4أن يتع ّرف �صفات الكنغر و�صغيره.
� .5أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
� .6أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .7أن يتع ّرف �أ�شكال حرف الغين غ غـ ـغـ ـغ.
� .8أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .9أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الغين في الكلمات.
ال�صور والكلمات والحروف والمقاطع.
� .10أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .11أن يكتب حرف الغين ب�أ�شكاله المختلفة.
� .12أن يكتب مقاطع الم ّد مع حرف الغين ب�أ�شكاله المختلفة.
�ُ 1أال ِح ُظ َو َ�أت ََح َّدثُ
ق�صة دودي والكنغر وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد المع ّلمة على �صوت حرف الغين في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :غزال ،كنغر ،غراب ،ي�صبغ� ،أ�صباغ.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين �صغير الكنغر؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ كنغر وغزال ي�صبغ.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة كنغر وغزال ي�صبغ مقرونة ّ تعر�ض كلمة كنغر ،وكلمة غزال وكلمة ي�صبغ وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الغين.فردي.
 تطلب قراءة الجملة كنغر وغزال ي�صبغ ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
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3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة ّ
توجه الأطفال �إلى عدم ال ّلعب بالأ�صباغ والمحافظة على النّظافة.
 ّ4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف الغين فيها.عاوني مع الأطفال.
 تجري المع ّلمة �ألعاب مطابقة للكلمات المتماثلة م�ستخدمة الأ�سلوب ال ّت ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َح ْر ِف ا ْل ُمماثِلِ َو ُ�أ َل ِّونُ

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات ب�أ�شكال حرف الغين.الحركي لل ّت�أكيد على �شكل حرف الغين في الكلمات.
الب�صري
 تجري المع ّلمة �ألعا ًبا تحقّق ال ّت�آزرّ
ّ
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�ُ 6أ َر ِّك ُب َو َ�أ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب مقاطع ب�أ�شكال حرف الغين مع المدود.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع وتمييز حرف الغين ب�أ�شكاله.
 ّ7

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة حرف الغين ب�أ�شكاله المختلفة ومقاطع الم ّد مع �أ�شكال حرف الغين.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ا ْل ُمخْ َتلِفَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل حرف الغين ،وحرف الغين في الكلمات.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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9

�أُ َر ِّك ُب َو �أَ ْكت ُُب

 ت�ستخدم المع ّلمة بطاقات الحروف والمقاطع في تدريب الأطفال على تركيب الكلمات.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وقراءة الكلمات وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -

النّ�شيد :يا ع�صفور

 تقر�أ النّ�شيد ب�أ�سلوب مح ّبب وب�صوت م�سموع مراعية مخارج الحروف.جماعي.
 تقر�أ النّ�شيد مع الأطفال ب�شكلّ
وتي والحركات.
 تعطي الفر�صة للأطفال لترديد النّ�شيد مع ال ّتنغيم ّال�ص ّ
ت�شجع الأطفال ا ّلذين ير ّددون ب�شكل ج ّيد.
 ّتو�ضح المعنى الإجمالي للنّ�شيد وت�ؤ ّكد على ال ّرفق بالحيوان.
ّ -

54

َح ْر ُف ا ْلفاء

س َّ
ع ْ
ث َوا ْل ِ
الثال ِ ُ
شرون
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

ف فـ

ق�صة دودي والفقمة.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن ي�شارك �أ�صدقاءه ال ّلعب.
� .4أن ي�شكر ّ
الل تعالى على نعمه.
� .5أن يت�ص ّرف بلطف مع الآخرين.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الفاء.
� .7أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .8أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الفاء في المفردات.
ال�صور والكلمات والمقاطع.
� .9أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .10أن يكتب حرف الفاء والمقاطع فا ،فو ،في.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والفقمة وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤكد المعلمة على �صوت حرف الفاء في المفردات الدالة على عنا�صر اللوحة فرا�شة ،فقمة ،فوق ،ع�صفور ،يرفرف.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين تقف الفرا�شة؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ فرا�شة فوق فقمة.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة فرا�شة فوق فقمة مقرونة ّ تعر�ض كلمة فرا�شة وكلمة فوق وكلمة فقمة وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الفاء.فردي.
 تطلب قراءة الجملة فرا�شة فوق فقمة ب�شكلزمري ثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّوال�صور المتماثلة وال ّتو�صيل بينها.
 ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة حرف الفاء ّ
توجه وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 تتج ّول بين الأطفال ّ55

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة حرف الفاء فيها.عاوني مع الأطفال.
 تجري المع ّلمة �ألعاب مطابقة للكلمات ّوال�صور وت�ستخدم �أ�سلوب العمل ال ّت ّ
توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�ُ 5أ َر ِّك ُب َو َ�أ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع فا ،فو ،في.توجه الأطفال على قراءة المقاطع وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ6

�أَ�ضَ ع

َح ْو َل ا ْل َمق َْطعِ َ�أو ِ ا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمخْ َتلِفَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات المقاطع والكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف الفاء.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�ُ 7أ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة الكلمة المف ّرغة خروف وحرف الفاء المف ّرغ على �شكل دودي.
 ّ تطلب �إلى الأطفال قراءة الحرف والكلمة وتلوين النّ�شاط. تتج ّول َالمع ّلمة بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.� 8أ ْكت ُُب
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف الفاء والمقاطع فا فو في.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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َح ْر ُف ا ْلقاف

الع ْ
س ال َّراب ِ ُع َو ِ
شرون
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

ق قـ

� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ق�صّة �صديق دودي.
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن ي�شارك �أ�صدقاءه العمل وال ّلعب.
� .4أن يم ّيز بين ثقيل وخفيف.
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف القاف.
� .6أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف القاف في الكلمات.
ال�صور والكلمات.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن يكتب حرف القاف والمقاطع قا قو قي.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة �صديق دودي وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤكد المعلمة على �شكل و�صوت حرف القاف في المفردات الدالة على عنا�صر اللوحة :قرد ،ثقيل ،مقعد ،ورق �شجر.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ماذا يفعل القرد؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ الجملة قرد ثقيل ومقعد �صغير.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة قرد ثقيل ومقعد �صغير مقرونة ّ تعر�ض الكلمات قرد ،ثقيل ،مقعد ،وتطلب قراءتها وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف القاف فيها.فردي.
 تطلب قراءة الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّتوجه المع ّلمة الأطفال �إلى مالحظة �شكل و�صوت حرف القاف في الكلمات.
 ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ57

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتطلب قراءتها وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف القاف فيها.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�ُ 5أ َر ِّك ُب َو َ�أ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع قا قو قي.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع وتمييز �شكل و�صوت حرف القاف.
 ّ6

َ�أَ ْق َر�أ ُ َو َ�أ�ضَ ْع

َح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ا ْل ُمما ِثلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتطلب قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف القاف فيها.توجه الأطفال �إلى ح ّل الن�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�ُ 7أ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة كلمة بطريق المف ّرغة وتطلب قراءتها.
 ّتوجه الأطفال �إلى تلوين حرف القاف وكلمة بطريق وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة حرف القاف والمقاطع قا ،قو ،قي.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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ع ْ
س َوا ْل ِ
س ا ْلخا ِ
شرون
َّ
م ُ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ا ْلكاف

ك كـ

ق�صة دودي وبركة
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
ال�سمك.
ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن ي�ستمتع وي�شارك �أ�صحابه ال ّلعب.
� .4أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
� .5أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الكاف ك كـ.
� .7أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .8أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الكاف في الكلمات.
ال�صور والكلمات والمقاطع.
� .9أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
�.10أن يكتب حرف الكاف والمقاطع كا ،كو ،كي.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ال�سمك وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّق�صة دودي وبركة ّ
 تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الكاف في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :كرة ،بركة� ،سمك ،ديك.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ كرة في بركة �سمك.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة كرة في بركة �سمك مقرونة ّ تد ّرب الأطفال على قراءة الكلمات المك ّونة للجملة وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الكاف.فردي.
 تطلب قراءة الجملة كرة في بركة �سمك ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
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3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومالحظة �شكل و�صوت حرف الكاف في المفردات وال ّتو�صيل بينها.
 ّ تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف الكاف فيها.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع كا كو كي.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ6

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َمق َْطعِ َ�أو ِ ا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات المقاطع والكلمات وتد ّرب على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف الكاف فيها.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ7

�أُ َل ِّونُ

توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة دودي ب�شكل حرف الكاف وقراءة الكلمة.
 ّ تطلب قراءة وتلوين الكلمة والحرف وتر�شد وتع ّزز الأداء.8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على كتابة حرف الكاف والمقاطع كا كو كي.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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ع ْ
س َوا ْل ِ
سا ِ
شرون
س ا ْل َّ
َّ
د ُ
الد ْر ُ
الأهداف

ل لـ

َح ْرف َّ
اللم

ق�صة دودي والنّحلة.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر لوحة المحادثة بمفردات �سليمة.
� .3أن يتبيّن عمل النّحلة.
يحب الع�سل ويقبل على تناوله.
� .4أن ّ
� .5أن ي�شكر ّ
الل تعالى على نعمه.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف ّ
اللم.
� .7أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .8أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف ّ
اللم في الكلمات.
ال�صور والكلمات.
� .9أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .10أن يتع ّرف ال�شّ ّدة والحرف الم�ش ّدد في الكلمة.
� .11أن يتع ّرف ال ال ّتعريف ال�شّ م�س ّية والقمر ّية.
� .12أن يكتب حرف ّ
اللم وال ال ّتعريف والمقاطع ال ،لو ،لي.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والنّحلة وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف ّاللم في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :ع�سل ،نحل ،لذيذ ،خل ّية.
توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ماذا تفعل دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ ع�سل نحل لذيذ.2

�أَ ْق َر ُ�أ

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة ع�سل نحل لذيذ مقرونة ّ تد ّرب الأطفال على قراءة الكلمات المك ّونة للجملة وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف ّاللم.
وفردي.
وزمري
جماعي
 تطلب قراءة الجملة ع�سل نحل لذيذ ب�شكلّ
ّ
ّ
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3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومالحظة �شكل و�صوت حرف ّ
اللم في المفردات وال ّتو�صيل بينها.
 ّ تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف ّاللم فيها.
توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 5أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع ال ،لو ،لي.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ6

�ص ُل ُك َّل َكل ِ َم ٍة ب ِ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ض ِّدها

وتو�ضح
بال�صور وتد ّرب على قراءتها ّ
 تعر�ض بطاقات الكلمات مقرونة ّمفهوم �ض ّد ،وتذ ّكر بالمفردات ا ّلتي تع ّلمها.
توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ7

�أُ َل ِّونُ

توجه الأطفال لمالحظة دودي ب�شكل حرف ّ
اللم وكلمة غزال.
 ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة حرف ّاللم والمقاطع ال ،لو ،لي.
توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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َف ْوق

َ�صغير

َثقِيل

َق�صير

َكبير

ت َْحت

َطويل

خَ فيف

َكثير

َقليل

9

َ�أَ ْق َر�أ ُ َو ُ�أال ِح ُظ ال�شَّ َّدة

بال�صور وتد ّرب على قراءتها.
 تعر�ض بطاقات الكلمات مقرونة ّتوجه الأطفال لمالحظة ال�شّ ّدة والحرف الم�ش ّدد وقراءة الكلمات ب�شكل
فردي.
جماعي ّثم ّ
زمري ّثم ّ
 ّّ
�َ 10أَ ْق َر�أ ُ َو َ�أ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َح ْر ِف ا َّلذي َعلَ ْيه ِ �شَ َّدة

ّ

بال�صور وتد ّرب الأطفال على قراءتها.
 تعر�ض بطاقات الجمل مقرونة ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�َ 11أَ ْق َر�أ ُ َو ُ�أال ِح ُظ
 تد ّرب الأطفال على قراءة مفردات ّثم تدخل عليها ال ال ّتعريف.توجه الأطفال لمالحظة حركة الحرف بعد الـ ف�إذا كان عليه �سكون يلفظ وت�س ّمى ال قمر ّية ،و�إذا كان عليه �ش ّدة ال
 ّيلفظ وت�س ّمى ال �شم�س ّية.
توجه المع ّلمة الأطفال �إلى قراءة الكلمات وتمييز متى تلفظ ال ومتى ال تلفظ.
 ّفردي.
 يقر�أ الأطفال الكلمات ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
� 12أُ َل ِّون َو �أَ ْكت ُُب
 تد ّرب الأطفال على كتابة ال.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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ع ْ
ساب ِ ُع َوا ْل ِ
شرون
س ا ْل َّ
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

ق�صة دودي والحمامة.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر اللّوحة بمفردات �سليمة.
� .3أن يالحظ الأ�شياء حوله وي�شكر ّ
الل على نعمه.
� .4أن ي�ستمتع بال ّرحلة مع �أ�صحابه في ال ّرو�ضة.
� .5أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الميم.
� .6أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .7أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الميم في الكلمات.
ال�صور والكلمات.
� .8أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .9أن يكتب حرف الميم والمقاطع ما ،مو ،مي.
1

َح ْر ُف ا ْلـميم

م مـ

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والحمامة وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب محبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤكد على �شكل و�صوت حرف الميم في المفردات الدالة على عنا�صر اللوحة :حمامة ،حمام ،نملة ،نمالت ،نعام ،خم�س.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل� :أين دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ حمامة و�أربع نمالت.2

�أَ ْق َر ُ�أ

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة حمامة و�أربع نمالت مقرونة ّ تد ّرب الأطفال على قراءة الكلمات المك ّونة للجملة وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الميم.فردي.
 تطلب قراءة الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور.
 ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومالحظة �شكل و�صوت حرف الميم في الكلمات وال ّتو�صيل بين ّ
 تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.64

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف الميم فيها.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 5أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع ما ،مو ،مي.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ6

�أَ ْق َر�أ ُ َو َ�أ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمخْ َتلِفَة

 تعر�ض بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف الميم فيها.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 7أُ َل ِّونُ
توجه الأطفال لمالحظة دودي ب�شكل حرف الميم وكلمة حمامة.
 ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة حرف الميم والمقاطع ما ،مو ،مي.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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ع ْ
ن َوا ْل ِ
س ا ْل َّثا ِ
م ُ
شرون
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف ا ْلنُّون

ن نـ

ق�صة دودي والنّملة.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر ال ّلوحة بمفردات �سليمة.
� .3أن يتع ّرف كيف ّية �إعداد �شراب ال ّليمون.
� .4أن يقبل على تناول الع�صير الطّازج.
� .5أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
� .6أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .7أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف النّون في الكلمات.
� .8أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .9أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف النّون في الكلمات.
ال�صور والكلمات.
� .10أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .11أن يكتب حرف النّون والمقاطع نا ،نو ،ني.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والنّملة وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف النّون في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :نملة ،فنجان ،ليمون.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :ماذا حدث للنّملة؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ نملة داخل فنجان.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة نملة داخل فنجان مقرونة ّ تد ّرب الأطفال على قراءة الكلمات المك ّونة للجملة وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف النّون.فردي.
 تطلب قراءة الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّال�صور.
 ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومالحظة �شكل و�صوت حرف النّون في الكلمات وال ّتو�صيل بين ّ
 تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.66

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف النّون فيها.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 5أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع نا ،نو ،ني.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 6أُال ِح ُظ َو �أُ َل ِّونُ

ن

نا نو ني

 تعر�ض المع ّلمة بطاقة حرف النّون والمقاطع نا ،نو ،ني وتد ّرب على قراءتها.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 7أُ َل ِّونُ
توجه المع ّلمة الأطفال لمالحظة دودي ب�شكل حرف النّون وكلمة ح�صان.
 ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة حرف النّون والمقاطع نا ،نو ،ني.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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ع ْ
اس ُع َوا ْل ِ
س ا ْل َّت ِ
شرون
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

هـ

َح ْر ُف ا ْلـ ـاء

ق�صة دودي والهدهد.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يع ّبر عن عنا�صر ال ّلوحة بمفردات �سليمة.
� .3أن يتبيّن �صفات الهدهد.
� .4أن يبادر لم�ساعدة الآخرين.
� .5أن ي�شكر من يق ّدم له خدمة.
� .6أن يتع ّرف �شكل و�صوت حرف الهاء هـ ،ـهـ ،ـه ،ه.
� .7أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .8أن يم ّيز �شكل و�صوت حرف الهاء في الكلمات.
ال�صور والكلمات والمقاطع.
� .9أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في ّ
� .10أن يكتب حرف الهاء ب�أ�شكاله المختلفة ومع مقاطع المد ا ،و ،ي.
1

ه ـه

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والهدهد وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الهاء في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة :هدهد ،مياه ،نهر ،وجه.توجه المع ّلمة �أ�سئلة تتع ّلق بعنا�صر ال ّلوحة مثل :من ي�ساعد دودي؟
 ّ ت�ؤ ّكد المع ّلمة على لفظ الهدهد ومياه النّهر.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة الهدهد ومياه النّهر مقرونة ّ تد ّرب الأطفال على قراءة الكلمات المك ّونة للجملة وت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت حرف الهاء.وفردي.
وزمري
جماعي
 تطلب قراءة الجملة الهدهد ومياه النّهر ب�شكلّ
ّ
ّ
3

�أ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�ص َور ِ ا ْل ُمتَماثِلَة
�ص ُل َب ْينَ ُّ

بال�صور.
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على قراءة الجمل مقرونة ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط ومالحظة �شكل و�صوت حرف الهاء في الكلمات وال ّتو�صيل بينها.
 ّ تتج ّول بين الأطفال تر�شد وتع ّزز الأداء.68

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلَة

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت حرف الهاء فيها.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َح ْر ِف ا ْل ُمماثِلِ َو ُ�أ َل ِّونُ

 تعر�ض بطاقات �أ�شكال حرف الهاء وتد ّرب الأطفال على اتّجاه الكتابة وال ّتلوين.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ� 6أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر�أ ُ
 تد ّرب المع ّلمة الأطفال على تركيب المقاطع مع حرف الهاء ب�أ�شكاله المختلفة.توجه الأطفال �إلى قراءة المقاطع وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 َّح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ا ْل ُمخْ َتلِفَة
� 7أُال ِح ُظ َو �أَ�ضَ ُع
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َح ْر ِف �أ َ ْو ا ْل َمق َْطعِ ا ْل ُمماثِل

 تعر�ض المع ّلمة بطاقات �أ�شكال حرف الهاء وبطاقات مقاطع الم ّد مع حرف الهاء وتد ّرب الأطفال على قراءتها.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ9

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة حرف الهاء ب�أ�شكاله المختلفة ومع مقاطع الم ّد.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل ا ْل َكل ِ َم َة بِما ُينا� ِس ُبها
10

بال�صور والكلمات وتطلب قراءتها
 تحاور المع ّلمة الأطفال ّوتو�ضح الجزء والك ّل.
ّ
توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ69

مِنْقار

َفرا�شَ ة

َجنا ُح

ِح�صان

�أَ ْر ُجل

ُه ْد ُهد

َف ُم

خَ روف

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�صو َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة
�ص ُل ب ِ ُّ
11

وت�شجع الأطفال على
 تحاور الأطفال في �أنواع الحركة للحيوانات ّتقليدها.
وال�صور وتطلب قراءتها.
 تعر�ض بطاقات الكلمات ّتوجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -
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َتز َْحفُ
َي ْم�شي
ت َْ�س َب ُح
َي ْقف ِ ُز
تَطي ُر

س َّ
الثالثون
َّ
الد ْر ُ
الأهداف

َح ْر ُف الأَلِفُ ا ْل َم ْق�صو َرة
ى

ق�صة دودي والحلوى.
� .1أن يح�سن اال�ستماع �إلى ّ
� .2أن يعبّر عن عنا�صر اللّوحة بمفردات �سليمة.
� .3أن يحافظ على �أ�سنانه وال يكثر من �أكل الحلوى.
� .4أن ي�ست�أذن قبل �أن ي�ستخدم �أدوات غيره.
� .5أن ي�صدق ويعتذر عن الخط�أ.
� .6أن يحافظ على نظافة البيت والمكان ا ّلذي يتواجد فيه.
� .7أن يتع ّرف �شكل و�صوت الألف المق�صورة.
� .8أن يلفظ المفردات ً
لفظا �سلي ًما.
� .9أن يم ّيز �شكل و�صوت الألف المق�صورة في الكلمات.
� .10أن يم ّيز المت�شابه والمختلف في الكلمات.
الحوا�س الخم�س و�أع�ضاءها.
� .11أن يم ّيز
ّ
� .12أن يكتب الألف المق�صورة.
� .13أن يحفظ ن�شيد بالدي الجميلة.
1

�أُال ِح ُظ َو�أَت ََح َّدثُ

ق�صة دودي والحلوى وت�سرد الحكاية ب�أ�سلوب مح ّبب.
 تعر�ض المع ّلمة ّ تعر�ض لوحة المحادثة على الأطفال وتحاورهم في عنا�صرها وت�سرد حكايتها. ت�ؤ ّكد على �شكل و�صوت الألف المق�صورة في المفردات ال ّدا ّلة على عنا�صر ال ّلوحة� :أفعى ،حلوى. ت�ؤ ّكد على لفظ علبة حلوى.2

�أَ ْق َر ُ أ�

بال�صورة وتطلب قراءتها.
 تعر�ض المع ّلمة جملة علبة حلوى مقرونة ّ تد ّرب الأطفال على قراءة الكلمات المك ّونة للجملة.فردي.
 تطلب قراءة الجملة ب�شكلزمري ّثم ّ
جماعي ّثم ّ
ّ
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3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
ال�صو َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة
�ص ُل ا ْل ُج ْملَ َة ب ِ ُّ

 تعر�ض بطاقات الجمل وتد ّرب الأطفال على قراءتها.توجه الأطفال �إلى مالحظة الألف المق�صورة في الكلمات.
 ّتوجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 َّح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمماثِلة
� 4أَ ْق َر�أ ُ َو َ�أ�ضَ ُع
 تعر�ض المع ّلمة بطاقات الكلمات وتد ّرب الأطفال على قراءتها ومالحظة �شكل و�صوت الألف المق�صورة فيها.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل َكما في ا ْل َمثال

حا�سة.
الحوا�س الخم�س والع�ضو
تو�ضح المع ّلمة
 ّّ
الخا�ص بك ّل ّ
ّ
 تعر�ض بطاقات الكلمات والجمل وتطلب قراءتها.توجه الأطفال �إلى ح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
 ّ6

�أَ ْكت ُُب

 تد ّرب الأطفال على كتابة الألف المق�صورة وكلمات فيها الألف المق�صورة.توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتع ّزز الأداء.
 ّ7

ال�صو َرة
�أُ َر ِّك ُب َو �أَ ْكت ُُب ْا�س َم ُّ

ال�صور.
 ّتو�ضح المع ّلمة النّ�شاط للأطفال وت�س�أل عن م�س ّميات ّ
توجه الأطفال لح ّل النّ�شاط وتر�شد وتع ّزز الأداء.
ّ -

النّ�شيد :بالدي الجميلة.

 تقر�أ المع ّلمة النّ�شيد ب�أ�سلوب مح ّبب وب�صوت م�سموع واعية مخارج الحروف.جماعي.
 تقر�أ النّ�شيد مع الأطفال ب�شكلّ
وتي والحركات.
 تعطي الفر�صة للأطفال لترديد النّ�شيد مع ال ّتنغيم ّال�ص ّ
ت�شجع الأطفال ا ّلذين ير ّددون ب�شكل ج ّيد.
 ّحب الوطن والأخالق الحميدة.
تو�ضح المعنى ال
 ّإجمالي للنّ�شيد وت�ؤ ّكد على ّ
ّ
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